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2021-2022 Akademik Yılı Programları
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi
(İngilizce / Arapça Hazırlık Sınıfı)

l Arapça Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı
l Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programı*
l Felsefe Lisans Programı
l İngiliz Dili ve Edebiyatıİ Lisans Programı (İngilizce)
l İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı
l Psikoloji Lisans Programı 
l Tarih Lisans Programı
l Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Eğitim Fakültesi
(İngilizce / Arapça Hazırlık Sınıfı)

l Arapça Öğretmenliği Lisans Programı
l İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
l  Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı*
l  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı*
l  Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı*

Hukuk Fakültesi

l  Hukuk Lisans Programı*

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İngilizce Hazırlık Sınıfı)

l Ekonomi Lisans Programı (İngilizce) 
l  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı 
 (İngilizce)
l Sosyal Hizmet Lisans Programı*
l Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı*

İlahiyat Fakültesi
(Arapça Hazırlık Sınıfı)

l İlahiyat Lisans Programı

* İsteğe bağlı kontenjan dâhilinde İngilizce hazırlık sınıfı

Lisansüstü Programlar
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Programları
l Çeviribilim Doktora Programı (İngilizce)
l Felsefe Doktora Programı
l Tarih Doktora Programı
l Temel İslam Bilimleri Doktora Programı 
l Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı 
l Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
 Doktora Programı

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları
l Çeviribilim (İngilizce) / Çeviribilim ( %30 Arapça)
  Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları
l Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli /
 Ekonomi ve Finans (%30 İngilizce) Tezsiz 
 Yüksek Lisans Programları
l Ekonomi ve Finans (Türkçe) Tezli /Tezsiz 
 Yüksek Lisans Programları
l Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi                             
 (Disiplinlerarası) Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
l Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
l Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
l İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezsiz Yüksek Lisans   
 Programı
l İslam Ekonomisi ve Finansı (Türkçe) Tezli /
 İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) Tezli
 Yüksek Lisans Programları
l Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezli/Tezsiz
 Yüksek Lisans Programları (Disiplinlerarası)
l Özel Hukuk Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı
l Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
l  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)
 Tezli / Tezsiz  Yüksek Lisans Programları 
l  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 Tezli / Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programları 
l Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
l Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
l Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancı Diller Yüksek Okulu
l  Arapça, İngilizce ve Türkçe Hazırlık Sınıfı Programları

l Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 (29 MAYIS ARÖMER)

l  Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
      Merkezi (KURAMER)

l  Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 (29 MAYIS PAMER)

l Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 (29 MAYIS SÜREM)

l Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 (29 MAYIS TÜRÖMER)

l Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve 
      Araştırma Merkezi (29 MAYIS EFSAM)

Araştırma Merkezleri
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Mütevelli Heyet Başkanımızdan
Sevgili Öğrenci Adaylarımız ve Değerli Aileleri,
 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) tarafından kurulmuştur. TDV kuruluşundan itibaren 
çeşitli hayrî hizmetleri yanında eğitim öğretimi ve ilmî 
araştırmayı da destekleyerek yurt içinde ve yurt dışın-
da binlerce ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisine 
burs vermiş, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim 
yurtları açmıştır. Bu alandaki faaliyetlerini başta Orta 
Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba 
topluluklarına kadar ulaştıran vakıf, 1983 yılında Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını 
başlatmış, 1988 yılında İslâm 
Araştırmaları Merkezini (İSAM) 
faaliyete geçirmiş ve nihayet 
söz konusu hizmetlerini uzun 
yıllara dayanan çabaların bir 
sonucu olarak 2010 yılında 
kurduğu İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi ile önemli bir saf-
haya taşımıştır. 

2010-2011 akademik yılında 
Edebiyat Fakültesinin “Felsefe, 
Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı 
Programları” ile eğitim öğretim 
faaliyetlerine başlayan üniver-
sitemiz, devamında İlahiyat 
Fakültesi ve İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi bünyesinde 
açtığı yeni bölümlerle lisans 
programlarını zenginleştirme-
ye devam etmiştir. 2019-2020 
akademik yılında Eğitim Fa-
kültemiz Türkçe Öğretmenliği 
Lisans Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faali-
yetlerine başlamıştır.

Üniversitemiz, 2020-2021 akademik yılı için Eğitim Fa-
kültesini yeni lisans programlarıyla geliştirmekle kalma-
mış, bu akademik yılda ilk kez öğrenci kabul eden Hukuk 
Fakültesini de açmıştır.

2021-2022 akademik yılında da yeni lisans ve lisan-
süstü programlarla üniversitemiz akademik gelişimini 
sürdürmektedir. 

Öte yandan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli/
tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarımız her yıl 
gelişmekte, bu programlardaki mezunlarımızın başarısı 
bizim için bir sevinç ve gurur vesilesi olmaktadır.

Değerli Gençler,
Üniversitemiz, ülkemizin kalkınmasının “nitelikli bilgi” ve 
“nitelikli insan kaynağı” ile mümkün olacağı bilinciyle, 

seviyeli eğitim öğretim programları yanında “araştır-
ma”ya da ağırlık verme çabasındadır. Bu çerçevede 
üniversitemizin en temel özelliği, seçkin ve güçlü bir 
akademik kadroya sahip bulunmasıdır. Kadromuz her 
dönem zenginleşmektedir.

Üniversitemizin bir diğer ayırıcı özelliği ise öğrenci odaklı 
eğitim anlayışına sahip olmasıdır. Nitekim öğrencileri-
mizi öğrenim süreçlerinde yönlendirmek, geliştirmek 
ve hayata hazırlamak amaçlı olarak onlara bireysel ve 

psikolojik rehberlik ve danış-
manlık uygulamaları yanında 
devam ettikleri programa uyum 
sorunu yaşayanlara akademik 
destek programı, istekli ve me-
raklı olanlara ise gelişimlerini 
desteklemek ve hızlandırmak 
amacıyla akademik gelişim 
programları uygulanmaktadır.

Lisans eğitim öğretimimizin 
öncesinde hazırlık sınıfı prog-
ramlarımızın başarısı sadece 
Arapça, İngilizce ve Türkçe öğ-
retmekle sınırlı kalmıyor, lise 
öğreniminden sonra öğrencile-
rimizin disiplinli çalışma bece-
rilerini geliştirerek onları adeta 
lisans programlarına hazırlıyor, 
başarılarına ciddi bir altyapı 
oluşturuyorlar.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, özgüven sahibi, doğrunun 
ve iyinin arayışında olan, eleştirel düşünebilen, sorumlu-
luklarının bilincinde, inançlara saygılı ve etik değerlere 
bağlı insanlar yetiştirmek hedefiyle kapılarını ülkemiz 
gençlerinin yanı sıra yurt dışından gelecek öğrencilere 
de açmaktadır. 

Mütevelli Heyeti olarak üniversitemizin gelişmesine katkı 
sağlayacak her türlü çabayı ortaya koymaya hazır oldu-
ğumuzu belirtmek isterim. 

Siz kıymetli öğrencilerimizi 2021-2022 akademik yılında 
aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade eder, 
sevgilerimi sunarım.
 Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
 Mütevelli Heyet Başkanı

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Mütevelli Heyet Başkanı
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Rektörümüzden
Değerli Gençler,

2010-2011 akademik yılında Edebiyat Fakültesinin “Fel-
sefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programları” ile eğitim 
öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitemiz, daha son-
ra İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
bünyesinde açtığı yeni bölümlerle lisans programlarını 
zenginleştirmeye devam etmiştir. 2019-2020 akademik 
yılında Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bölümü Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci 
alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  

Üniversitemiz, 2020-2021 aka-
demik yılında ise Eğitim Bi-
limleri Bölümü Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Lisans 
Programı, Temel Eğitim Bölü-
mü Okul Öncesi Öğretmenli-
ği Lisans Programı, Yabancı 
Diller Eğitimi Bölümü Arapça 
Öğretmenliği Lisans Programı 
ve Yabancı Diller Eğitimi Bö-
lümü İngilizce Öğretmenliği 
Lisans Programları ile Eğitim 
Fakültesini zenginleştirmiştir. 
Yine aynı yıl Hukuk Fakülte-
sini açarak öğrenci kabulüne 
başlamıştır. 

Her yönüyle gelişmekte olan 
üniversitemiz bu akademik 
yılında Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bö-
lümü Bilgi ve Belge Yönetimi 
Lisans Programı, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Lisans Programı ve İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim 
Bilişim Sistemleri Lisans Programlarını açmıştır.

Üniversitemiz, mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri 
olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı 
gibi, istekli ve yetenekli gençlere henüz lisans aşama-
sında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları 
sunmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz geleceğin aka-
demisyenlerinin yetiştirilmesinde de önemli bir paya 
sahip olabilmek için 2012-2013 akademik yılından iti-
baren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü 
programlar açmaya başlamıştır. 

Öğrencilerimizin çalışma alanlarına göre ihtiyaç duya-
cakları yabancı dilleri en iyi düzeyde öğrenebilmeleri için 
üniversitemiz, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul 29 

Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (29 MAYIS SÜREM), Arapça Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS ARÖMER) ve Türkçe Öğ-
retimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖ-
MER) bünyesinde de farklı programlar oluşturmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştırmaları 
Merkezi (KURAMER), Psikoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (PAMER) ve Ekonomik ve Finansal Sistemler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) açılmış olup, 
bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralarda yer 

alabilmek amacıyla yakın gele-
cekte başka araştırma ve uygu-
lama merkezlerinin kurulması 
da planlanmaktadır. 

Sevgili gençler, üniversitemiz 
yeni ve genç bir üniversite 
olmakla birlikte “sıradan bir 
üniversite” değil; çizgisini belir-
lemiş, sosyal bilimlere yoğun-
laşmış tematik bir üniversitedir. 
Kurucu vakfımızın, Mütevelli he-
yetimizin, seçkin akademik kad-
romuzun ve idari personelimizin 
katkıları, fedakâr çabaları ve 
sizlerin bilinçli, istikrarlı emek-
leri ve gayretleri bir araya gel-
diğinde iyi niyet ve samimiyetle 
aile ortamında gelişen başarı 
hikayelerine şahit olmaktayız.

Daha işin başında olmakla be-
raber istikrarlı gelişimini sürdü-
rerek bugünlere gelen üniversi-
temiz, vakıf üniversiteleri içinde 

istikrarlı bir başarı grafiğini yakalamış durumdadır.

