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 Sevgili Öğrenci Adaylarımız ve Değerli Aileleri,

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2010 yılında kurulan İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi, 2010-2011 akademik yılında Edebiyat Fakültesi’nin “Felsefe, Tarih 
ve Türk Dili ve Edebiyatı Programları” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış, 
2012-2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yerleştirilen öğrenciler için 
“Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” açılmıştır. 

2011-2012 akademik yılında üniversitemizin Uluslararası İslam ve Din Bilimleri 
Fakültesi, “İslam ve Din Bilimleri Programı”na da öğrenci alarak eğitim öğretim 
faaliyetlerini başlatmış olup bu bölüme yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu Arapça 
Hazırlık Sınıfı” programı uygulanmıştır. “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nda altıncı 
kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler 
almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla üç aylık bir program dâhilinde Ürdün 
Petra Üniversitesi’ne gönderilmiştir. Bu uygulama geliştirilerek sürdürülecektir. 

2013-2014 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak olan İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nin öğretim dili İngilizce olan “Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Programı”na öğrenci alınacak ve bu programa yerleştirilen öğrenciler için 
“Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” uygulanacaktır.

Öğrencilerimizin çalışma alanlarına göre ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri en iyi 
düzeyde öğrenebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu ve İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 Mayıs SÜREM) 
bünyesinde uygun ortam ve programlar oluşturulmaktadır. Üniversitemiz bünye-
sinde kurulan Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER) mushaf tarihi, 
sîret, tefsir, hadis, akaid ve fıkıh gibi alanlarda Kur’an merkezli akademik çalışma 
ve araştırmalar yapılmasını, yayımlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin bilimsel 
ve kültürel etkinlikler aracılığıyla ilim dünyasına ulaştırılmasını sağlayacaktır. 

Üniversitemiz geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde önemli bir paya 
sahip olabilmek için 2012-2013 akademik yılından itibaren Felsefe, Tarih, Türk Dili 
ve Edebiyatı ile Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programlarını açmış olup 
2013-2014 akademik yılından itibaren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli/
Tezsiz Yüksek Lisans Programını da başlatacaktır. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, özgüven sahibi, doğrunun ve iyinin arayışında 
olan, eleştirel düşünebilen, sorumluluklarının bilincinde, inançlara ve etik değer-
lere saygılı insanlar yetiştirmek hedefiyle kapılarını ülkemiz gençlerinin yanı sıra 
ve daha çok başta Orta Asya Türk cumhuriyetleri, Kafkaslar ve Balkanlar olmak 
üzere dost ve akraba topluluklardan gelecek öğrencilere de açmaktadır. Böylece 
söz konusu coğrafya ile millî ve tarihî zemine dayalı ilişkilerimiz ilmî, sosyal ve 
hatta ekonomik alanlarda da artarak gelişecektir.

Mütevelli Heyet olarak kısa sürede bölgesinin önde gelen üniversitelerinden biri 
olmaya aday olan üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çabayı 
ortaya koymaya hazır olduğumuzu ve sizleri aramızda görmekten mutluluk duya-
cağımızı ifade ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ

Mütevelli Heyet Başkanı

Mütevelli Heyet
Başkanımızdan
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Geleceğimiz, Umudumuz, Sevgili Gençler,

Üniversitenin ve akademik çalışmanın birey ve toplum açısından taşıdığı 
önem hakkında açıklamalar yapma yoluna girmeksizin, yükseköğrenim 
tercih takviminin yaklaştığı şu günlerde bir noktaya dikkat çekmek isti-
yorum: Tercih hatalarını sıfıra indirmek mümkün olmasa da, son yıllarda 
kararını ciddi bir ön çalışmaya dayalı olarak veren üniversite adaylarının 
oranında artış meydana geldiğini görmek oldukça sevindirici bir durum. 
Bu çalışmada sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi için üniversite yöneti-
cileri olarak bize düşen görev ise sizleri yeterince aydınlatan bilgilenme 
imkanlarını sağlamak.

Bu bağlamda, üniversitemiz bakımından öncelikle şu yolu önermek isterim: 
Öğrenim görmek istediğiniz dalda açılmış programımız varsa, kampüsü-
müzü ziyaret edip nasıl bir üniversite olduğumuz hakkında yerinde gözlem 
yapmaya, ilgililerden bire bir bilgi almaya, ulaşabilirseniz öğrencilerimizle 
görüşmeye çalışmalısınız. Bu mümkün olmazsa, web sayfamızdan elekt-
ronik olarak ulaşabileceğiniz tanıtım kitapçığı üniversitemiz hakkında 
bilgilenmenizi büyük ölçüde sağlayacaktır. 

Ayrıca, üniversitemizin temel özellikleri arasında şu hususları özellikle be-
lirtmek isterim: Okuduğu programın gerek teorik gerekse pratik düzlemde 
hakkını verecek donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi ve akademik çalışma 
istek ve yeteneği olanlarla özel olarak ilgilenmeyi hedefleyen, kazanç elde 
etme amacının uzağında bir üniversiteyiz. Her dersin uzmanları tarafın-
dan verilmesi ilkesi duyarlı biçimde uygulandığından, İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi’ne kaydolan öğrenci, yükseköğrenim yıllarını güçlü bir öğretim 
kadrosunun birikiminden ve rehberliğinden faydalanarak geçirme güvence-
sini elde eder; kendisini yetiştirme iradesine sahipse, üniversitenin özgün 
danışmanlık sistemini yanı başında hisseder. Öte yandan öğrencilerimiz etik 
değerlere saygının ve estetik kaygısının öne çıktığı bir atmosferi solurlar. 
Özellikle beşerî ve sosyal bilimler alanında dünyaca ünlü bir araştırma 
merkezi (İSAM) ile, dolayısıyla bilim, kültür ve fikir dünyasının en seçkin 
simalarıyla aynı ortamı paylaşmanın avantajlarından yararlanırlar. 

Kitap sayısı 400 bine yaklaşan İSAM Kütüphanesi, öğretim kadromuz ve 
öğrencilerimiz için kuşkusuz büyük bir imkan. Fakat üniversitemize ait 
kütüphanenin üç yıldan az bir sürede değerli koleksiyonları da içeren 40 
binin üzerinde kitaba ulaştığı bilgisine dikkat çekmeyi kurumumuzun aka-
demik yönelişi hakkında fikir edinebilmeniz açısından önemli görüyorum.

Değerli Üniversite Adayları,

Üniversitemizin yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım özellikleri yanında, 
kontenjanlarını, sağladığı burs imkanlarını ve puanlarındaki yükselişi incele-
dikten sonra lütfen dikkatli bir karar vermeye çalışın. Arayış ve hedeflerine 
uygun bularak üniversitemizi tercih edecek  adayları Eylül 2013’de aramızda 
görmekten büyük mutluluk duyacağız 

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ

Rektör

Rektörümüzden
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi, 2010-2011 Akademik yılında 
“Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı 
Programları”na öğrenci alarak eğitim öğre-
tim faaliyetlerine başlamış, 2012-2013 aka-
demik yılında aynı bölümlere yerleştirilen 
öğrenciler için “Zorunlu İngilizce Hazırlık 
Sınıfı” açılmıştır.

Üniversitemiz Uluslararası İslam ve Din Bi-
limleri Fakültesi, 2011-2012 Akademik yılında 
“İslam ve Din Bilimleri Programı”na öğrenci 
alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış-
tır. 2012-2013 akademik yılında “Uluslararası 
İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmış olup 
bu programlara yerleştirilen öğrenciler için 
“Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” uygulan-
maktadır. 2011-2012 akademik yılında fakül-

temizin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nda 
altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrenci-
lerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler 
almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla 
üç aylık bir program dahilinde Ürdün Pet-
ra Üniversitesi’ne gönderilmiştir. 2012-2013 
akademik yılında altıncı kuru başarıyla ta-
mamlayan öğrencilerimiz aynı amaçla mi-
safir öğrenci olarak Ürdün Üniversitesi’ne 
gönderilmeye başlanmıştır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013-
2014 akademik yılında öğrenim dili İngilizce 
olan “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Programı”na öğrenci alarak eğitim öğretim 
faaliyetlerine başlayacaktır. Programa yer-
leştirilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce 
Hazırlık Sınıfı” oluşturulmuştur.