Ülkemizin ve bölgemizin önde gelen üniversitelerinden 
biri olma yolunda kararlılıkla ilerleyen üniversitemizin 
gelişmesine önemli katkılar sağlayan kurucu vakfımız 
Türkiye Diyanet Vakfının kıymetli yöneticilerine ve üniver-
sitemizin kıymetli Mütevelli Heyet başkan ve üyelerine 
teşekkür eder, 2021-2022 akademik yılında siz kıymetli 
gençlerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyaca-
ğımızı belirterek sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Rektör

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Rektör
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
çatısı altında, 2010-2011 akademik yılında Felsefe,
Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına öğrenci
alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış; 2012-
2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yer-
leştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı
açılmıştır. 2014-2015 akademik yılında Psikoloji,
Arapça Mütercim ve Tercümanlık  ve İngilizce Mütercim
ve Tercümanlık  programları açılmış ve bu yıl itibarıyla
Edebiyat Fakültesi lisans programlarının öğrenim dili
kısmen (en az %30) İngilizce veya Arapça olmuştur.
2021-2022 akademik yılında ise Bilgi ve Belge Yöne-
timi Lisans Programı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans
Programlarına öğrenci kabul edilecektir.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, Uluslararası İslam
ve Din Bilimleri Fakültesi adıyla, 2011-2012 akade-
mik yılında öğrenim dili kısmen (en az % 30) Arapça
olan İslam ve Din Bilimleri Programına öğrenci alarak
eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013
akademik yılında “Uluslararası İlahiyat Programı”na
da öğrenci alınmış olup bu programlara yerleştirilen
öğrenciler için Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı uygu-
lanmaktadır. 2011-2012 akademik yılından itibaren
fakültemizin Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını başarıyla

tamamlayan fakülte öğrencilerimiz, misafir öğrenci
olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştir-
mek amacıyla iki aylık bir program dâhilinde Ürdün’ün
önde gelen üniversitelerine gönderilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013-2014 akade-
mik yılında öğrenim dili İngilizce olan Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Programına öğrenci alarak
eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup bu prog-
rama yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce
Hazırlık Sınıfı oluşturulmuştur. 2014-2015 akade-
mik yılında ise Ekonomi (İngilizce) ve Sosyal Hizmet
(Türkçe) programları açılmış ve ilk öğrenciler kabul
edilmiştir. Fakültemiz 2021-2022 akademik yılında
ise Bilişim Sistemleri Lisans Programlarını açarak ilk
öğrencilerini alacaktır.

Eğitim Fakültesi, 2019-2020 akademik yılında Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü bünyesinde öğ-
renim dili Türkçe olan Türkçe Öğretmenliği Lisans
Programına öğrenci alarak eğitim öğretime başlamış-
tır. Bu fakülte 2020-2021 akademik yılında Arapça
Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğ-
retmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
lisans programlarına da öğrenci kabul etmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
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Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılında Hu-
kuk Lisans Programına ilk öğrencilerini almıştır. Öğ-
renim dili Türkçe olmakla birlikte isteyen öğrencilere
bulundukları bursluluk veya ücretlilik statüsünde ve
kontenjan dahilinde bir yıl İngilizce hazırlık sınıfında
okuma imkânı sunulmaktadır.

Öğrencilerin alanlarına göre ihtiyaç duyacakları ya-
bancı dilleri iyi düzeyde öğrenebilmeleri için İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yük-
sekokulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (29 MAYIS SÜREM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖMER) ve Arapça
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS
ARÖMER) açılmış olup bu merkezlerde dil öğrenimi,
bilimsel ve mesleki gelişim için  uygun ortam ve prog-
ramlar oluşturulmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER), Psikoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS PAMER) ve
Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (29 MAYIS EFSAM)  faaliyetlerini sürdür-
mekte olup bilimsel araştırma ve yayın konusunda
uğraş alanlarımızı çeşitlendirmek ve daha kapsamlı
çalışmalar yapabilmek için yakın gelecekte başka
araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması da
planlanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunlarına ha-
yatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı
vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli
gençlere henüz lisans aşamasında iken lisansüstü
öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemek-
tedir. Geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde
önemli bir paya sahip olabilmek için üniversitemiz,
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Çeviribilim (İn-
gilizce/Arapça), Ekonomi ve Finans (İngilizce), Erken
Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi (Disiplinlerarası),
Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Ekonomisi ve
Finansı, (İngilizce/Türkçe), Manevi Danışmanlık ve
Rehberlik (Disiplinlerarası), Psikoloji, Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, Temel İslam Bilimleri
alanlarında lisansüstü programlar açmış ve öğrenci
kabul etmiştir. Öte yandan eğitim öğretim ve bilimsel
araştırma konularında belirlenen hedeflere ulaşabil-
mek için yurt içi ve yurt dışındaki saygın üniversiteler
ile iş birliği yapılmaktadır.

Üniversitemiz, 2018-2019 akademik yılından itibaren Ümraniye
Elmalıkent Yerleşkesinde eğitim öğretim ve akademik faaliyetlerini
seçkin akademik kadrosu ve öğrencileriyle birlikte sürdürmektedir.
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Akademik Kadro 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin programlarında 
seçkin ve alanında söz sahibi akademisyenlerimiz 
ders vermektedir. 

Öğretim üyelerimizin pek çoğu saygın ulusal ve 
uluslararası akademik dergilerin editörleri ve ha-
kemleri arasında yer almaktadır.

Çift Anadal ve Yandal Programları
Üniversitemizde gerek fakülte içi ve gerekse farklı 
fakültelerdeki bölüm ve programlar arası çift anadal 
ve yandal imkânları mevcuttur. 
Ayrıca ders programlarımızda öğrencilerimizin farklı 
bölümlerde açılan dersleri alabilmelerine imkân 
sağlayan “serbest seçmeli” dersler bulunmaktadır.

Neden 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi?

Burslar 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi gerçek anlamda bir vakıf üniversitesidir. Öğrencilerimiz burslu, indirimli ve ücretli  
olarak öğrenim görmektedir. Öğrenim bursunun yanında merkezî yerleştirmedeki başarı sıralamasına göre değişen 
miktarlarda nakit burslar, hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitapları ve öğrenci yurtlarında konaklama imkânları da 
sağlamaktadır.

Yerleşkelerimiz
Üniversitemiz Elmalıkent’te her türlü ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanan; neoklasik tarzda binalara, genişlik 
ve ferahlık hissini doyasıya veren özgün peyzaj alanlarına ve dünya metropolü İstanbul’un her noktasına kolay 
ulaşım imkânı sunan lokasyona sahip, doğayla iç içe bir üniversite yerleşkesine sahip bulunmaktadır.

Üniversitemiz 2018-2019 akademik yılından itibaren Ümraniye Elmalıkent Yerleşkesinde eğitim öğretim ve 
akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ümraniye yerleşkelerimiz, Ümraniye Alemdağ Caddesi’ne ve “Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy” metro hattına 
yürüme mesafesindedir. 
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Akademik Gelişim ve Destek Programları
Üniversitemiz, mezunlarına hayatın ve mesleğin ge-
rekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev 
saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere henüz lisans 
aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma im-
kânları sunmaktadır. Bu maksatla akademik gelişim 
ve destek programları hazırlanmış olup uygulamalar 
başarıyla devam etmektedir.

Yabancı Dil Öğretimi
Üniversitemizde lisans programlarına bağlı olarak 
Zorunlu İngilizce ve Arapça Hazırlık sınıfları 
bulunmaktadır. Ayrıca yurt dışı öğrencilerimize Türkçe 
Hazırlık Sınıfı Programı uygulanmaktadır. 

Öte yandan “Akademik Gelişim Programı” kapsamında 
öğrencilerimize akademik alanda ihtiyaç duyacakları 
Arapça, Farsça, Antik Yunanca, Latince gibi dilleri de 
öğrenebilme imkânı sunulmaktadır.

Kütüphane
Kuruluşundan itibaren üniversitemizde kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerine büyük önem verilmiş ve bu 
birimin sürekli geliştirilmesi kurumun temel politikalarından olmuştur. Nitekim Yükseköğretim Kurulunun yayım-
ladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018, 2019, 2020 ve 2021” raporlarında üniversitemizin ülkemizdeki 
bütün vakıf yükseköğretim kurumları arasında öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı en fazla üniversite olduğu 
görülmektedir.
Ümraniye Elmalıkent yerleşkemizdeki kütüphanemiz üç katta 10.000 m2’yi aşan kapalı alana sahiptir. 1.000.000 
cilt kitap ve 1.500 kişi oturma kapasitesi, grup çalışma odaları, sesli sessiz çalışma bölümleri, seminer odaları 
vb. mekânlarıyla öğrenciler ve araştırmacılar için cazip bir bilim, fi kir ve sanat atmosferi oluşturmak üzere tasarl-
anmıştır.

Kütüphanemiz; yaklaşık 100.000 cilt kitap, 170.000 elektronik kitap (e-kitap) ve 965 adet dergiye ait 17.500 cilt/
sayı dergi ile eğitim öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek üzere üst düzeyde hizmet 
vermektedir.
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Üniversitemizin benimsediği ilkeler:

l İnançlara saygı

l Etik değerlere bağlılık

l Katılımcılık

l Toplumsal sorumluluk

l Eleştirel düşünce

l Yeniliklere açıklık

l Bilimsel üretkenlik ve özgünlük

l Disiplinlerarası yaklaşım

l Doğa ve çevre bilinci

Ülkemiz, bölgemiz ve insanlığın toplumsal gelişimine yön veren, akademik, 
sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine 
katkı sunan öncü, aranır ve örnek bir üniversite olmaktır.

Kadim/milli kültürümüzden hareketle geliştirdiğimiz kurumsal 
değerlerimiz ışığında, uluslararası yeterlikte bir öğretim ve araştırma 
ortamı inşa ederek inançlara saygılı, etik değerlere bağlı, ülkemizin, 
bölgemizin ve insanlığın temel sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı, 
gelişime açık, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek insanlar 
yetiştirmektir. 

Vizyon, Misyon ve İlkeler
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Fakülteler

l  Edebiyat Fakültesi

l  Eğitim Fakültesi

l  Hukuk Fakültesi

l  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

l  İlahiyat Fakültesi

l  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi *

l  Sağlık Bilimleri Fakültesi *

Enstitüler

l  Sosyal Bilimler Enstitüsü

l  Fen Bilimleri Enstitüsü *

l  Sağlık Bilimleri Enstitüsü *

Yüksekokullar

l  Yabancı Diller Yüksekokulu

Araştırma Merkezleri

l Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 (29 MAYIS ARÖMER)

l Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER)

l  Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 (29 MAYIS PAMER)

l Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 (29 MAYIS SÜREM)

l Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 (29 MAYIS TÜRÖMER)

l Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve   
      Araştırma  Merkezi (29 MAYIS EFSAM)

Akademik Birimler

(*)  İşaretli akademik birimler henüz eğitim öğretim faaliyetine başlamamıştır.

9



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir 
arada yaşadığı, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da 
kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın 
bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek 
için yetkin bilim insanları yetiştirmeyi hedefl emektedir.
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Edebiyat Fakültesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010-2011 akademik yılında öğrenci 
kabul ederek eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. Fakülte çatısı altında Arapça 
Mütercim ve Tercümanlık, Felsefe, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji, Tarih ve 
Türk Dili ve Edebiyatı lisans programlarının yanısıra bu yıl Bilgi ve Belge Yönetimi ve İngiliz 
Dili ve Edebiyatı programlarını da açarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir. 

Fakültemiz lisans programlarının öğrenim dili kısmen (en az %30) İngilizce veya Arapçadır. 
Programlarımızda İngilizce veya Arapça Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır.

“Edebiyat Fakültemiz sosyal bilimler alanının temel konularına vâkıf, 
içinde yaşadığımız toplumun kültürel değerlerinin farkına varan ve 
bunlara cevaplar arayan bir öğrenci profilini hedeflemektedir. Sosyal 
bilimler bugün Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı çeşitli meselelerin 
bilincinde olma yanında toplumsal yapının anlaşılması bakımından da 
son derece önemlidir. Amacımız akademik kariyere de yönelik olarak 
iyi yetişmiş, geleceğe uzanan çizgide geçmişin değerlerinin farkında 
olan, bu arada dünyadaki gelişmeleri de göz ardı etmeyen mezunlarıyla 
seçkin bir yer edinmektir.”

Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
Dekan
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Ülkemizin Arapça konuşan ülkelerle tarihsel 
bağlarının yanı sıra siyasi, ticari, kültürel ve bilimsel 
alanlarda ilişkileri ve ortak faaliyetleri giderek 
artmaktadır. Bölgesel ve uluslararası düzeyde 
gelişmeye devam eden bu ilişkiler, Arapça yazılı ve 
sözlü çeviri gereksinimini beraberinde getirmiştir.

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı’nın 
amacı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda 
görev alabilecek, Arapça ve Türkçeyi üst düzeyde 
kullanan, ayrıca bir ikinci yabancı dilde yetkinlik 
kazanan, kuram ve uygulama arasında bağ 
kurabilen sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir.

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı’nda, 
küresel ölçekte geçerli olan standartlar 
doğrultusunda dil hizmeti veren ve alan kurum 
ve kuruluşların dil, kültür, teknoloji kullanımı, 
proje yönetimi, metin üretimi gibi konulardaki 
gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikli 
araştırmacıları ve dil/kültür uzmanlarını alana 
kazandırmak için kendini yenileyen, güncel bir 
eğitim programı uygulanmaktadır.

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Prof. Dr. Işın ÖNER
Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. İsmail DURMUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF

Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud ABS

Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ

Akademik
Kadro
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Çevirmenlik yirmi birinci yüzyılda farklı kültür 
ve uzmanlık alanlarını kapsayan, teknolojinin 
yoğun olarak kullanıldığı bir dil, kültür ve iletişim 
uzmanlığına dönüşmüştür. Bu doğrultuda, İngilizce 
Mütercim ve Tercümanlık Programı’nın amacı 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda 
görev alabilecek, İngilizce ve Türkçeyi üst düzeyde 
kullanan, ayrıca bir ikinci yabancı dilde yetkinlik 
kazanan, kuram ve uygulama arasında bağ 
kurabilen sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı’nda, 
küresel ölçekte geçerli olan standartlar 
doğrultusunda dil hizmeti veren ve alan kurum 
ve kuruluşların dil, kültür, teknoloji kullanımı, 
proje yönetimi, metin üretimi gibi konulardaki 
gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikli 
araştırmacıları ve dil/kültür uzmanlarını alana 
kazandırmak için kendini yenileyen, güncel bir 
eğitim programı uygulanmaktadır.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı

Prof. Dr. Işın ÖNER
Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN 

Dr. Öğr. Üyesi Nur Nuriye ÖZMEL

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ

Öğr. Gör. Kadir İlbey ÇAKIROĞLU

Arş. Gör. Sena EKİNCİ

Akademik
Kadro
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Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü her formattaki 
bilginin nitelenmesi, düzenlenmesi, erişimi, 
yayımı ve yönetimine ilişkin kuramsal ve 
uygulamalı araştırmaların yapıldığı akademik 
bir disiplindir. Bunun yanı sıra bireylerin bilgi 
gereksinimlerini karşılamak üzere kütüphane, 
arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezi 
gibi bilgi merkezlerinde basılı/elektronik her 
türlü belgenin ve bilgi kaynağının kullanıcıların 
yararlanmasına sunulmasını sağlayan tekniği, 
yöntemi ve ilkeyi içeren bilgi ve hizmetlerle 
çerçevelenmiş bir meslek alanıdır. 

Programın temel amacı, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarının 
derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren 
“bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek nitelikli insan gücünü 
yetiştirmektir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Lisans programında verilecek akademik eğitim ile bu 
alandaki güncel bilgiler öğrencilere aktarılarak; tarihsel, sosyolojik, 
iktisadi, edebi, dilsel, coğrafi, kurumsal ve yönetimsel bilginin 
üretimi, bu bilginin dünya standartlarında belgelenebilmesi, 
gereksinim duyan kullanıcıların hizmetine sunulması gibi bilgiye 
ve belgeye erişim sistemlerini yönetebilen akademik, kurumsal, 
eğitim ve yönetim sahalarında yetkin bireyler yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Dört yıllık Lisans eğitimi verecek olan programın eğitim dili 
Türkçe’dir. Lisans döneminde öğrencilerin çift anadal ve yandal 
programları ile kontenjan dahilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık 
programından yararlanma olanağı vardır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ
YILMAZ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Bekir Kemal ATAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM

Arş. Gör. Ömer UZUNAĞAÇ

Akademik
Kadro
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Felsefe Programı, varlığın mana ve gayesini 
araştıran Varlık Felsefesi; insan bilgisinin imkan 
ve sınırlarını sorgulayan Bilgi Felsefesi; insanın 
kendisi ve parçası bulunduğu dünya ile ilgili 
karşılaştığı sorunları nasıl çözmeye çalıştığını 
konu edinen Bilim Felsefesi; iyi ve kötünün 
bilgisinin imkanı ve bunun insan hayatı ile ilgisini 
konu edinen Ahlak Felsefesi; insan hayatının 
aşkın boyutu ile olan irtibatını farklı açılardan 
ele alan Din ve Sanat Felsefesi yanında, 
konuşarak anlaşan bir varlık olarak insanın, 
konuşabilmesinin ön şartları ve neticelerini 
araştıran Dil Felsefesi gibi alanlarda öğrencilere 
bir farkındalık oluşturarak, bunun üzerinden hem bireylerin hem 
de toplumların sorunları ile daha gerçekçi ve makul bir şekilde 
karşılaşma imkanı sunmaktadır. 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, özelde Türkiye’nin 
ve genelde insanlığın entelektüel, toplumsal, tarihi ve etik 
problemlerinin farkına vararak, bunlara, küresel ölçekte de geçerli 
olabilecek çözüm üretme sürecine aktif bir şekilde katılmayı 
sağlayacak bir donanım elde ederler.

Felsefe Bölümü,  çalışmalarını, bütün insanlığın birikimini 
dikkate alarak Türkiye’nin geçmişteki bilimsel ve fikri birikimini 
araştırıp geliştirmeyi ve günümüz sorunlarının kavranmasında ve 
çözülmesinde bu birikimin sunduğu imkanları açığa çıkartmayı 
hedefleyerek yürütmektedir.

Felsefe Bölümümüzde sunulan program, öğrencilerimize, etkin 
iletişim kurma, görüşlerini sözlü, yazılı ve görsel kanallarla 
etkin bir biçimde sunabilme gibi çok sayıda önemli yetkinliği 
kazandırmayı hedeflemektedir. 

Esas amacı Türkiye’nin akademik hayatına katkıda bulunacak 
yetkinlikte akademisyen adayları yetiştirmek olan bölümümüz, 
mezunlarına sağladığı donanımla, girdikleri hemen her alanda 
bir fark oluşturacak vasıflar kazandırmaktadır.

Bu yetkinliklerle donanan mezunlarımız yayıncılıktan gazeteciliğe, 
reklam yazarlığından eğitim danışmanlığına, insan kaynakları 
yönetiminden felsefi danışmanlığa, entelektüel birikim gerektiren 
hemen tüm alanlarda iş imkânlarına sahip olmaktadırlar. 

Ayrıca öğrencilerimiz, seçmeli derslerinin bir bölümünü sosyoloji 
ve psikoloji dersleri arasından alarak Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde felsefe grubu öğretmeni olma imkanı yakalayabilirler.

Felsefe Lisans Programı

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY

Doç. Dr. Emre ŞAN

Dr. Öğr. Üyesi E. Burak ŞAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç 

ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK

Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN 

Akademik
Kadro
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İngiliz Dili ve Edebiyatı programı, Batı 
Edebiyatı alanında baş gösteren çeşitli 
teorileri benimsemiş ve bu teorileri Batı 
Edebiyatında yer edinmiş yazar, metin ve 
akımlarla bağdaştırabilen ve yaratıcı bir şekilde 
yorumlayabilen, genel kültürü yüksek, çalışma 
hayatı ve akademik çevrelerde ileri seviyede 
yazılı ve sözlü İngilizce kullanımına sahip genç 
akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Lisans programında verilen teorik eğitimle 
aktarılan bilgi ve beceriler, batı edebiyatı 
çevresinde öğrencilerin teorik, etik ve felsefi 

konularda sorgulamalar yapacak, yeni fikirler üretecek ve 
birikimleriyle geleceğe ışık tutacak çalışma ve araştırmaları 
hayata geçirmeleri için ön ayak olmayı hedeflemektedir. Aynı 
zamanda öğrencilere çeviri, sinema ve dilbilim gibi edebiyatla iç 
içe olan konularda da birikim sağlayacak dersler sunulmaktadır. 
2021-2022 Akademik Yılı itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerine 
başlayacak olan İngiliz Dili ve Edebiyatı programının eğitim 
ve öğretim süresi bir yılı zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı olmak 
üzere beş yıldır. Teorik dersleri kapsayan programın eğitim dili 
İngilizcedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep APAYDIN
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gizem BARRETO 
MARTINS

Dr. Öğr. Üyesi Ümit HASANUSTA

Arş. Gör. Uğur Yankı ÜÇKARDEŞLER

Akademik
Kadro

(İngilizce)

16



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022

Psikoloji Lisans Programında, yurt dışı deneyimli; klinik 
psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sosyal 
psikoloji ve sağlık psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış bir 
kadro tarafından sunulan dersler bu alanın tüm alt dallarını 
kapsamaktadır. 