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllar-
dır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası 
İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştır-
malarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı 
ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim in-
sanları yetiştirmeye ağırlık vermeyi hedefl emektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
2013-2014
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Öğrencilerin alanlarına göre ihtiyaç duya-
cakları yabancı dilleri iyi düzeyde öğrene-
bilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu 
ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 
Mayıs SÜREM) bünyesinde de uygun ortam 
ve programlar oluşturulmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim 
Araştırmaları Merkezi (KURAMER) açılmış 
olup, bilimsel araştırma ve yayın konusunda 
ön sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın ge-
lecekte başka araştırma ve uygulama merkez-
lerinin kurulması da planlanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün me-
zunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan 
donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev 

saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere daha 
lisans aşamasında iken lisansüstü öğrenime 
hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemek-
tedir. Geleceğin akademisyenlerinin yetişti-
rilmesinde önemli bir paya sahip olabilmek 
için 2012-2013 akademik yılından itibaren 
Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Temel 
İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans program-
ları açılmış, 2013-2014 akademik yılından iti-
baren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına da 
öğrenci alınacaktır.

Öte yandan eğitim öğretim ve bilimsel araş-
tırma konularında belirlenen hedeflere ula-
şabilmek için yurtiçi ve yurtdışındaki saygın 
üniversitelerle iş birliği yapılmaktadır.
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Neden
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Akademik Kadro 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin prog-
ramlarında seçkin ve alanında söz sahibi 
akademisyenlerimiz ders vermektedir. Öğ-
retim üyelerimizin pek çoğu saygın ulusal ve 
uluslararası akademik dergilerin editörleri ve 
hakemleri arasında yer almaktadır.

Akademik Ortam

Üniversitemiz akademik gelişimini, beşeri ve 
sosyal bilimler alanında dünyada önemli isim 
yapmış olan bir araştırma merkezi (İSAM) 
ile aynı ortamı paylaşarak sürdürmektedir. 
Çeyrek asırdır son derece güçlü ilmi araş-
tırma ve yayınların yapıldığı, birçok bilimsel 
toplantıların düzenlendiği ve kültürel faali-
yetlerin gerçekleştirildiği bir ilim merkezinde 
bulunmakla farklılık göstermekteyiz. 

Kampüsümüz

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi sizlere şehrin 
merkezinde, doğayla iç içe, ferah ve huzur ve-
rici bir kampüs ortamı sunmaktadır. Üsküdar 
Bağlarbaşı’ndaki kampüsümüz, İstanbul’un 
tüm merkezlerine, kültürel ve doğal zengin-
liklerine doğrudan ve kolayca ulaşabilece-
ğiniz bir noktada; Boğaziçi Köprüsü’ne ve 
Metrobüs’e yürüme mesafesinde bulunmak-
tadır.

Burslar

Gerçek bir vakıf üniversitesi olan İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi’nde öğrencilerimizin 
% 95’i farklı statülerde burslu olarak oku-
yabilmektedir. 
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Kütüphane

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim 
elemanları ve öğrencileri, kampüs alanın-
da bulunan İSAM Kütüphanesinin tüm 
imkânlarından yararlanabilmektedir. Üni-
versitemizin kullanımına sunulan kütüphane, 
Türkiye’nin tarih, felsefe, edebiyat, İslam ve 
din bilimleri başta olmak üzere sosyal bilim-
ler alanında tartışmasız en iyi kütüphanesi-
dir. Üniversitemiz kendi özel kütüphanesi-
ni de oluşturmaya başlamış, kütüphaneye 
sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarında 
yaklaşık 40.000 kitap temin edilmiştir.

Akademik Gelişim ve Destek Programları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  mezunlarına 
hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanı-
mı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı 
gibi, istekli ve yetenekli gençlere daha lisans 
aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazır-
lanma imkânları sunmaktadır. Bu maksatla 
akademik gelişim ve destek programları ha-
zırlanmış olup uygulamalar başarıyla devam 
etmektedir. 

Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitemiz lisans programlarına bağlı 
olarak zorunlu İngilizce ve Arapça hazırlık 
sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca yurtdışı öğ-
rencilerimize Türkçe hazırlık sınıfı programı 
uygulanmaktadır. Öte yandan “Akademik Ge-
lişim Programı” kapsamında öğrencilerimize 
akademik alanda ihtiyaç duyacakları Arapça, 
Farsça, Antik Yunanca, Latince gibi dilleri de 
öğrenebilme imkânı sunulmaktadır. 

Çift Anadal ve Yandal Programları

Üniversitemizde gerek fakülte içi ve gerekse 
farklı fakültelerdeki bölüm ve programlar 
arası geniş çift anadal ve yandal imkânları 
mevcuttur. Ayrıca bölümlerimizin ders prog-
ramında öğrencilerimizin üniversitede açılan 
diğer dersleri de alabilmelerine imkân sağla-
yan “serbest seçmeli” dersler bulunmaktadır.

Kütüphane
Akademik Gelişim ve Destek Programları
Yabancı Dil Öğretimi
Çift Anadal ve Yandal Programları

Akademik Kadro
Akademik Ortam
Kampüsümüz
Burslar
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Vizyon, Misyon, İlkeler

Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve 
ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak bilgi üretiminde ve yükseköğretim ala-
nında örnek ve önde gelen üniversitelerden biri olmayı hedefler. 

Üniversitemizin benimsediği ilkelerin başında şunlar yer alır:

 Katılımcılık 

 Doğrunun, güzelin ve iyinin keşfi

 Disiplinlerarası yaklaşım

 Özgürlük ve sorumluluk

 Eleştirel düşünce

 İnançlara ve etik değerlere saygı

 Yeniliklere açıklık 

 Çevre bilinci 
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Fakülteler

 Edebiyat Fakültesi

 Eğitim Fakültesi

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi

 Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Yüksek Okullar 

 Yabancı Diller Yüksekokulu 

Enstitüler

 Fen Bilimleri Enstitüsü

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

Merkezler

 Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (KURAMER)

 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(29 Mayıs SÜREM)

Akademik Birimler
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2010-2011 Akademik yılında Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve 
Edebiyatı Programlarına öğrenci alarak eğitim öğretim fa-
aliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılında aynı 
bölümlere yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce 
Hazırlık Sınıfı” açılmıştır.

Edebiyat Fakültesi

Dekan

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Feridun M. EMECEN

Y. Doç. Dr. M. Şakir YILMAZ
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Felsefe Bölümü, bilim felsefesi, sanat felsefesi, man-
tık, tarih felsefesi, din felsefesi, İslam felsefesi, ahlak 
felsefesi ve dil felsefesi gibi zengin ders yelpazesiyle 
Türkiye’nin düşünsel, sosyal, tarihi ve etik problemleri-
nin farkında olan ve bunların çözümlerini düşünebilen 
öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Felsefe Bölümü mezunları akademik çalışmalar yanında, 
gerekli formasyonu alarak ortaöğretimde felsefe grubu 
dersleri öğretmenliği yapabilecek; çeşitli kurumların 
eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde çalışma olanağı 
bulabileceklerdir.

Prof. Dr. Adnan ASLAN*

Prof. Dr. Mustafa TAHRALI

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER*

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN

Doç. Dr. Aydın TOPALOĞLU

Doç. Dr. Ömer TÜRKER*

Y. Doç. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL

Y. Doç. Dr. Enes KABAKÇI*

Y. Doç. Dr. Lale Levin BASUT*

Y. Doç. Dr. Lütfiye KAYA CİCERALİ*

Y. Doç. Dr. Nadire Gülçin AYDIN*

Y. Doç. Dr. Necmettin DOĞAN*

Öğr. Gör. Dr. Emre ŞAN*

Öğr. Gör. Dr. Selami VARLIK*

Ar. Gör. Cengiz EKEMEN

* Tam zamanlı olmayan

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN

Bölüm Başkanı

Öğretim Kadrosu 

Felsefe Bölümü
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Tarih Bölümü programı, Selçuklu ve Osmanlı tarihi, genel 
İslam tarihi, Orta Asya, Orta Doğu,  Balkanlar ve Avrupa tarihi 
alanlarında yoğunlaşmakta, özellikle Türk ve İslam tarihinin 
ağırlıklı şekilde ele alındığı farklı bir alan sunmaktadır. Bu 
çerçevede genel tarih bilinci verme yanında araştırmaya yö-
nelik imkânları tanıtma ve tarih kaynaklarını –arşiv belgeleri 
dahil- kullanma metotlarını da esas alacak derecede tarih 
ilminin modern yöntemlerini ve araştırma usullerini öğretme 
gibi bir yaklaşımı  benimsemiş bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN*

Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE*

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ*

Prof. Dr. Ayşe Selçuk ESENBEL*

Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN

Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ

Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN

Doç. Dr. Casim AVCI*

Doç. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU*

Doç. Dr. Ömer İŞBİLİR*

Doç. Dr. Zeynep  ERTUĞ*

Y. Doç. Dr. Ferit BAZ*

Y. Doç. Dr. Mehmet Şakir YILMAZ

Y. Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT

Öğr. Gör. Dr. Gülay Yılmaz DİKO*

* Tam zamanlı olmayan

Öğretim Kadrosu 

Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ 

Bölüm Başkanı

Tarih Bölümü
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Prof. Dr. Abdullah UÇMAN*