Bilim dünyasında ve bilimin de içinde bulunduğu 
sosyoekonomik ve kültürel alanlarda İngilizce bilgisi 
önemini sürdürmektedir. Eğitim dilinin en az %30 İngilizce 
olduğu Psikoloji Lisans Programımızda öğrenciler, psikoloji 
biliminin kuram ve kavramlarını Türkçe ve İngilizce olarak 
öğrenerek bilimsel İngilizcede kendilerini yazılı ve sözlü 
olarak iyi ifade edebilen, psikoloji alanındaki uluslararası 
gelişmeleri takip edebilen bireyler olarak mesleklerine 
atılmakta; kariyerlerini yurt içi ve yurt dışında en iyi seviyede 
gerçekleştirebilmektedirler.

Öğrencilerimiz projeler, stajlar, yurt içi ve yurt dışından 
gelecek olan konuşmacılar sayesinde psikolojinin tüm 
alanlarında donanım kazanmaktadırlar. Böylece bağımsız 
düşünme, araştırma, psikososyal ve bilimsel eleştiri/analiz 
ve yazım becerilerini geliştirebilmektedirler.

Psikoloji Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha BABAYİĞİT
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Hatice OĞUZ 

TAŞBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM 

AKBULUT 

Öğr. Gör. Büşra AKTAŞ

Öğr. Gör. Deniz ŞİMŞEK

Arş. Gör. Elif ALTIN

Akademik
Kadro
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Tarih 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 eğitim 
sunmaktadır. 

Bu çerçevede program, genel tarih bilinci verme ya-
nında araştırmaya yönelik imkânları tanıtma ve tarih 
kaynaklarını -arşiv belgeleri dâhil- kullanma metotlarını 
da esas alacak derecede tarih ilminin modern yön-
temlerini ve araştırma usullerini öğretme yaklaşımını 
benimser.

Tarih Lisans Programı

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Feridun M. EMECEN

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN

Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ

Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İ. ÖKTEN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz 
AKBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN

Öğr. Gör. Abdullah GÜLLÜOĞLU

Öğr. Gör. Davut ERKAN

Arş. Gör. Cengiz YOLCU

Akademik
Kadro
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Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının amacı 
tarihî gelişimi içinde Türk dilini ve bu dilin ürettiği 
edebiyatın eserlerini tanıtmak ve eleştirel bir 
yaklaşımla incelemektir.  

Program, uluslararası düzeyde dil ve edebiyat 
araştırmalarını sürdürebilecek, disiplinlerarası 
çalışmalara katkı sağlayabilecek çağdaş 
yaklaşımlarla metin  çözümlemeleri yapabilecek 
düzeyde, kendi kültürü ve değerlerinin farkında 
araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler.

Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Orhan BİLGİN

Doç. Dr. Arzu ATİK

Dr. Öğr. Üyesi Alphan Y. AKGÜL 

Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Rabia Şenay ŞİŞMAN

Arş. Gör. Abdullah ESEN

Akademik
Kadro
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Eğitim Fakültesi

“2019-2020 eğitim öğretim yılında açılan, hızlı ve dengeli bir gelişme 
gösteren Eğitim Fakültemiz önümüzdeki yıllarda açılması planlanan 
yeni programlarla daha da güçlenerek Türkiye’nin öğretmen yetiştirme 
tecrübesi ile modern yaklaşımları sentezleyen,  sorumluluk sahibi, 
hak ve hürriyetlere saygılı, bilimsel düşünebilen, disiplinlerarası ve 
uluslararası iş birliğine açık ve mesleki etik ve yeterliklere haiz nitelikli 
öğretmenlerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin yetiştirilmesini 
hedeflemektedir.”

Prof. Dr. Ahmet KOÇ
Dekan

2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı ile eğitim öğreti-
me başlayan Eğitim Fakültemiz, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkçe Öğretmenliği 
yanında Arapça Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Reh-
berlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarına da ilk öğrencilerini almıştır. 

Fakültemiz, 2021-2022 eğitim öğretim yılında da belirtilen programlara öğrenci alarak 
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecektir.
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Arapça Öğretmenliği Lisans Programı

Prof. Dr. Galip YAVUZ
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Kerim AÇIK

Dr. Öğr. Üyesi Mohamad SARMINI

Arş. Gör. Zeynep ÇİLİNGİR

Akademik
Kadro

Arapça Öğretmenliği Lisans Programı,  bu alanda 
araştırma yapmaya ve mesleki/kişisel gelişime 
odaklı, küresel ortamla güçlü ilişkiler ve iletişim 
kurabilen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamak-
tadır.

Arapça Öğretmenliği Programı, dilbilim, ikinci 
dil edinimi, çocuklara Arapça öğretimi, yabancı 
dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğ-
retim yöntemleri gibi alana dair temel bilgilerle 
öğrenciyi eğitmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı 
sıra program, Arapça konuşulan coğrafyadaki 
çeşitli kültürleri tanıyan, kendi kültürel değerlerini 
yabancılara aktaran, dört temel dil becerisini kullanıp öğretebi-
len, bilimsel araştırma becerilerine hakim ve etik ilkelere sahip 
örnek öğretmenler yetiştirecektir.

Birinci yılı zorunlu hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıl olan 
Arapça öğretmenlik programı, meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel 
kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır.
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İngilizce Öğretmenliği programı, Yabancı Diller 
Eğitimi kapsamında ortaya çıkan farklı teorik 
yaklaşımların temel kuram ve yöntemleri 
konusunda gerekli bilgi sahibi olan ve bunu 
pratiğe geçirebilen; bu alanda bilimsel 
araştırma yapma konusunda gerekli bilimsel 
altyapıya sahip, farklı dillere, kültürlere ve 
eğitim sistemlerine eleştirel ve bilimsel 
yaklaşımlar geliştirecek genç öğretmenler ve 
araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans programında verilen eğitimle öğretmen adaylarının 
edinmiş oldukları bilgi ve becerilerin ışığında kendi öğretmenlik 
uygulamalarını deneyerek ve sorgulayarak hayata geçirmeleri 
hedeflenir. Buna ek olarak öğrencilere uygulamalı çalışma becerisi, 
dil olgusu bağlamında disiplinler arası bir bakış açısı kazanma, 
kişisel ilgi alanlarındaki kültürel ve mesleki konularda kendilerini 
geliştirme olanağı sağlanmaktadır.

2020-2021 Akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine 
başlamış olan İngilizce Öğretmenliği programının eğitim ve 
öğretim süresi bir yılı zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 
beş yıldır. Teorik ve uygulamalı dersleri kapsayan programın eğitim 
dili İngilizce ve Türkçedir. 

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hasret SAYGI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKINCI

Arş. Gör. Buse Nur MARAL

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KOCAMAN

Bölüm Başkanı

Akademik
Kadro
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Okul Öncesi Öğretmenliği  Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TAŞÇI

Dr. Öğr. Üyesi Hande USBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KELEŞ

Arş. Gör. Tuğba EMİROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Fethiye Lemis 
ÖNKOL BEKTAŞ

Bölüm Başkanı

Akademik
Kadro

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programının 
temel amacı; okul öncesi eğitimi alan bilgisini 
kullanabilen, milli ve manevi değerlere sahip; 
farklılıklara değer veren; bilimsel düşünebilen; 
yaratıcı, disiplinler ve uluslararası işbirliğine 
açık; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen; 
yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle hareket eden “nitelikli 
öğretmenler” yetiştirmektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği programı, eğitimin 
alan ve meslek bilgisine sahip, kendini 
geliştirebilen, ülkenin ve dünyanın sorun ve gereksinimlerine 
duyarlı, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, 
toplum ve çevre sorunlarını önemseyen, meslek etiğine uygun 
şekilde davranan, okul öncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesini 
hedeflemektedir. Bunun yanı sıra bir çok akademik çalışmanın 
da gösterdiği gibi okul öncesi eğitimin yaygınlaşması daha nitelikli 
bir eğitim ve toplum için ciddi önem taşımaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği programı, meslek bilgisi, alan eğitimi 
ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri 
kapsamaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi verecek olan programın 
eğitim dili Türkçedir. Lisans döneminde öğrencilerin çift anadal 
programları ile kontenjan dahilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık 
programından yararlanma imkânı vardır.

Bölümümüze her yıl kabul edilen öğrenci sayısı, derslerden 
yüksek düzeyde faydalanmayı ve öğrencilerimizin kişisel ve 
mesleki gelişimlerini yakından takip edebilmemizi mümkün 
kılmaktadır.
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans
Programı

Prof. Dr. Ahmet KOÇ
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Figen KASAPOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Nur AKBULUT 
KILIÇOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma GÜLDAL

Arş. Gör. Büşra ÜNVERDİ

Akademik
Kadro

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans 
programının temel amacı, psikolojik danışma 
ve rehberlik alanında nitelikli, alanındaki gün-
cel gelişmeleri takip eden, araştırma becerisi-
ne sahip, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk 
kazanmış, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili 
bir şekilde kullanabilen, öz-farkındalığı yüksek 
psikolojik danışmanlar yetiştirmek ve bu danış-
manların çalıştıkları kurumlarda gelişimsel ve 
önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik da-
nışma hizmetleri sunabilmelerini sağlamaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı, 
eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorun-

larını çözmeyi amaçlayan; öğrencilerin aileleri, öğretmenleri 
ve akranları arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkın-
dalıklarını ve iletişim becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar 
yapan, bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 
sunan alanında yetkin danışmanlar yetiştirmeyi hedeflemek-
tedir. Bunun yanı sıra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümü, alanının temel ilkeleri olan empati, koşulsuz saygı, 
saydamlık gibi değerleri benimseyerek danışanların kendilerini 
gerçekleştirmeleri sağlayan bir anlayış getirir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı, meslek 
bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygu-
lamalı dersleri kapsamaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi verecek 
olan programın eğitim dili Türkçe’dir. Lisans döneminde öğren-
cilerin çift anadal programları ile kontenjan dahilinde isteğe 
bağlı İngilizce hazırlık programından yararlanma imkânı vardır.

Bölümümüze her yıl kabul edilen öğrenci sayısı, derslerden 
en yüksek düzeyde faydalanmayı ve öğrencilerimizin kişisel 
ve mesleki gelişimlerini yakından takip edebilmemizi mümkün 
kılmaktadır.
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Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Kamil 
ERCANTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARAGÜL

Arş. Gör. Fatma Ceren KARAHAN

Akademik
Kadro

Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Türkçe Eğitimi 
Anabilim Dalına bağlı olan Türkçe Öğretmenliği 
Lisans Programı 2019-2020 akademik yılında  
kurularak öğrenci almaya başlamıştır.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı, dört yıllık 
lisans öğretiminin sonunda Türkçeyi doğru, güzel 
ve etkili biçimde kullanabilen, Türkçenin tarihî 
gelişimine, yapı ve şekil özelliklerine, Türkçe dersi 
öğretim programlarına hâkim, çağdaş öğretim 
yöntemleri ve teknolojileri bakımından dona-
nımlı, idealist Türkçe öğretmenleri yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Ayrıca öğretmen adayları için lisans programı 
öncesinde kontenjan dahilinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık 
Programı imkânı da sağlanmaktadır.

Mezunlarımız Türkçe öğretmeni olarak Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı devlet okulları, özel okullar, yaygın eğitim kurumlarında 
istihdam edilebilmektedir. Bununla beraber yabancılara Türkçe 
öğretmek üzere açılan merkez, kurs ve programlarda çalışma 
imkânı bulabilmekte; devlet arşivlerinde, kütüphanelerde, özel 
televizyonlarda ve radyolarda, çeşitli dergi, gazete ve yayınevle-
rinde görev alabilmektedir.
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Hukuk Fakültesi

“2020-2021 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul eden Hukuk 
Fakültesi’nin asli hedefi, sunduğu geniş skaladaki derslerle 
muhakeme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, donanımlı, çok 
yönlü, değişimlere açık ve adil hukukçular yetiştirecek bir lisans 
programı yürütmektir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin kolaylıkla 
öğrenmelerine imkân verecek şekilde teorik dersler, pratik derslerle 
desteklenmektedir.”

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Dekan V.

Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılında Hukuku Lisans Programına ilk öğrencilerini 
alarak eğitim öğretime başlamıştır. Öğrenim dili Türkçe olmakla birlikte isteyen öğrenci-
lere bulundukları bursluluk veya ücretlilik statüsünde kontenjan dahilinde bir yıl İngilizce 
hazırlık sınıflarında okuma imkânı sunmaktadır.
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Hukuk Lisans Programı

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Özel Hukuk Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
Kamu Hukuku Bölümü 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cemal ŞANLI

Doç. Dr. Osman AÇIKGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Erkan SARITAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Feyza BAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Gençer ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Zeynep ERDEN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SULU

Dr. Öğr. Üyesi Orhan EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ

Arş. Gör. Hatice Kübra KOCA

Arş. Gör. İbrahim AKAR

Arş. Gör. Pınar YAZICI ÜSTEL

Arş. Gör. Şeyma ÖZTÜRK

Akademik
Kadro

Hukuk Lisans Programının amacı, hukukun 
mahiyetini, işlevini, hukuk kurallarının özünü 
ve evrimini kavrayarak küreselleşen dünyada 
meydana gelen yeni hukuksal sorunları tanım-
lama ve analiz etme yetenekleri gelişmiş, hukuk 
teori ve uygulamaları üzerinde nitelikli çalışmalar 
yürütebilen donanımlı hukukçular yetiştirmektir. 
Buna göre programın önceliği, öğrencilerimizin 
hukukun muhtelif disiplinlerinde ulusal ve ulus-
lararası alanlardaki gelişmeleri izleyebilme, bu 
alanlarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslara-
rası alanda uygulayabilme, karşılaştığı hukuki 
sorunları akla ve adalete uygun olarak değerlendirebilme ve 
çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir.

2020-2021 akademik yılında ilk öğrencilerini alan Hukuk 
Fakültesi’nin asli hedefi, sunduğu geniş kapsamlı derslerle 
muhakeme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, donanımlı, 
çok yönlü, değişimlere açık ve adapte olabilen, adil hukukçular 
yetiştirecek bir lisans programı yürütmektir. Bu hedef doğrul-
tusunda öğrencilerin kolaylıkla öğrenmelerine imkan verecek 
şekilde teorik dersler, pratik derslerle desteklenecek ve ders-
lerin işlenişinde tekdüze bir yöntem izlenmeyecektir. Böyle bir 
hedefin gerçekleştirilebilmesi için sadece pozitif hukuk konu-
larının iyi öğrenilmesiyle yetinilmeyip; hukuk disiplinlerine hak 
ettikleri önemin atfedilmesi, özellikle toplumumuzun yaşadığı 
tarihi tecrübenin yakından tanınması ve bilimsel analize tâbi 
tutulması sağlanacaktır.

Tüm bu hedefleri gözeterek 4 yıl olan lisans eğitiminin öğretim 
dili Türkçe olmakla birlikte isteyen öğrencilere bulundukları 
bursluluk veya ücretlilik statüsünde kontenjan dahilinde bir 
yıl İngilizce hazırlık sınıflarında okuma imkânı sunmaktadır.
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İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında Ekonomi (İngilizce), Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ve Sosyal Hizmet (Türkçe) lisans programlarının yanısıra 
bu yıl Yönetim Bilişim Sistemleri programınıda açarak akademik faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin; eleştirel  düşünebilen, 
araştırmacı, sorgulayıcı, sorumluluk bilinci gelişmiş, inançlara  saygılı 
ve etik değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerini  önemsemektedir. 
Bu doğrultuda öğrencilerimizin alanlarının temel konularına vakıf, 
akademik çalışmaların, hayatın ve mesleğin gerektirdiği vasıfl ara 
sahip mezunlar olarak yetişmelerini  hedefl emekteyiz.”

Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
Dekan V.
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Ekonomi Lisans Programı
(İngilizce)

Eğitim dili İngilizce olan programda Zorunlu İngilizce 
Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır. Öğrenciler 
seçmeli olarak ikinci bir yabancı dili öğrenme 
imkânı bulabilmektedir.

Öğrencilerimiz bankacılık ve fi nans, katılım 
bankacılığı ve İslamî fi nans, borsa, sermaye 
piyasaları, uluslararası ekonomi, kamu maliyesi ve 
iktisadi gelişme alanlarında seçecekleri derslerle 
ekonominin alt disiplinlerinde uzmanlaşabilirler.

Yerleşkemizdeki “Borsa Seans Odası Simülatörü 
ve Ekonometri - İstatistik Uygulama Laboratuvarı” 
ile öğrencilerimiz edindikleri bilgiyi uygulama ve ekonomi - 
fi nans analiz programlarını bilgisayar ortamında deneme fırsatı 
bulabilmektedirler.

Ekonomi Programı öğrencilerine sadece ekonomi, fi nans ve 
bankacılık alanında değil, aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve 
sosyal bilimler alanında da disiplinler arası ders seçme ve ilgi 
alanlarında uzmanlığını derinleştirme fırsatı sunuyor. 

Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÖKLEMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Kutay BOLKOL

Dr. Öğr. Üyesi Harun ŞENCAL

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Abdullah

ŞAHİN

Öğr. Gör.  Armağan ÖÇAL BAŞER

Arş. Gör. Oktay ÖZDEN

Prof. Dr. Yaşar AKGÜN
Bölüm Başkanı

Akademik
Kadro
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Siyaset Bilimi  ve Uluslararası İlişkiler 
Lisans Programı

   (İngilizce)

Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Özgür ÜNAL ERİŞ

Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi Merve KÜTÜK KURİŞ

Arş. Gör. Kübra ŞAHİN

Akademik
Kadro

Günümüzde devletlerin iç meselesi olmaktan 
çıkan insan hakları, demokratikleşme, eşit-
sizliklerin giderilmesi, inanç ve düşünce   öz-
gürlügü, azınlık hakları, devletin yeri ve rolü, 
uluslararası politika, çevre ve hukuk gibi ko-
nuların küresel ve yerel değerler dikkate alı-
narak karşılaştırmalı olarak incelenmesi önem 
kazanmaktadır.

Ayrıca dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan 
çatışma ve savaşlar, açlık ve su sorunu gibi 
yaşamsal konular, bölgesel gelişmişlik farklılık-
larından kaynaklanan küresel ve uluslararası 

sorunlar bütün insanlığı ilgilendirmektedir. 

Bu ve benzeri konularda akademik bir eğitim vermeyi hedefleyen 
bölümümüz, tamamı doktoralarını yurt dışında yapmış olan öğ-
retim üyesi kadromuzla öğrencilerimize nitelikli ve vizyon sahibi 
bir program sunmaktadır.

Öğretim dili İngilizce olan programımızda öğrencilerimizin İngiliz-
ceye ileri derecede hâkim olmaları sağlanmaktadır. Bunun yanı 
sıra, öğrencilerimizin özellikle Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren 
Ortadoğu, Avrasya, Balkanlar ve Avrupa bölgelerinden birini 
seçerek uzmanlık kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu kapsam-
da İngilizcenin yanında seçilen bir bölge dilinin (Arapça, Rusça, 
Almanca, Fransızca, Boşnakça, Farsça gibi) öğrencilerimizce 
öğrenilmesi imkanı sağlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümüzden mezun 
olacak öğrencilerimiz, edindikleri nitelikli eğitim ve uzmanlıkları 
sayesinde akademik kurumlar, düşünce ve araştırma kuruluşları 
ve kamu kurumları başta olmak üzere birçok alanda iş bulma 
imkânına sahip olacaklardır.
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Siyaset Bilimi  ve Uluslararası İlişkiler 
Lisans Programı

Sosyal Hizmet Lisans Programı

Sosyal Hizmet Programının amacı öğrencilerini araştırma 
ve planlama yaparak hizmet verecekleri sosyal, ekonomik, 
kültürel ve siyasi bağlamların tamamına hazırlamak; 
hizmetlerinden yararlanacak olanların yaşam koşullarını 
anlayıp ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılama araçlarını 
doğru tespit edebilmelerini sağlamaktır. 