Prof. Dr. Emel KEFELİ*

Prof. Dr. İskender PALA*

 

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL

Prof. Dr. M. Orhan OKAY

Prof. Dr. Mehmet KARA*

Prof. Dr. Mesut ŞEN*

Prof. Dr. Orhan BİLGİN

Y. Doç. Dr. Alphan Yusuf AKGÜL

Y. Doç. Dr. Cem KESKİN

Öğr. Gör. Dr. Arzu ATİK*

Öğr. Gör. Dr. Nur Özmel AKIN*

Öğr. Gör. Dr. Ümran AY*

Öğr. Gör. Mustafa OĞUZ

Öğr. Gör. Nurettin ALBAYRAK

Öğr. Gör. Beşir AYVAZOĞLU*

* Tam zamanlı olmayan

Prof. Dr. Orhan BİLGİN

Bölüm Başkanı

Öğretim Kadrosu 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine iki temel alanda 
eğitim öğretim verme amacı gütmektedir. Bu alanlardan birin-
cisi dil alanıdır ve Türkçe’nin tarih içinde geçirdiği değişiklik-
ler ile bu süreç içindeki her bir evrede gösterdiği özelliklere 
odaklanır. İkinci alan ise edebiyat alanıdır ve Türkçe’nin tarihi 
evrelerine özgü edebiyatlarını konu alır. Bölümümüz, dil ve 
edebiyat geleneğimizin zengin birikimi ile çağdaş yaklaşım-
ları bir potada eriten dil ve edebiyat uzmanları yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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2011-2012 Akademik yılında İslam ve Din Bilimleri Prog-
ramına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine baş-
lamıştır. 2012-2013 akademik yılında Uluslararası İlahiyat 
Programına da öğrenci alınmış olup bu bölümlere yer-
leştirilen öğrenciler için “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” 
programı uygulanmaktadır.

Uluslararası
İslam ve Din Bilimleri 
Fakültesi

Dekan

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

Y. Doç. Dr. Âsım Cüneyd KÖKSAL
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Öğretim Kadrosu 

Prof. Dr. Abdulhamid BİRIŞIK*

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL*

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof. Dr. Bilal AYBAKAN*

Prof. Dr. Bünyamin ERUL*

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ

Prof. Dr. İsmail DURMUŞ

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR*

Prof. Dr. Mehmet ERKAL*

Prof. Dr. Mehmet PAÇACI*

Prof. Dr. Muhittin SERİN

Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ*

Prof. Dr. Murteza BEDİR*

Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ

Prof. Dr. Mustafa FAYDA*

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN*

Doç. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ*

Y. Doç. Dr. Ahmad Abduljabbar SNOBER

Y. Doç. Dr. Âsım Cüneyd KÖKSAL

Y. Doç. Dr. Fatih ÇOLLAK*

Y. Doç Dr. Halit ÖZKAN*

Y. Doç. Dr. Mounjed Ahmmad ABU BAKR

Öğr. Gör. Dr. Othman Saeed HOURAN*

Ar. Gör. Mehmet Taha BOYALIK

* Tam zamanlı olmayan

İslam ve Din Bilimleri Programı
Uluslararası İlahiyat Programı

Fakültemiz, 2011-2012 akademik yılına “İslam ve Din Bi-
limleri Programı” ile başlamıştır. Müfredatı “Temel İslam 
Bilimleri”ne yoğunlaşan bu programın eğitim öğretim dili 
kısmen Arapça kısmen Türkçe’dir.

Ayrıca gelecek yıllarda öğretim dili Arapça olan “İslam Bi-
limleri Programı” ile öğretim dili İngilizce olan “Din Bilimleri 
Programı” açılması, bu programlara seçimlik Türkçe dersler 
konması planlanmaktadır. Söz konusu programlar açıldığında 
dil şartını yerine getiren öğrenciler diğer programdan da 
ders alabilecektir.

Hedef kitlesi ve programları itibariyle uluslararası bir ni-
telik taşıyan fakültemizin programlarına yerleştirilen öğ-
renciler için Arap dünyasının ve ülkemizin seçkin öğretim 
elemanlarının ders verdiği “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” 
bulunmaktadır.

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, 
ülkemiz yükseköğretim sisteminde ilahiyat 
fakültelerine denk bir fakülte olup mezunları 
ilahiyat fakültesi mezunları ile aynı haklara 
sahip olacaktır.
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2011-2012 akademik yılında Fakültemizin “Zorunlu Arapça Hazırlık 
Sınıfı”nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, misafir öğ-
renci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla üç 
aylık bir program dahilinde Ürdün Petra Üniversitesi’ne gönderilmiştir. 

2012-2013 akademik yılında Fakültemizin “Zorunlu Arapça Hazırlık 
Sınıfı”nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aynı amaçla 
misafir öğrenci olarak Ürdün Üniversitesi’ne gönderilmeye başlanmıştır.

2012-2013 akademik yılında fakültemi-
zin birinci sınıf müfredatının %50’ye 
yakını Arap asıllı öğretim elemanla-
rımızla Arapça olarak işlenmektedir.

İslam ve Din Bilimleri Programı
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Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, bün-
yesinde yer alan programlar ile

-İslam ilimlerinin kaynaklarını, tarihini ve meselelerini bilen,

-Farklı medeniyetlerin birikimlerinden istifade edebilen,

-Geçmişi ve bugünü bilimsel zihniyetle tahlil edip sağlıklı biçimde 
anlamaya çalışan,

-Hayatın ve mesleğin gerektirdiği donanıma sahip bulunan,

-Sosyal bilimler nosyonu kazanmış,

-Sorumluluk bilinci taşıyan

mezunlar yetiştirmeyi; bir yandan ulaştığı sonuçları evrensel ölçü-
lerde geliştirirken diğer yandan bu birikimi başta Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve İslam dünyası olmak üzere 
bütün dünyayla paylaşmayı hedeflemektedir.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişimleri ile Batı ülkelerinde yetişip lise eğitimle-
rini bu ülkelerde tamamlayarak içinde yaşadıkları ülkenin diline ve kültürüne hâkim 
gençlerimizin öğrenim görecekleri bir “Uluslararası İlahiyat Programı” 2006 yılında 
hayata geçirilmiştir. 

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde 2012-2013 akademik yılında “Ulusla-
rarası İlahiyat Programı”na öğrenci alınmıştır. 

Uluslararası İlahiyat Programı

Uluslararası İlahiyat Programı
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İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Program öğrencilerimize siyasi, ekonomik, hu-
kuki konuların yanında, özellikle Türkiye’yi doğ-
rudan ilgilendiren Ortadoğu, Avrasya, Balkanlar 
ve Avrupa bölgesel alanlardan birinde uzmanlık 
kazandırmayı amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce)
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Öğretim Kadrosu 

Prof. Dr. Efe ÇAMAN

Doç. Dr. Michelangelo GUIDA

Y. Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN

Y. Doç. Dr. Ertuğrul ÖKTEN

Ar. Gör. Murat YILAN

Prof. Dr. Efe ÇAMAN

Bölüm Başkanı

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü

(İngilizce)

Günümüzde devletlerin iç meselesi olmaktan çıkan re-
jim, demokratikleşme, eşitsizliklerin giderilmesi, din, 
özgürlükler, azınlıklar ve hakları, devletin yeri ve rolü, 
uluslararası politika, çevre ve hukuk, karşılaştırmalı sis-
temler gibi konuların küresel ve yerel etik – normatif 
değerler de dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak ince-
lenmesi önem kazanmaktadır. Bunların yanında halen 
dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve sa-
vaşlar, açlık ve su sorunu gibi yaşamsal konular, bölge-
sel gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan küresel ve 
uluslararası sorunlar bütün insanlığı ilgilendirmektedir. 
Bu ve benzeri konularda akademik bir eğitim vermeyi 
hedefleyen bölümümüz, öğrencilerimize siyasi, ekono-
mik, hukuki konuların yanında, özellikle Türkiye’yi doğ-
rudan ilgilendiren Ortadoğu, Avrasya, Balkanlar ve Av-
rupa bölgesel alanlardan birinde uzmanlık kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 

Ayrıca tamamı yurt dışından doktoralı öğretim üyesi 
kadromuzla, öğretim dili İngilizce olan programımızda, 
mezunlarımızın İngilizce’ye ileri derecede hâkim olma-
larını amaçlıyoruz. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları içinse 
sadece İngilizce bilmek günümüzde yetersiz kalmakta-
dır. Bölge uzmanlığına yönlendiren ders modüllerinde 
geçerli olan bir bölgesel dili de öğrencilerimize öğretme-
yi hedefliyoruz. 