Öğrencilerimizi, çalışacakları kurumlarda sosyal adalet fikri 
ve görev ahlakıyla donanmış takım oyuncuları ve liderler 
olarak hizmet verecek şekilde yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Program, ayrıca, son yıllarda önem kazanan yaşlılık ve 
özürlülük gibi sosyal hizmet konularını da kapsamaktadır.

2016-2017 akademik yılından itibaren isteyen öğrencilere 
kontenjan dâhilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı 
uygulanmaktadır.

Dünyada yoksulluk ve sosyal adaletsizlik neden artıyor? 
Engelli bir birey sosyal hayata nasıl daha kolay uyum 
sağlar? Sokak çocukları neden sokaktadır? Evlat edinen 
bir aile bu süreçte nelerle karşılaşır? Kadına yönelik 
şiddetin sebepleri nelerdir? Ruh sağlığı sorunlarına yönelik 
ön yargılar nasıl kırılır? Kanser hastalarına ve ailelerine 
nasıl destek olunur? Suriyeli sığınmacılara yönelik nasıl 
politikalar geliştirilmelidir? Bu tür sosyal sorunların nedeni 
ve olası çözüm yolları üzerine düşünüyorsanız; güçlüklerle 
ve toplumsal engellerle mücadele eden bireylerin, grupların 
ve ailelerin yanında olmak sizin için önemli ise, bunu 
profesyonel olarak yapmanıza imkân sağlayacak meslek 
sosyal hizmet ya da sosyal çalışmadır.

Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Aslan AÇAN 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç 

ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Selen ARTAN

Arş. Gör. Murat DİNÇER

Akademik
Kadro

31



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer 
YILDIRIMHAN
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ADAK

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ADIGÜZEL

Arş. Gör. Aycan ŞAHİN

Akademik
Kadro

Dünyadaki gelişmiş ekonomiler bilgi temelli 
ekonomilere dönüşmektedir. Hizmet ve Bilişim 
sektörleri muazzam bir hızla gelişmektedir. Şu 
anda sadece ABD’de 200’ün üzerinde üniver-
sitede Bilişim Sistemleri Bölümü mevcuttur.

Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme ve bili-
şim konularını bir arada işleyen bir alandır. 
Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin 
işletme bilimine kattıklarıyla çok daha etkin 
karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bi-
lişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına 
bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim 

Bilişim Sistemlerini ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi 
ve entegrasyonuyla ortaya çıkmıştır. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri lisans 
programımızı tercih edecek işletme ve bilgisayar bilimleri ko-
nularına ilgi duyan adaylarımız kapsamlı düşünebilme, sentez 
yeteneği, pozitif bilimlere yatkınlık konularında gelişmiş iyi birer 
yönetim bilişimci olacaklardır. 

Dört yıllık Lisans eğitimi verecek olan programın eğitim dili 
Türkçedir. Lisans döneminde öğrencilerin çift anadal ve  yandal 
programları ile kontenjan dahilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık 
programından yararlanma imkânı vardır.
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İlahiyat Fakültesi

“Fakültemiz lisans programları, İslam bilimlerinin kaynaklarını, tarihini 
ve meselelerini bilen; farklı disiplinlerin bilgi birikiminden istifade 
edebilen; geçmişi ve bugünü ilmî olarak tahlil edip sağlıklı biçimde 
anlayan; bilimsel çalışmaların, mesleğin ve hayatın gerektirdiği 
donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2011-2012 akademik yılından itibaren taban puanı başarı 
sıralamasında giderek yükselen bir başarı grafiğini yakalayan 
fakültemize 2021-2022 yılında da kıymetli adaylarımızı bekliyoruz.”

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
Dekan

 Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, 2011-2012 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine
başlamıştır. İlahiyat lisans programının eğitim dili kısmen (en az % 30) Arapçadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı
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İlahiyat Lisans Programı

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL 

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ 

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

Prof. Dr. Muhittin SERİN

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

 Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Doç. Dr. Ayhan ÖZ

Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK

Dr. Öğr. Üyesi Abdallah MA’ROUF 
ABED OMAR

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Abduljabbar 
SNOBAR

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN 
AĞIRAKÇA

Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN 
ŞENKARDEŞLER

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH

Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Naji 
ALOMAR

Dr. Öğr. Üyesi Monjed Abu Bakr 
AHMMAD

Akademik
Kadro

Fakültemiz, 2011-2012 akademik yılında eğitim 
öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

2012-2013 akademik yılından itibaren “Uluslararası 
İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmaya başlanmış 
olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler 
için “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Programı” 
uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında 
Arap dünyasının seçkin öğretim elemanlarıyla 
gerçekleştirilen bir yıllık yoğun program sonunda 
rahatlıkla konuşma, okuma ve yazma becerisini 
kazanabilmektedirler.

Müfredatı Temel İslam Bilimlerine yoğunlaşan 
İlahiyat Programının öğretim dili kısmen Arapça 
kısmen Türkçedir.
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İlahiyat lisans programı Temel İslam Bilimleri, 
Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve 
Sanatları Bölümleri bünyesinde yer alan 
zorunlu ve zengin seçmeli ders yelpazesiyle 
öğrencilerimize güçlü bir İlahiyat eğitim öğretimi 
sunmaktadır. Ülkemizin ve Arap dünyasının 
seçkin öğretim elemanlarının birikim ve 
tecrübeleriyle oluşturdukları Akademik Gelişim 
Programı (AGEP) dersleri ise öğrencilerimizin 
bilimsel gelişimine lisans döneminden itibaren 
önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Öğr. Gör. Aly Ragab ALY TAHA

Öğr. Gör. Dalia Abdelgawad 
HASSAN ABDELGAWAD

Öğr. Gör. Ghafran ASAD

Öğr. Gör. Heba Othman 
ELDOKONY

Öğr. Gör. Kamal AL ALI

Öğr. Gör. Kübra ŞENEL

Öğr. Gör. Maher AL HARIRI

Öğr. Gör. Mohamed Abdalla Said 
Ibrahim BADR

Arş. Gör. Ahmet AYTEP

Arş. Gör. Elif Behnan BOZDOĞAN

Arş. Gör. Köksal PEKDEMİR

Arş. Gör. Saffet KURT

Arş. Gör. Sami Turan EREL

Akademik
Kadro

2011-2012 akademik yılından itibaren İlahiyat 
Fakültemizin zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında altıncı 
kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, misafir 
öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını 
geliştirmek amacıyla 8 haftalık programlar dâhilinde 
Ürdün’ün seçkin üniversitelerine gönderilmiştir.  
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Uluslararası İlahiyat Programı

İlahiyat Fakültesi, bünyesinde yer alan programlar ile,

- İslam ilimlerinin kaynaklarına, tarihine ve meselelerine hakim,

- Farklı medeniyetlerin birikimlerinden istifade edebilen,

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

- Hayatın ve mesleğin gerektirdiği donanıma sahip,

- Sosyal bilimler nosyonu kazanmış,

- Sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmeyi; 

ulaştığı sonuçları evrensel ölçülerde geliştirerek ülkemiz  insanıyla 
ve bütün dünya ile paylaşmayı hedeflemektedir. 

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişimleri ile yurt dışında yetişerek 
lise eğitimlerini tamamlayan ve içinde yaşadıkları ülkenin diline ve 
kültürüne hâkim gençlerimizin burslu statüyle öğrenim görebilecekleri 
Uluslararası İlahiyat Programı 2006 yılında hayata geçirilmiştir. 

İlahiyat Fakültesinde 2012-2013 akademik yılından itibaren 
“Uluslararası İlahiyat Programı”na öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Fakültemizin 
lisans programları 

müfredatının %50’ye 
yakını, 

çoğu Arap 
asıllı öğretim 

elemanlarımız ile
Arapça olarak 
işlenmektedir.
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Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisansüstü Programları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Lisansüstü Programları

Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Enstitü Müdürü

Enstitümüz özgün araştırmalarla ülkemizin ve insanlığın bilimsel birikimine 
katkıda bulunacak yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi görev 
edinmiştir. Vasıfl ı akademik kadromuzun verdiği dersler; farklı mecralarda yü-
rütülen projeler; ulusal ve uluslararası katılımlı seminer, çalıştay, sempozyum, 
konferans vb. etkinlikler; lisansüstü öğrencilerimizin katılımına açık atölye 
çalışmaları ve kolokyumlar vasıtasıyla öğrencilerimizin sürekli gelişimine 
zemin sağlayacak canlı bir akademik ortam oluşturmayı bu görevin ifası için 
vazgeçilmez kabul etmekteyiz.

l Çeviribilim (%30 Arapça) Tezli/Tezsiz Yüksek   
   Lisans Programı  
l Çeviribilim (İngilizce) Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans    
   Programı    
l Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli/ (%30 İngilizce)  
   Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  l   Ekonomi ve Finans Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 

Programı (Türkçe)
l  Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi                       
   (Disiplinlerarası) Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans                   
   Programı (Türkçe)
l  Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
l  Felsefe ve  Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans                  
   Programı             
l  İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezsiz Yüksek Lisans  
   Programı                                                                                                      
l İslam Ekonomisi ve Finansı Tezli Yüksek Lisans  
   Programı (Türkçe)
l  İslam Ekonomisi ve Finansı Tezli Yüksek Lisans     

Programı (İngilizce)

l  Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (Disiplinlerarası)               
   Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
l Özel Hukuk Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı
l  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
l  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz                                      
   Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)
l Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli 
/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe) Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı
l  Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
l  Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
l  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Doktora Programları
l Çeviribilim Doktora Programı (İngilizce)
l  Felsefe Doktora Prpgramı
l Tarih Doktora Programı
l Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
l Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
l Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 Doktora Programı

Yüksek Lisans Programları
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Lisansüstü Programlar
Çeviribilim Doktora Programı
Çeviribilim Doktora Programı, çeviribilim alanındaki kuram ve araştırma yöntemleri konusunda donanımlı, 
çeviri kuramı, çeviri uygulaması, dil ve çeviri teknolojileri, teknik dokümantasyon yazarlığı ve çevirisi, çeviri 
eleştirisi ve çeviri tarihi alanlarında bilimsel yeterliğe sahip, alanın ulusal ve uluslararası platformda geliş-
mesine katkıda bulunabilen çevirmenler ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar. Program, çeviribilimin di-
siplinlerarası doğası ve kimliği vurgular ve bilimsel bir çalışma alanı olarak çeviribilimin bu kimliğine katkıda 
bulunacak, nitelikli uygulamalı ve kuramsal araştırmaların yapılmasını sağlar. 