2013-2014 Akademik yılında öğrenim 
dili İngilizce olan “Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Programı”na öğ-
renci alarak eğitim öğretim faaliyetle-
rine başlayacaktır. Programa yerleşti-
rilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce 
Hazırlık Sınıfı” oluşturulmuştur.
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Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisansüstü Programlar

Geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde ciddi 
bir paya sahip olmak için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012-2013 akademik yılında 
“Tezli Yüksek Lisans” programlarını başlatmıştır.

2013-2014 Akademik Yılı Lisansüstü Programları

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
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Felsefe Tezli Yüksek Lisans 
Programı
Kıta Avrupa felsefesi ve analitik felsefe yanında 
klasik Türk ve İslam düşüncesi geleneğini de dik-
kate alan bir çerçevede öğrencileri gerek klasik 
düşünce gerekse çağdaş düşünce ve sorunlarıyla 
tanıştırmayı; onları felsefenin varlık, bilgi, bilim, 
sanat, din ve tarih gibi temel konularında ihtisas-
laşmaya yönlendirmeyi hedeflemektedir.
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Tarih
Tezli Yüksek Lisans Programı
Özellikle Osmanlı, İslam tarihi ile Orta Asya, Orta 
Doğu, Avrupa ve Balkan tarihi alanlarında yoğun-
laşmaktadır. Program, bilimsel bir yaklaşım ve yön-
tem ile belirtilen alanların uzmanı olacak tarihçiler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans Programı
Türkçe’nin gelişim evrelerini ve bu evrelere özgü 
edebiyatı evrensel ölçütlere uygun bir anlayışla in-
celeyip araştırmalar yapabilecek akademisyenler ye-
tiştirme amacını gütmektedir. Program, İslam öncesi 
Türk Dili ve Edebiyatı, Klasik-Osmanlı Edebiyatı, 
Halk Edebiyatı, Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı, 
Millî Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Çağ-
daş Edebiyat ve Dünya Edebiyatları alanlarında 
dersler içermektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih
Tezli Yüksek Lisans Programı
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Temel İslam Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans Programı
İslami ilimlerin teşekkül süreci ve İslami ilimlerde araştırma metotları konularında dona-
nımlı ve Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tefsir gibi İslam bilimlerinde kapsamlı ve derinlikli 
araştırmalar yapabilecek akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları, öğrencilerimize Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler donanımının aktarıldığı, nitelikli bir akademik uzmanlık programı sunmayı hedef-
lemektedir. Programlarda alandaki kavramsal, teorik, metodolojik ve uygulamaya yönelik 
yeni bilgilerin etkin bir şekilde aktarılmasının yanı sıra, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş-
kiler branşının bir süreç bilimi olmasının gereği olarak, günümüzde gelişen olay ve olguları 
tarihsel arka planlarıyla ve gelecek projeksiyonları yapma yetisini kazanmış olarak analiz 
edebilecek mezunlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Her iki programın müfredatında, özel-
likle Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum göz önünde bulundurularak, mücavir bölgeleri 
kapsayan ve bölge uzmanlığına yönlendiren bir ders programı tasarlanmıştır.

Tezli Yüksek Lisans Programı, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve diğer sosyal bilimler 
mezunlarına yönelik olarak, özellikle akademik kariyeri hedefleyen öğrenciler için tasar-
lanmıştır.

Tezsiz yüksek lisans programı, farklı disiplinlerde lisans derecesine sahip yöneticiler ve 
yönetici adayları ile mesleki kariyerlerinde ilerlemeyi hedefleyenlere, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler formasyonunu kazandıran bir program olma hedefi güdülmektedir. 

Temel İslam Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı



24

Müdür

Y. Doç. Dr. A. Ayhan ÇİTİL

Arapça Hazırlık Birimi Yöneticisi

Y. Doç. Dr. İbrahim HELALŞAH

İngilizce Hazırlık Birimi Yöneticisi

Mehtap GÜVEN ÇOBAN

Türkçe Hazırlık Birimi Yöneticisi

Mustafa KIRGÜL

Yabancı Diller 
Yüksekokulu
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Arapça Hazırlık Sınıfı Programı
“Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” bir eğitim öğretim yılını kapsayan 6 kurdan ve toplam 
870 saatten oluşmaktadır. Eğitim öğretim yılı başında öğrenciler yazılı ve sözlü seviye 
belirleme sınavlarına alınmakta ve bu sınavlar sonucunda öğrencinin başlayacağı kur 
belirlenmektedir. Ders içerisinde kullanılan iletişim dili Arapça’dır. Her kurun ders da-
ğılımı öğrencilerin seviyelerine göre ihtiyaç duyacakları dil yetenekleri dikkate alınarak 
belirlenmiştir. 

İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı
“Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” bir eğitim öğretim yılını kapsayan 4 çeyrekten oluşmak-
tadır. Haftalık ders saati 26’dır. Bu programla ileri seviyede dinleme ve okuma becerileri 
üzerine temellendirerek öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerinin de geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Ders içerisinde kullanılan iletişim dili İngilizce’dir. 

Türkçe Hazırlık Sınıfı Programı
Eğitim öğretim dili Türkçe olan programlara ya da kısmen yabancı dille eğitim yapılan 
programlara kayıt yaptırmış ve Türkçesi lisans eğitim öğretimi için yeterli olmayan yabancı 
uyruklu öğrencilere “Türkçe Hazırlık Sınıfı” eğitimi verilmektedir. Bir eğitim öğretim yılı 
2’şer aylık 4 çeyrekten oluşur. İhtiyaç duyan öğrencilerimize bir aylık ek ders dönemi 
uygulanmaktadır.

Arapça
İngilizce
pç

çTürkçe
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Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Programı

“Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” bir eğitim öğretim yılını kapsayan 6 kurdan ve 
toplam 870 saatten oluşmaktadır. Eğitim öğretim yılı başında öğrenciler yazılı 
ve sözlü seviye belirleme sınavlarına alınmakta ve bu sınavlar sonucunda öğ-
rencinin kaçıncı kurdan başlayacağı belirlenmektedir. Ders içerisinde kullanılan 
iletişim dili Arapça’dır. 

1., 2. ve 3. kurlar 5 haftalık olup haftada 28 saat üzerinden toplam 140’ar saatten 
oluşmaktadır. 

4., 5. ve 6. kurlar 5 haftalık ve haftada 30 saat üzerinden toplam 150’şer saatten 
oluşmaktadır.

Her kurun ders dağılımı öğrencilerin seviyelerine göre ihtiyaç duyacakları dil 
yetenekleri dikkate alınarak belirlenmiştir. 

2011-2012 Akademik yılında Uluslararası İslam ve Din Bilimleri 
Fakültesi’nin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nda altıncı kuru ba-
şarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli 
dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla üç aylık bir prog-
ram dahilinde Ürdün Petra Üniversitesi’ne gönderilmiştir.

2012-2013 akademik yılında Fakültemizin “Zorunlu Arapça Hazırlık 
Sınıfı”nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aynı 
amaçla misafir öğrenci olarak Ürdün Üniversitesi’ne gönderilmeye 
başlanmıştır.

Arapça Hazırlık Birimi
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Kur ve Sınav Takvimi

Her kur 5 haftalık ders programından 
sonra yazılı, sözlü ve bütünleme sınavla-
rıyla birlikte 6 hafta sürmektedir.

Kitap ve Diğer Öğretim Malzemeleri

Zorunlu Arapça Hazırlık sınıfında 6 kitaptan oluşan bir modern Arapça serisi takip 
edilmektedir. Her kurda bu serinin bir kitabı okutulmaktadır. 

Bu kitapları akıllı tahtaya taşıyan ve görsel ve işitsel veriler içeren Arapça öğretimi 
için hazırlanmış multimedya CD’leri kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin okuma 
ve anlama yeteneklerini geliştirmek için üniversitemizde ders kitabını destekleyici 
mahiyette Arapça hikaye metinleri de kullanılmaktadır. 

Arapça dinleme ve anlama yeteneklerini geliştirmek için öğrencilerimize Arapça çizgi 
film ve drama filmleri de izlettirilmektedir. 

Sınavlar

Bir üst kura geçebilmek için öğrencilerimiz hafta-
lık testler yanında, “Kur Bitirme Sınavları”nda da 
başarılı olmalıdır. Bu sınavlarda başarılı olamayan 
öğrencilerimiz bütünleme sınavına alınmaktadır. 
Bütünlemede başarısız olan öğrencilerimiz kuru 
tekrar eder.

Öğretim Kadrosu
Y. Doç. Dr. İbrahim HELALŞAH
Birim Yöneticisi

Asma SALMAN
Maher al HARIRI
Mehmet YAĞCI
Mohammad S.M. ZEIDAN
Mohamad Anas SARMINI
Zehra YÜKSEL
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Eğitim Yöntem ve İlkeleri

Bütün dil öğrenim süreçlerinin temel hedefi, söz konusu olan dilde iletişim kurmak olduğundan, 
ileri seviyede dinleme ve okuma becerileri üzerine temellendirerek öğrencilerimizin yazma 
ve konuşma becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Ders içerisinde kullanılan iletişim dili 
İngilizce’dir. 

Dil öğrenimini desteklemek ve kalıcı kılmak için görsel ve işitsel öğelerden de faydalanılmaktadır.

İngilizce Hazırlık Biriminde Sınavlar

a. Ara Sınavlar: Her bir çeyreğin sonunda bir ara sınav yapılır.

b. Küçük Sınavlar: Hazırlık programı da hi linde öğrencilere periyodik olarak küçük sınavlar 
yapılmaktadır. 

c. Ürün Dosyası (Portfolio): Öğrencilerimizin sene boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan bir 
ürün dosyası hazırlamaları beklenmektedir. 

İngilizce Hazırlık Birimi

İngilizce Hazırlık Programımızın süresi 4 çeyrekten oluşmakta ve 
2 yarıyıl sürmektedir. Haftalık toplam ders saati 26’dır. 26 saatlik 
hazırlık programının 20 saati genel İngilizce (gramer, kelime bilgisi, 
dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirme), 2 saati 
okuma becerilerini geliştirme, 2 saati yazma becerilerini geliştirme 
ve 2 saati de gramer (ek alıştırmalar) için ayrılmıştır. 
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Devam Zorunluluğu

Derslere devam ve yoklamalar okutmanlar tarafından her saat düzenli olarak takip edilir. 
Devamsızlık kayıtları Hazırlık Programı yönetimi tarafından duyurulur. Öğrenciler derslerin 
%90’ına katılmakla yükümlüdür.

Danışmanlık Sistemi

Bütün öğrencilerimizin çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi ve öğrenme sürecinde kar-
şılaşacakları sorunların çözümü için birer okutman, danışman olarak belirlenmektedir.

Öğretim Kadrosu

Mehtep GÜVEN ÇOBAN
Birim Yöneticisi

Ebru ASAL
Katherine Juliet RILEY
Kübra ÇAKIROĞLU
Natalia DÖNMEZ
Zeliha Damla ÜNLÜSES
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Türkçe Hazırlık Sınıfı Programı

Bir eğitim öğretim yılı 2’şer aylık 4 çeyrekten oluşur. İhtiyaç duyan 
öğrencilerimizin Türkçe Hazırlık Programı bir aylık ek ders dönemi 
ile uzatılabilmektedir.

Öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, prog-
ram süresince Türkçe Hazırlık derslerine paralel olarak İngilizce 
Hazırlık dersleri de verilebilmektedir. 

Eğitim Yöntem ve İlkeleri

Programda ileri seviyede dinleme ve okuma alıştırmalarına yoğun-
laşılarak öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeleri 
hedeflenmektedir. Sınıf içerisinde öğrencinin aktif katılımını sağlamak 
için öğrenci konuşma süresinin, okutman konuşma süresinden daha 
fazla olması gözetilmektedir. 

Ders içerisinde okuma, yazma, dinleme, konuşma, gramer ve kelime 
çalışmaları bir bütün olarak yürütülmektedir.

Türkçe Hazırlık Birimi

Eğitim öğretim dili Türkçe olan programlara ya da kısmen yabancı 
dille eğitim yapılan programlara kayıt yaptırmış ve Türkçesi lisans 
eğitim öğretimi için yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrencilere 
Türkçe Hazırlık eğitimi verilmektedir. 
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Türkçe Hazırlık Birimi Sınavları

Ara Sınavlar: Her bir çeyreğin sonunda bir ara sınav yapılır.

Küçük Sınavlar: Hazırlık programı dahilinde öğrencilere periyodik olarak küçük sınavlar yapıl-
maktadır. 

Ödevler ve Projeler: Dil becerilerinin geliştirilebilmesi için akademik yıl süresince öğrencileri-
mizden çeşitli ödevler ve projeler hazırlamaları istenmektedir.

Yılsonu Sunumu: Sene sonunda bütün öğrencilerimizden, kendi belirledikleri bir konu üzerine 
en az 20 dakikalık bir sunum yapmaları istenmektedir. 

Sene sonunda yapılan büyük sınav ile her bir çeyreğin sonundaki ara sınav notlarının belirli 
oranda harmanlanması ile yılsonu başarı puanı belirlenir. 

Devam Zorunluluğu

Derslere devam ve yoklamalar okutmanlar tarafından düzenli olarak takip edilir. Devamsızlık 
kayıtları Hazırlık Programı yönetimi tarafından duyurulur. Öğrenciler derslerin %90’ına katıl-
makla yükümlüdür.

Öğretim Kadrosu

Mustafa KIRGÜL
Birim Yöneticisi

Fatma Beyhan MADEN
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Öğrenci
Danışmanlık Sistemi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin hazırlık ve lisans öğ-
rencileri için kapsamlı “Öğrenci Danışmanlık Sistemi” 
uygulanmaktadır.
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“Öğrenci Danışmanlık Sistemi Koordinatörü”  
uygulanan danışmanlık sisteminin sağlıklı ve 
verimli bir biçimde işlemesi için gerekli koor-
dinasyonu sağlamaktadır. 

Bireysel Danışmanlık

“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği”  ve “İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim 
ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca her 
öğrenci için bir “Bireysel Danışman” bulun-
maktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Koordinatörü 
tarafından belirlenen usullere göre başvuran 
öğrencilere “Psikolojik Danışmanlık ve Reh-
berlik Hizmeti” verilmektedir. 

Akademik Destek Programı ve Danışmanlığı

Devam ettikleri programa uyumla ilgili sorunlar yaşa-
yan veya ortalaması lisans sınıflarında 2’nin / hazırlık 
sınıflarında 70’in altında seyreden öğrencilere yönelik 
“Akademik Destek Programı” uygulanır. 

Akademik Gelişim Programı ve Danışmanlığı

İstekli ve yetenekli öğrencileri akademik yönden des-
teklemek, akademik gelişimlerinin önündeki engelleri 
kaldırmak, genel anlamda görgü ve yetkinliklerini 
artırmak üzere, mevcut ders programları yanında bir 
“Akademik Gelişim Programı” uygulanır. 
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Akademik Gelişim 
Programı’nın Unsurları 

Okuma Grupları
Programa dâhil olan öğrencilerin her dönem mevcut derslerinin haricinde ilgi duydukları ve geli-
şimleri bakımından önemli görülen bazı metinleri bir okuma grubu içerisinde okumaları sağlanır. 
Okuma grubunu söz konusu metin konusunda uzman bir öğretim elemanı düzenler ve her bir grup 
toplantısına katılır. 

Yönlendirilmiş Okuma Programları
Programa dâhil olan öğrencilerin mevcut derslerinin haricinde ilgi duydukları ve gelişimleri bakı-
mından önemli görülen metinler her dönem bir okuma listesi halinde verilir. Öğrenciler metinlere 
ilişkin yaptıkları çalışmaları program danışmanları ile düzenli görüşmeler içerisinde birebir tartışma 
fırsatı bulurlar. 

Akademik Ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Programa dâhil olan öğrencilerin akademik ve kültürel alanda görgülerini artıracak toplantılara ka-
tılımları özendirilir ve desteklenir. 
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Yabancı Dil Geliştirme
Programa dâhil olan öğrenciye akademik gelişimi için önemli görülen yabancı dilleri öğrenmesinde 
gerekli destek sağlanır. Söz konusu yabancı dillere ilişkin kurslar Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 
açılır. 

Yabancı dilin geliştirilebilmesi için danışmanların uygun gördüğü yabancı dilde yazılmış bazı metinlere 
yukarıda ifade edilen okuma gruplarında ve yönlendirilmiş okuma programlarında yer verilir. Hazırlık 
sınıflarındaki öğrencilerimizin bölümlerine göre belirlenmiş akademik metinleri (İngilizce, Arapça ve 
Türkçe makaleler, kitap bölümleri, ansiklopedi maddeleri) okumaları sağlanır. 

Akademik Çalışmaları Destekleyici Yetkinliklerin Geliştirilmesi
Programa dâhil olan öğrencilere, kendi akademik çalışma alanlarının dışında kalan ancak akademik 
gelişimleri konusunda önemli olabilecek bazı yetkinliklerin (sunuş becerileri, bilgisayar programla-
rının etkin kullanımı, araştırma yöntemleri, zaman yönetimi, akademik yazı yazma vb.) kazandırıl-
ması, lisansüstü programlar ve araştırma görevliliği hakkında bilgilendirilmeleri programın hedefleri 
arasındadır. Bu amaçla belli aralıklarla seminerler ve çalıştaylar düzenlenir. Öğrenci Danışmanlık 
Sistemi Koordinatörü bu etkinliklere Akademik Gelişim Programı’na dâhil olmayan öğrencilerin de 
katılmasını sağlayabilir.
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Akran
Danışmanlığı Programı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerden 
isteyenler “Öğrenci Akran Danışmanlığı Programı”nda görev alabilmektedir.