Felsefe Doktora Programı
Felsefe Doktora Programı felsefenin varlık, bilgi, bilim, sanat, din ve tarih gibi temel konularında tarihî ve 
sistematik olarak sorunların çözümü yönünde çalışmalar yaptırmayı hedefliyor. Programda kıta Avrupa felse-
fesi ile analitik felsefe gelenekleri yanında klasik Türk ve İslam düşüncesi alanında da dersler ve çalışmalar 
yürütülerek öğrencilerin çağdaş düşünceye, çağdaş sorunlarla yüzleşerek bunlara çözümler arama yönünde 
katkı yapmaya yönlendirilmesi amaçlanıyor. Tarih, Edebiyat ve İlahiyat gibi bölümlerle yürütülecek ortak 
seminer programları sayesinde hem diğer bölümlerin sorunlarının felsefi olarak tartışılması hem de diğer 
bölümlerde elde edilen bilgi ve başarıların felsefe alanına katkısı sağlanacaktır. Böylece Türkiye ve dünyada 
felsefe alanındaki araştırma ve eğitime katkıda bulunacak vasıflı insanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarih Doktora Programı
Program, adayları tarih disiplininin araştırma metodları ve temel meseleleri hakkında donanımlı hâle getir-
menin yanında özellikle Osmanlı tarihi alanlarında kapsayıcı, derinlikli ve yenilikçi derslerle ihtisaslaştırmayı 
hedeflemektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Programın amacı  Türk dili ve kültürünün tarihî evreleri ve bu evrelere özgü edebiyatları çağdaş yakla-
şımlar, disiplinlerarası yöntemlerle inceleyip analitik değerlendirmeler ve yayınlar yapabilecek düzeyde  
akademisyenler  yetiştirmektir. 
Uluslararası araştırmalar yürütebilecek nitelikte, Türk edebiyatına ve kaynaklarına hakim, edebiyatın 
meselelerini tespit edebilen, çözüm önerileri getirebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen adaylar ara-
sından seçilen öğrenciler İslam Öncesi Türk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı  ve 
Türk dili alanına yönelerek araştırmalarını sürdürebilirler.  
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Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Program Temel İslâm Bilimleri (hadis, İslâm hukuku, kelâm, tefsir) alanlarında özgün ilmî araştırmalar 
yapacak, bilimsel yeterliğe sahip bulunan bilim insanları ve akademisyen adayları yetiştirmeyi hedefler. 
Sözü edilen bilim dallarının tarihini, literatürünü, önemli temsilcilerini, usul, kavram ve problemlerini 
konu edinen program, Temel İslâm Bilimlerini oluşum süreçleri, geçirdikleri aşamalar ve  birbirleriyle 
ilişkileri itibarıyla kavramayı, klasik ve modern kaynakları kullanmayı, analiz ve sentez yapmayı, güncel 
problemlere çözümler üretmeyi ve alanında müstakil olarak yazılı ve sözlü sunum yapabilme becerisini 
kazandırır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%100 İngilizce) Doktora Programı, küresel, bölgesel ve ulusal 
süreçleri ve siyasal, ekonomik, sosyolojik, kültürel ilişkileri anlayan bilim insanları ve akademisyen 
adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Küresel sistemde meydana gelen siyasal ve toplumsal dönüşümleri, 
Türkiye’nin iç ve dış politikasını ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yer alan siyasal olay ve 
gelişmeleri, teorik, analitik ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilmeleri için kapsamlı ve bilimsel bir 
donanım kazandırmayı amaçlar. 
Bu amaç doğrultusunda önerilen programın Sosyal ve Siyasal Kuram, Türk Siyaseti, Uluslararası İlişkiler, 
Karşılaştırmalı Siyaset ve Bölge Çalışmaları gibi geniş bir alanda zengin bir ders programı sunmayı 
hedeflemektedir. Programdaki dersler güncel bilimsel tartışmaları; sosyal-tarihsel bağlamları ve dolayısıyla 
pratikle ilişkisi ile ele alan, öğrencilerin aktif katılımı ve tartışmalarını öngören seminerlerden oluşacaktır. 
Aynı zamanda uluslararası ilişkiler alanının geleneksel konusu olan devletlerarası ilişkiler ve anlaşmalarını 
incelemek yerine teorik ve eleştirel yaklaşımlarıyla küreselleşmenin doğası ile evriminin Türkiye’nin 
bulunduğu jeopolitik bölgeler üzerine etkilerinin incelemesini  de hedeflemektedir. 

Çeviribilim (%30 Arapça) Tezli Yüksek Lisans Programı
Çeviribilim (%30 Arapça) Tezli Yüksek Lisans programı, çeviri ve dil hizmetlerinde uzmanlaşmaya giden 
yolda gerekli yeti ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlar. 

Program, uygulamalı dil teknolojileri, terimce ve proje yönetimi, teknik metin yazarlığı ve çeviri kalite 
standartları gibi uygulamalı çeviribilimin temel alanlarından çağdaş bilgileri geleceğin uzmanlarına 
sunar. Bunların yanı sıra, çeviribilimin disiplinler arası doğası ve kimliğine katkıda bulunacak nitelikli, 
uygulamalı ve kuramsal araştırmaların yapılmasını sağlar.

Çeviribilim (%30 Arapça) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Çeviribilim (%30 Arapça)  Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı çeviri ve dil hizmetleri sektörünün 
günümüz ve gelecekteki gereksinimleri doğrultusunda uzman çevirmen yetiştirmektir. Program, adaylara 
dil hizmetleri sektöründe çevirmen, yerelleştirme ve dil uzmanı olarak çalışabilmeleri için gerekli dilsel, 
kültürel, teknolojik edinç, bilgi ve beceriler ile araştırma yetisi kazandırır.

Çeviribilim (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı 
Çeviribilim (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans programı, çeviri ve dil hizmetlerinde uzmanlaşmaya giden yolda 
gerekli yeti ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlar.

Program, uygulamalı dil teknolojileri, terimce ve proje yönetimi, teknik metin yazarlığı ve çeviri kalite 
standartları gibi uygulamalı çeviribilimin temel alanlarından çağdaş bilgileri geleceğin uzmanlarına 
sunar. Bunların yanı sıra, çeviribilimin disiplinler arası doğası ve kimliğine katkıda bulunacak nitelikli, 
uygulamalı ve kuramsal araştırmaların yapılmasını sağlar.
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Çeviribilim (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
Çeviribilim (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı çeviri ve dil hizmetleri sektörünün günümüz 
ve gelecekteki gereksinimleri doğrultusunda uzman çevirmenler yetiştirmektir. Program, adaylara dil 
hizmetleri sektöründe çevirmen, yerelleştirme ve dil uzmanı olarak çalışabilmeleri için gerekli dilsel, 
kültürel, teknolojik edinç, bilgi ve beceriler ile araştırma yetisi kazandırır.

Ekonomi ve Finans Tezli (İngilizce) / Tezsiz (%30 İngilizce) Yüksek Lisans Programı

Küreselleşmenin etkisiyle ekonomik anlamda sınırların ortadan kalktığı günümüzde ekonomi ve finans, 
gerek sosyal iş bölümünün ve organizasyonun bir parçası olarak toplumsal açıdan, gerek birbirini ta-
mamlayan bilim dalları olarak entelektüel yaşamda giderek daha fazla önem kazanıyor. Küreselleşme 
trendi aynı zamanda bu iki alanı yoğun bir şekilde karşılıklı etkileşime itiyor ve bu alanlarda kapsayıcı 
akademik çalışmaları gerekli kılıyor.  Bunun yanında, küreselleşen dünya ile iktisaden bütünleşebilmek 
için akademik dünya ile iş dünyası arasında bir köprü oluşturulup  bu sayede rekabet gücünü artıracak 
bilginin elde edilmesi ve üretilmesi / yeniden üretimi bir zorunluluk hâline geliyor.

Bu ihtiyacın farkındalığıyla açılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi ve Finans Tezli / Tezsiz Yüksek 
Lisans Programları: 

• Çok uluslu şirketlerde, küresel finans kuruluşlarında, IMF, Dünya Bankası, OECD, İslam Kalkınma 
Bankası vb. uluslararası ekonomik kuruluşlarda çalışabilecek akademik bilgi ve vizyona sahip uzmanlar 
yetiştirmeyi;

• Ülkemizdeki bankaların çeşitli idari kademelerinde ve araştırma bölümlerinde, özel sektörün üst 
yönetim kademelerinde, muhasebe ve finans bölümlerinde ve son yıllarda giderek ihtiyacı hissedilen 
ulusal ve uluslararası danışmanlık şirketlerinde istihdam edilecek mezunlar vermeyi; 
• Hâlihazırda bu kurumlarda çalışanların uzmanlıklarını ve akademik bilgilerini derinleştirerek çalıştıkları 
kurumların mevcut kapasitesini daha verimli kullanmayı; 
• Ekonomi ve finans alanında ulusal ve küresel sorunlara ışık tutacak kaliteli bilimsel araştırmaları 
yapacak akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyor.

Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Değerler, davranışlarımızı şekillendiren soyut ölçütlerdir. Bu ölçütlerin, gelişim psikolojisinde kritik dönem 
içinde kabul edilen erken çocuklukta bilimsel bir yaklaşımla bireylere kazandırılması ise önemli bir 
sorumluluktur. Bu noktadaki sorumluluk ise öncelikle ebeveynlere ve eğitimcilere düşmektedir. Kendi 
alanında ilk olma özelliği taşıyan ve buradaki bilimsel birikime katkı sunmayı amaçlayan bu program 
erken çocukluk döneminde ahlak ve değerler eğitimi konusunda bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırarak 
uzmanlık kazanmak isteyenlere yeni ve bir o kadar da önemli bir fırsat sunmaktadır.

Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan bu program, Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi Anabilim 
Dalı bünyesinde, başta Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Din Eğitimi Bilim Dalı olmak üzere Psikoloji, 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile Din Psikolojisi Bilim Dalı gibi farklı birimlerde görev 
yapan her biri kendi alanında yetkin, zengin bir akademik kadro tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. 
Programın öğretim dili Türkçe’dir.