Başvurusu kabul edilen lisansüstü öğrencisi, Öğrenci Danışmanlık Sistemi 
Koordinatörü tarafından belirlenen program çerçevesinde haftada 10 saat 
süre ayırarak kendi alanlarından lisans öğrencilerine danışmanlık ve ek ders 
türü katkılarını sürdürürler.

“Öğrenci Akran Danışmanlığı Programı”nda görev yapan lisansüstü öğrencileri 
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen yurt, burs vb. imkanlarından yararlanırlar.

Programa dahil olan lisansüstü öğrencilerinin görevleri ile ilgili planlama, 
uygulama ve denetleme işleri Öğrenci Akran Danışmanlığı Sorumlusu tara-
fından yürütülür. 

Öğrenci Akran Danışmanlığı Programı, üniversitemizin Öğrenci Danışmanlık 
Sistemi ile koordineli bir şekilde uygulanır.

haftada 

10 saat

danışmanlık

desteği
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Destek Kurs ve Seminerler

Edebiyat Fakültesi lisans öğrencilerinden talep edenlere 
Arapça, Farsça, Grekçe, İngilizce ve Osmanlıca ek dersler 
verilmektedir. 

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi lisans öğ-
rencilerine 1. yıl müfredat dersleri yanı sıra zorunlu ek 
Klasik Arapça, Tefsir, Hadis, Kur’ân-ı Kerîm kıraatı ve 
tecvid dersleri verilmektedir.

Öğretim elemanlarının hemen hepsi lisans ve lisansüstü 
programlardaki derslerin dışında okuma grupları oluş-
turmaktadırlar. 

Lisansüstü öğrencilerine de ihtiyaçlarına göre ek ders 
programı düzenlenmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık sınıfına devam 
eden öğrencilerden ihtiyacı olanlara düzenli ek dersler 
açılmaktadır.

“Klasik İslam Sanatları Atölyeleri” oluşturularak hüsn-ü 
hat, tezhip, ebru, musiki vb. kurslar başlatılmıştır.

Arapça 
Farsça 

Grekçe 
İngilizce 
Latince

Osmanlıca
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Araştırmaları 
Merkezi’nin (KURAMER) Faaliyet Alanları;

-Kur’an merkezli akademik araştırmanın gerektirdiği Mushaf 
tarihi, dil, siret, tarih, hadis, akaid, tefsir, fıkıh gibi alanlarda 
çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu ko-
nularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

-Bu araştırmaların gerçekleşmesi için araştırmacıların ve 
araştırmacı adaylarının yurtiçi ve yurtdışında yapacakları 
çalışmaları desteklemek,

-Kur’an araştırmaları alanında ihtisas kütüphanesi, veri tabanı 
ve arşiv oluşturmak,

-Merkezde yapılan araştırmaları ve merkez dışında hazırlanan 
araştırmaları fiziki ve sanal ortamda yayınlamak,

-Özelde Kur’an, genelde İslamî ilimler alanında akademik ve 
güncel konuların tartışılacağı konferans, seminer, çalıştay, 
sempozyum gibi bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, 
bunları yayınlamak, kamuoyuyla paylaşmak,

-Kur’an araştırmaları alanında faaliyet gösteren yerli ve 
yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar 
yapmak,

- Mushaf ve Kur’an tarihi müzesi oluşturmak

şeklinde belirlenmiştir.

Müdür

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Merkezin amacı; Kur’an’ın bilimsel verilere dayalı olarak anlaşılması için 
Mushaf tarihi, tefsir, dil, siret, tarih, hadis, akaid, fıkıh gibi alanlarda Kur’an 
merkezli akademik çalışma ve araştırmalar yapılmasını, yayınlanmasını ve 
ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve 
kültürel etkinlikler aracılığıyla insanlara ulaştırılmasını sağlamaktır. 
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Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi’nin (29 Mayıs SÜREM) faaliyet alan-
ları, toplumun her kesiminden insanların -öncelikle üniversitemizin lisans, 
lisansüstü ve hazırlık programlarıyla bağlantılı- yabancı dil, bilimsel ve 
mesleki gelişim gibi konularda bilgi ve becerilerini artırmaları için eğitim 
programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar dü-
zenlemek, danışmanlık ve proje hizmetleri sunmak ve yayınlar yapmaktır. 

Değişime Duyarlılık – Katılımcı Odaklılık

29 Mayıs SÜREM, hızla küreselleşen dünyamızda her an yeni eğitim ih-
tiyaçlarıyla karşı karşıya kalındığının bilinciyle programlarını ve öğretim 
tekniklerini sürekli yenilemeyi ve programlarında katılımcıların beklenti-
lerini ön planda tutmayı ilke edinmiştir.

Kuram–Uygulama Dengesi

29 Mayıs SÜREM, akademide geliştirilen en ileri kuramlardan yararlanarak 
katılımcılara hayata geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırmayı gözetmektedir. 

Yaşam Boyu Eğitim

29 Mayıs SÜREM, toplumun her kesiminden, her yaştan ve meslek gru-
bundan katılımcıları hedef kitlesi içerisinde görmektedir. 

Uzmanlık

29 Mayıs SÜREM, geliştirdiği tüm programlarda ve verdiği tüm danışmanlık 
hizmetlerinde alanının en önde gelen uzmanları ile işbirliği yapmayı temel 
bir ilke olarak benimsemiştir.

Müdür

Y. Doç. Dr. A. Ayhan ÇİTİL

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
üniversitemizin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ku-
ruluşlar ile ilişkilerinin geliştirilmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin 
yükseltilmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözümlenmesine ve ülke 
kalkınmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulmuştur.



    2010  2011  2012

Felsefe   175.000 134.930 77.571

Tarih    45.400  23.600  6.394

Türk Dili ve Edebiyatı 23.300  9.729  8.029

İslam ve Din Bilimleri -  2.902  1.835

Sayılarla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Kampüsümüzde bulunan 
İSAM Kütüphanesi’nde 
kullanıcılara sunulan kitap 
ve dergilerin yaklaşık sayısı

Mevcut ders programlarının 
dışında Akademik Gelişim 
Programı kapsamında 
Bahar 2013 döneminde 
açılan kursların ve okuma 
gruplarının sayısı

İngilizce hazırlık sınıfı sonunda 
IELTS sınavında başarılı olması 
halinde İngiltere’de yaz okuluna 
gönderilecek öğrencilerimizin sayısı

Kampüsümüzde 
konuşulan yabancı 

dillerin sayısı

Üniversitemizde faali-
yet gösteren öğrenci 
kulüplerinin sayısı

Öğrencilerimize Bahar 2013 
döneminde açılan akademik 
dil kursları (İngilizce, Klasik 
Arapça, Antik Yunanca, La-

tince, Farsça)

Üniversitemizde tam 
burslu olarak öğrenim 

gören öğrencilerin 
yüzdesi

Bir akademik yıl 
içerisinde düzenle-

nen kültürel ve sportif 
etkinliklerin ortalama 

sayısı

Bir öğretim elemanına 
düşen ortalama 
öğrenci sayısı

Arapça Hazırlık 
Birimi’nde 6. 

Kuru başarıyla 
tamamlayan her 
bir öğrencimizin 

Ürdün’de geçirdiği 
gün sayısı

400000

19
95 130

9
22
5

90

28
6

Üniversitemiz Lisans Programlarına
Tam Burslu Yerleşen Öğrencilerin Taban Puanlarına Göre Başarı Sıralaması
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2012-2013 Akademik Yılında 
Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Kurs ve Okuma Grupları

Kur’an-ı Kerim 
Tilaveti ve Tecvid

Temalı Gezi 
Programları

Yabancı Dil  
Geliştirme 

Programları

Düzenli
Seminer

Programları

Klasik İslam
Sanatları

Okuma 
Grupları

Türk Sanat Müziği

Tasavvuf Müziği

Hüsn-ü Hat

Ebru

Tezhip

Farsça

Antik Yunanca

Latince

Osmanlıca Metin Okuma

Klasik Yöntemle Arapça

Yurtdışı Öğrenciler için 
Türkçe Metin Okuma

Tarh Öğrencileri için İngilizce 
Metin Okuma

Felsefe Öğrencileri için 
İngilizce Metin Okuma

Tarih Yazımı ve Felsefe

Maverdi ve John Rawls

Klasik Türk Düşüncesi 

Siyasetnameler

Bilişsel Bilim ve Dilbilim

Şiir Çözümlemeleri

Klasik Edebiyat Okumaları

Hadis Okumaları

Tefsir Okumaları

Zaman Felsefesi

Endülüs Tarihi

Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları
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A)A) Üniversitenin “Tam Burslu”“Tam Burslu” lisans programlarına 
kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır:

a)a) “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamı-
nı kapsar).

b)b) Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğ-
rencilerden bu programın puan türünde ilk 100’e gi-
renlere dokuz ay süreyle ayda 2.000  “Üstün Başarı “Üstün Başarı 
Bursu”Bursu”.

c)c) Yukarıdaki burs kapsamına girmeyip Tarih, Türk Dili 
ve Edebiyatı, İslam ve Din Bilimleri, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler programlarına kayıt yaptıran öğ-
rencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e 
girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 , 501-1000 ara-
sına girenlere 1.000 , 1001-2500 arasına girenlere 500 
; Felsefe programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu 

programın puan türünde ilk 1000’e girenlere dokuz ay 
süreyle ayda 1.500 , 1001-2500 arasına girenlere 1.000 
, 2501-5000 arasına girenlere 500  “Özel Başarı Bur-“Özel Başarı Bur-

su”su”.

d)d) Yukarıdaki iki burs kapsamına girmeyenlere dokuz 
ay süreyle ayda 250  “Destek Bursu”“Destek Bursu”.

e)e) İsteyenlere ücretsiz yurt imkanı (kahvaltı ve akşam 
yemeği dahil) sağlanır. Bu imkândan yararlanmak is-
temeyenlere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi 
ulaşım ücreti ödenir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün kontenjanlar tam veya kısmi 
bursludur. %50 ve %25 burslu öğrencilerin ödeyeceği ücretler Edebiyat Fakültesi ve Ulus-
lararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi programları ile hazırlık sınıflarında 14.000  +KDV, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarında 17.000  +KDV üzerinden hesaplanır 
ve 10 taksit yapılır; peşin ödenirse %6 indirim uygulanır. Müteakip yılların eğitim-öğretim 
ücreti –yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenir.

B)B) Üniversitenin “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt 
yaptıran öğrencilere,  kendi programının puan türünde 
belirli başarı düzeyine göre ödeyecekleri ücretten “% 
100 veya %50 indirim” yapılır; ayrıca dokuz ay süreyle 
ayda 150  “Teşvik Bursu”“Teşvik Bursu” verilir.

C)C) Üniversitenin “%50 burslu” programlarına ka-
yıt yaptırmakla birlikte “% 100 indirim” veya “%50 
indirim”den yararlanamayanlar ile “%25 burslu” prog-
ramlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, hazırlık sını-
fında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar 
ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üze-
rinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl eğitim-öğre-
tim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 
3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları de-
vam eder.

D)D) Üniversitenin burslu statüdeki bütün lisans öğren-
cilerine ücretsiz öğle yemeği verilir. Üniversitenin “% 
50 Burslu” programlarına kayıt yaptıranlardan iste-
yenlere 2013-2014 akademik yılında kaldıkları yurt fa-
turasını ibraz etmeleri kaydıyla 10 ay 250  aylık destek 
sağlanır, 2014-2015 akademik yılından itibaren üniver-
site öğrenci konukevi ücretinden % 50 indirim yapılır. 

(ayrıntılı bilgi için üniversitemizin web sayfasına bkz.)(ayrıntılı bilgi için üniversitemizin web sayfasına bkz.)

Burslar
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

2013-2014 AKADEMİK YILI BURSLAR / İMKÂNLAR



Edebiyat Fakültesi     Tam Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu 

Felsefe             5         15      5  

Tarih             5         15      5   

Türk Dili ve Edebiyatı           5         15      5  

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

İslam ve Din Bilimleri           5         30      - 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler         5         15      10 

Kontenjanlar
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Kontenjanlar
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KütüphaneKütüphane
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri, 
kampüs alanında bulunan İSAM Kütüphanesi’nin tüm imkanların-
dan yararlanabilmektedir. Üniversitemiz kendi özel kütüphanesini 
de oluşturmaya başlamış, kütüphaneye sosyal ve beşeri bilimlerin 
farklı alanlarında yaklaşık 40.000 kitap temin edilmiştir.

Üniversitemizin kullanımına sunulan İSAM Kütüphanesi, 
Türkiye’nin sahasındaki tartışmasız en iyi ihtisas kütüphane-
sidir. Yüz binlerce kitaba sahip olan kütüphane, İspanyolca’dan 
Japonca’ya kadar onlarca dilde binlerce akademik dergiyi takip 
etmekte, Rusya’dan Yemen’e kadar pek çok ülkeden topladığı 
belgeler yanında, görsel ve işitsel malzemeler ile arşivini zen-
ginleştirmektedir.
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Kütüphanemiz tarih, felsefe, edebiyat, İslam ve din bilimleri başta 
olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında zengin bir kitap ve 
süreli yayın koleksiyonuna sahiptir. Ayrıca yurtiçinden ve yurtdı-
şından bazı özel koleksiyonları da bünyesine katmıştır. Kütüpha-
nemizde yaklaşık 400.000 kitap, 3.500 değişik dergiye ait 130.000 
sayı bulunmaktadır. Kütüphanemizden yılda yurtiçi ve yurtdışından 
100.000’i aşkın araştırmacı yararlanmaktadır. 

Kütüphanemiz bünyesindeki Dokümantasyon Bölümü, sosyal ve 
beşeri bilimlerde araştırma yapanlar için vazgeçilmez bir veri 
kaynağı sunmaktadır. Ayrıca kütüphanemizde yurtiçindeki 119 kü-
tüphanenin yaklaşık 1.000.000 kitaplık katalog kaydı dijital ortama 
aktırılmıştır.
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K
am

pü
s İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi sizlere şehrin 

merkezinde, doğayla iç içe, ferah ve huzur ve-
rici bir kampüs ortamı sunuyor. Üsküdar Bağ-
larbaşı’ndaki kampüsümüz, İstanbul’un tüm 
merkezlerine, kültürel ve doğal zenginlikle-
rine doğrudan ve kolayca ulaşabileceğiniz 
bir noktada; Boğaziçi Köprüsü’ne, metrobüse 
yürüme mesafesindedir.
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Farklı Bir Mimari Tasarım

Kampüsümüz Doğu ve Batı mimarisinin estetik uyu-
munu yansıtan bir anlayışla tasarlandı.

Öğrenciler, eğitim-öğretim, kütüphane, öğrenci ko-
nukevi, sosyal tesisler ve idare binalarından oluşan 
kampüsümüzde, huzurlu ve rahat bir ortamda barın-
ma ve evrensel bilgiye ulaşma olanağı elde etmektedir.

Derslikler ve Seminer Odaları

Kampüsümüzdeki anfi/derslik ve seminer odaları, 
akıllı tahta, yansıtıcı ve bilgisayarlarla desteklenmiş 
olup ayrıca öğrenci kulüp faaliyetleri için özel mekan-
lar ve bilgisayar odaları bulunmaktadır.

Kütüphane, Okuma Salonları

Üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri, 
kampüs alanında bulunan İSAM Kütüphanesi’nden 
yararlanabilmektedir.

Öğrencilerimiz için -dersliklerimizle aynı bina içinde- 
ayrı bir kütüphane salonu hazırlanmıştır.

Sosyal Yaşam

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde akademik etkin-
liklerle sosyal ve kültürel yaşam birbirinden kesin 
çizgilerle ayrılmadan bir arada yürütülmektedir.

Kafeterya

Kampüs alanında öğrencilerimiz için diğer binalarla 
mimari ve estetik uyum içinde sıcak ve soğuk gıda 
hizmeti verebilecek konforlu yeni bir kafeterya inşa 
edilmiştir.

Yemek

Öğrencilerimiz kampüsümüzde özel olarak hazırlanan 
Türk mutfağının leziz yemeklerini öğretim üyeleriyle 
birlikte yiyebilmektedir.

Sağlık, Spor ve Kültür

Kampüsümüzde spor sahaları ve her türlü bilimsel 
ve kültürel etkinliğe elverişli bir konferans salonu, 
anfi/derslikler ve sağlık ünitesi öğretim elemanları 
ve öğrencilerimizin hizmetindedir.

Öğrenci Konukevleri

Öğrencilerimiz kampüs alanı içinde ve kampüsümüze 
çok yakın bir mesafedeki 3 veya 4’er kişilik müstakil 
odaları bulunan öğrenci konukevlerimizde kalabil-
mektedir. 

Kampüs alanı içindeki öğrenci konukevimiz konfor, 
estetik ve güvenin bir arada buluştuğu galvanizli hafif 
çelik yapı sistemiyle inşa edilmiştir. Elektrikli ısıtıcı 
panel, klima ve müstakil banyo-tuvaletlerin bulunduğu 
odalarda öğrencilerin rahatça dinlenebilecekleri or-
tam sağlanmıştır. Tabii, sağlığa zararsız, antialerjik 
ve tamamen ekolojik malzemelerle iki katlı olarak 
inşa edilen konukevimiz esnek hafif çelik yapı siste-
mi sayesinde depreme dayanıklıdır ve aynı zamanda 
sıcak, soğuk ve sese karşı yalıtım özelliği taşımaktadır. 

Kampüs alanına 150 metre mesafede olan diğer ko-
nukevimiz ise iki ve üçer kişilik odalarla üç kat halin-
de öğrencilerimizin konforu gözetilerek ve depreme 
dayanıklı olarak inşa edilmiştir.
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Konferans
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Sempozyum

4444494
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Açılış Töreni

Açılış Töreni

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Abdullah GÜL’ün teşrifleriyle 07 Ekim 2010 tarihin-
de “Açılış Töreni”ni gerçekleştirdi. Klasik Türk müziği 
dinletisinden sonra seçkin davetlilere sırasıyla İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kâfi 
DÖNMEZ, üniversitemiz öğrencilerini temsilen İbrahim 
Bilal DURAK, Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı 
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL hitap ettiler. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL konuşmasında 
özetle Türkiye Diyanet Vakfı ve bilahare İslam Araştır-
maları Merkezi’nin (İSAM) kurulmasının bu üniversiteyi 
ortaya çıkaran iki önemli adımı oluşturduğunu, tüzel 
kişiliğiyle yeni kurulmuş olmakla beraber üniversitenin 
fiili olarak önceden faaliyetlerine başladığını belirtti. 
Kadrosu ve altyapısı hazır olan bu üniversitenin Türk 
eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk getireceğinden 
ve üniversitenin parlak geleceğinden çok emin olduk-
larını belirttiler.

2011-2012 Lisans Programlarının Tanıtımı

Üniversitemizin 2011-2012 Akademik Yılı Lisans Prog-
ramlarını Tanıtma Toplantısı 04 Mayıs 2011 tarihinde Di-
yanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ’in 
teşrifiyle gerçekleşti. Davetlilere hitabında, Türkiye’de 
yüksek din eğitimi ve öğretimi konularına değinerek 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin ülkemiz ve bölgemiz 
yükseköğretimine önemli seviyede katkıda bulunacağını 
ve 2011-2012 akademik yılında eğitim öğretim faaliyeti-
ne başlayacak olan Uluslararası İslam ve Din Bilimleri 
Fakültesi’nden de yararlı hizmetler beklediğini belirtti. 
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, çekirdeğinde İslam Araştır-
maları Merkezi (İSAM) olan bu fakültenin başarı şansının 
yüksek olduğunu ve yüksek puanlı, başarılı öğrencileri 
bu fakültede görmek istediğini söyledi.
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Açılış Dersleri
Tanıtım Toplantısı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Devlet Bakanı Sayın Faruk 
ÇELİK’in katılımıyla 21 Temmuz 2010 tarihinde Bağlarbaşı 
Kampüsü’nde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Seçkin davetli 
topluluğuna sırasıyla Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. 
Tayyar ALTIKULAÇ, Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU ve Devlet Ba-
kanı Faruk ÇELİK hitap etti. Konuşmacılar ülkemizde üniversite 
konusundaki gelişmeler ve beklentiler, din-bilim ilişkisi, Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın eğitim ve din bilimleri araştırmaları alanındaki 
hizmetleri ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin eğitim öğretim 
faaliyetlerindeki vizyon ve hedefleri konularında bilgi verip gö-
rüşlerini açıkladılar.

2010-2011 Akademik Yılı Açılış Dersi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 27 Eylül 2010 tarihinde Prof. Dr. 
Orhan OKAY’ın “Açılış Dersi”yle 2010-2011 akademik yılı eğitim 
öğretim faaliyetlerine başladı. Seçkin davetlilerimize, üniversi-
temiz öğretim üyeleri ve öğrencilerimize sırasıyla Üniversitemiz 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar ALTIKULAÇ ve Rektörü-
müz Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ hitap etti. Konuşmacılar 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin lisans programlarının yanı 
sıra ilmî araştırmalara ağırlık vererek araştırmacı ve ilim adamı 
yetiştirmeyi de hedeflediğini, bunun için de lisansüstü program-
larının açılması ve araştırma merkezlerinin kurulması gerektiğini 
belirttiler.

2011-2012 Akademik Yılı Açılış Dersi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 29 Eylül 2011 tarihinde Edebiyat 
Fakültemizin Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ’nin 
“Dış Siyaset ve Ahlâk” başlıklı açılış dersiyle 2011-2012 akademik 
yılı eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Prof. Dr. BEYDİLLİ, 
konuşmasında Osmanlı Devleti’nin dış siyasete yaklaşımındaki 
ahlâkî ilkeleri, bunun Avrupa devletleri karşısındaki tatbiki ve 
değişen zaman ve şartlar dahilinde aldığı yeni şekilleri dile getirdi.

2012-2013 Akademik Yılı Açılış Dersi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 01 Ekim 2012 tarihinde Edebiyat 
fakültemizin Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN’ün 
“Şiir Tarihsel Araştırmalara Bir Zemin Teşkil Edebilir mi?” başlıklı 
açılış dersiyle 2012-2013 akademik yılı eğitim öğretim faaliyet-
lerine başladı. 
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Kurucu Vakıf
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) tarafından kurulmuştur. 

3 Mart 1975 tarihinde kurulan TDV, senedindeki amaç-
lara uygun olarak ülkemizin eğitim öğretim ve bilim 
alanındaki gelişimine katkıda bulunacak önemli faaliyet 
ve projelere imza atmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim yılı 
itibariyle ortaöğretim ve yükseköğretim (lisans ve lisan-
süstü) aşamalarındaki yaklaşık 130.000 öğrenciye burs 
veren, ülkemizin farklı şehirlerinde 10 adet yükseköğ-
retim öğrenci yurdunu gençlerimizin hizmetine sunan, 
eğitim öğretim desteğini başta Orta Asya, Kafkasya ve 
Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklara da 
ulaştıran TDV’nin bilimsel faaliyetler alanında destek 
verdiği en önemli proje İslâm Araştırmaları Merkezi’dir 
(İSAM).
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Mütevelli Heyet Başkanı
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Diyanet İşleri Eski Başkanı
20. ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili 

Mütevelli Heyet Üyeleri
Prof. Dr. Ali Rıza ABAY
Yalova Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Hasan Basri AKTAN
Emekli Maliye Bakanlığı Müsteşarı

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Süleyman ÇETİNSAYA
İş Adamı

Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN
Marmara Üniversitesi

Hüseyin DOĞAN
İş Adamı

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

Dr. Halit EREN
IRCICA Genel Direktörü

Hasan Hüseyin NAKIBOĞLU
İş Adamı

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Ankara Üniversitesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Aziz TORUN 
İş Adamı

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
Marmara Üniversitesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Mütevelli Heyet
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İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi
Yeni Kampüs Projesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi eğitim öğretim faaliyetlerini halen 
İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ile paylaştığı Üsküdar yerleş-
kesinde sürdürmektedir.

Ümraniye Elmalıkent’te, Şile otobanının ve Üsküdar - Ümraniye 
- Çekmeköy metro hattının hemen yanında, Ümraniye Araştırma 
Hastanesi’nin bitişiğinde ve kentin yeni merkezinde 206 bin m2 lik 
kapalı alanla inşa edilecek olan üniversite ana yerleşkesi ise, Bo-
ğaziçi ve FSM Köprüleri, TEM ve E-5 ile diğer bağlantı yollarına çok 
yakın; Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy gibi merkezlere ise tek araçla 
ulaşılabilecek bir konumda bulunuyor.



55

Kütüphane Binası

Rektörlük Binası

Fakülteler
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Üniversitemizin öğrenci yurdu projesi yeni kampüs alanının (Şile 
istikametinde) 600 metre ilerisinde ve yolun sağında inşa edilecek-
tir. 3 blok ve sosyal alanlardan oluşan ve 70.000 m2 kapalı alana 
sahip olan yurt binaları yaklaşık 3500 öğrenci kapasitelidir.

İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi
Öğrenci Yurdu Projesi
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www.29mayis.edu.tr
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Üsküdar Yerleşkesi

İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No: 40 Bağlarbaşı / Üsküdar
Telefon: (+90216) 474 08 60 Faks: (+90216) 474 08 74 

Tanıtım Bilgileri İçin: (+90216) 988 14 00