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
Kıta Avrupa felsefesi ve analitik felsefe yanında klasik Türk ve İslam düşüncesi geleneğini de dikkate 
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 ihtisaslaşmaya yönlendirmeyi 
hedeflemektedir.
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Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı 
Bu programın amacı, İlahiyat veya Sosyal Bilimlere ait diğer lisans programlarından mezun olan ve 
Felsefe ve Din Bilimleri sahasında uzmanlaşmak isteyen akademisyen adaylarına geniş perspektifli bir 
öğretim programı sunmaktır. “Din Bilimleri”, “Dinler Tarihi ve Din Eğitimi” ve “İslam Felsefesi ve Mantık” 
bilim dallarını kapsayan program, aday öğrencilerin bireysel ilgi ve hedeflerini göz önünde bulunduracak 
şekilde geniş bir seçmeli ders havuzuna sahiptir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin hem genel 
bir din bilimleri nosyonuna sahip olması hem de kendi ilgi alanlarında uzmanlaşacak akademik altyapı 
oluşturması amaçlanmaktadır.

İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan İslam Ekonomisi ve Finans Tezli (İngilizce ve Türkçe) Yüksek 
Lisans programları son yıllarda ülkemizde ve uluslararası alanda İslami Finans alanında ihtiyaç duyulan 
uzmanları yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. 
Disiplinlerarası olarak hazırlanan program, farklı 
disiplinlerden istifade edilerek İslam Ekonomisi ve Finans 
alanına dair meseleleri bütüncül ve tutarlı bir şekilde ele 
alarak, İslam ekonomisinin teorik yapısını ve mevcut İslami 
finans kurumlarının pratiklerini öğretmeyi hedeflemektedir. 
Öğrenciler bu eğitim sayesinde kazanacakları uzmanlık 
ile İslam Ekonomisi ve Finans alanında veya ilgili diğer 
alanlarda akademik kariyerde ilerleme veya sayısı her geçen 
gün artan İslami finans kurumlarında istihdam imkanı elde 
edebilecektir.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı
İnsan biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi bir 
varlıktır. Maneviyatın psikolojik danışmayla bütünleştirilmesi 
içgörüyü, umudu ve olumlu yönde gelişimi destekleyen etkili 
bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Manevi danışmanlık, 
terapötik iyileşme ve gelişme için psikolojik anlayışın yanı sıra 
çok kültürlülük ve bütüncül bakış açısıyla manevi kaynakları 
da kullanan bir danışmanlık alanıdır. 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Manevi Danışmanlık ve 
Rehberlik Yüksek Lisans Programının amacı, lisansüstü 
dersler ile birlikte manevi danışmanlık alanında akademik çalışma yapma imkânı sunmak ve halihazırda 
çeşitli kurumlarda manevi danışman olarak görev yapan personelin yetiştirilmesini sağlamaktır. Bunların 
yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, sosyal hizmet kurumları (huzurevi, sığınma 
evi vb.), hastaneler ve ceza infaz kurumlarındaki çalışmalarda psikolojik danışma teknikleri ile manevi 
teknikleri birlikte kullanabilen uzmanlar yetiştirmektir. Program, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası bir anlayışla uzman akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Özel hukuk tezli yüksek lisans programı, hukuk alanında lisans eğitimini tamamlamış hukukçuların özel 
hukuk alanında uzmanlaşmasını, bu alandaki teori ve araştırma yöntemleri ile özel hukuk uygulamalarına 
vâkıf olmalarını amaçlamaktadır. Bu bağlamda özel hukuk kurallarının özünü ve gelişimini kavrayarak; 
küreselleşen dünyada meydana gelen yeni hukuki sorunları tanımlama ve analiz etme yetenekleri 
gelişmiş, hukukun üstünlüğüne inanan hukukçu uzmanlar yetiştirmek programın öncelikli hedefidir.
Program; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, İslam 
Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk alanlarında akademik kariyer planlayan ve 
uygulamada daha yetkin olmayı amaçlayan adaylara yönelik olup tüm özel hukuk alanlarıyla mukayeseli 
dersleri bünyesinde barındırmaktadır.
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Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Psikoloji Yüksek Lisans Programı, gelişim 
psikolojisi ve deneysel psikoloji olarak iki alt alanda uzmanlaşma sağlamak üzere açılmıştır. Programın 
amacı, psikoloji alanında deneyimli öğretim üyelerinden ders alan öğrencilerin, bu alanda Türkiye’de 
bulunan akademisyen açığını kapatmak üzere yetiştirilmesidir. Deneysel ve gelişimsel psikoloji ala-
nında güncel konuları içeren ders programına sahip, nitelikli bir yüksek lisans programı olmayı he-
deflemektedir. Üniversite bünyesinde bulunan Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (PAMER) 
kullanımı ile pekiştirilen yüksek lisans programı, öğrencilere deneysel, nöropsikoloji ve gelişim labora-
tuvarlarında araştırma yapma şansı verecektir. Program 12 seçmeli ders, zorunlu bilimsel araştırma 
etiği dersi, seminer ve tez derslerinden oluşmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız, öğrencilerimizin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
disiplininin farklı alanlarında derinlikli bilgi edinmelerini hedefleyen, nitelikli bir akademik uzmanlık 
eğitimi sunmaktadır. Programlarda alandaki kavramsal, teorik, metodolojik ve uygulamaya yönelik 
yeni bilgilerin etkin bir şekilde aktarılmasının yanı sıra, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler branşının 
bir süreç bilimi olmasının gereği olarak, günümüzde gelişen olay ve olguları tarihsel arka planlarıyla 
ve gelecek projeksiyonları yapma yetisini kazanmış bir şekilde analiz edebilecek mezunlar yetiştirmek 
hedeflenmektedir. Bu minvalde, bilhassa Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum göz önünde bulundurularak, 
mücavir bölgeleri kapsayan ve bölge uzmanlığına yönlendiren bir ders programı tasarlanmıştır. Ayrıca 
zengin bir seçmeli ders yelpazesi sunularak öğrencilerimizin ders programlarını kendi ilgi alanlarına göre 
şekillendirmelerine olanak sağlanmakta ve Tarih, Felsefe, Ekonomi gibi bölümlerden seçmeli dersler 
alabilmeleri temin edilerek disiplinlerarası bir perspektif kazanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz 
aynı zamanda Arapça, Almanca, Rusça, Fransızca gibi dil derslerini seçmeli olarak alabilir ve halihazırda 
öğrendikleri dilleri geliştirme imkanı edinebilirler. Tezli yüksek lisans programı, Uluslararası İlişkiler, 
Siyaset Bilimi ve diğer sosyal bilimler mezunlarına yönelik olarak, özellikle akademik kariyeri hedefleyen 
öğrenciler için tasarlanırken tezsiz yüksek lisans programı, farklı disiplinlerde lisans derecesine sahip 
yöneticiler ve yönetici adayları ile mesleki kariyerlerinde ilerlemeyi amaçlayanlara siyaset bilimi ve 
uluslararası ilişkiler formasyonu kazandırmayı hedeflemektedir.

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
Özellikle Osmanlı, İslam tarihi ile Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Balkan tarihi alanlarında yoğunlaşmaktadır. 
Program, bilimsel bir yaklaşım ve yöntem ile belirtilen alanların uzmanı olacak tarihçiler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Bu program tefsir, hadis, kelâm, fıkıh gibi temel İslâm bilimlerinde derinlemesine ilmî araştırmalar yapacak 
elemanlar yetiştirmeyi hedefler. Sözü edilen bilim dallarının tarihini, usulünü, kavramlarını, problemlerini, 
literatürünü ve önemli temsilcilerini konu edinen program, temel İslâm bilimlerine genel ve bütüncül 
bakmayı; bu bilimleri oluşum süreçleri, geçirdikleri aşamalar,  birbirleriyle ilişkileri ve günümüzdeki 
durumları itibarıyla kavramayı amaçlamaktadır. Program adaylara klasik ve modern kaynakları kullanma, 
analiz ve sentez yapma, güncel problemlere çözümler üretme, ilmî neşirler (tahkik) gerçekleştirme, 
alanında yazılı ve sözlü sunum yapma becerisini kazandırır.

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Programın amacı lisans programında edinilen bilgileri pekiştirmek, Türk dili ve kültürünün gelişim evreleri 
ve bu evrelere özgü edebî eserleri inceleyip, eleştirecek düzeyde akademisyenler yetiştirmektir. Program, 
İslam Öncesi Türk Dili ve Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı ve dil alanında açılan 
derslerle sürdürülmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu
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Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH
Arapça Hazırlık Birimi Yöneticisi

Öğr. Gör. Gökhan DENİZ
Türkçe Hazırlık Birimi Yöneticisi

Yabancı Diller Yüksekokulu

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 Arapçadır. 

Öğr. Gör. Mehtap GÜVEN ÇOBAN
İngilizce Hazırlık Birimi Yöneticisi

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

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.
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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 öğrencinin kaçıncı kurdan 
başlayacağı belirlenmektedir. 

Ders içerisinde kullanılan iletişim dili Arapçadır. 

Hazırlık programında her bir kur, 5 hafta eğitim 
ve 1 hafta sınav olmak üzere toplam 6 haftada 
tamamlanmaktadır. Bir kurda haftada 30 saat 
üzerinden toplam 150 saat eğitim verilmektedir.

Arapça Hazırlık Birimi
2011-2012 akademik yılından itibaren Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi yeni adıyla İlahiyat 
Fakültesinin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, misafir 
öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla 8 haftalık bir program dâhilinde 
Ürdün’ün seçkin üniversitelerine gönderilmektedir.  

Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında altıncı kuru tamamlayan 
en başarılı üç öğrencisi aynı amaçla iki aylık program dâhilinde Ürdün’e gönderilmektedir.

2018-2019 akademik yılında İlahiyat Fakültesi “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nın altıncı kurunu başa-
rıyla tamamlayan öğrenciler ile Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programında  “Zorunlu Arapça Hazırlık 
Sınıfı”nın altıncı kurunu başarıyla tamamlayanlardan -başarı sıralarına göre oluşturulan kontenjan 
dâhilindeki- bir grup öğrenci, yaz programı için Ürdün Uygulamalı Bilimler Özel Üniversitesi’ne (Câmi‘a-
tü’l- ‘Ulûmi’t-Tatbîkıyye el-Hâssa / Applied Science Private University) gönderilmiştir.

Arapça Hazırlık Birimi (AHB)’nin sınıflarında 15’ten fazla öğrenci bulundurulmamaktadır.  Derslere giren 
hocaların tamamı Arap asıllı olup Arap olmayanlara Arapça eğitimi vermek konusunda uzmandırlar. Her 
kurun ders dağılımı öğrencilerin seviyelerine göre ihtiyaç duyacakları dil yetenekleri dikkate alınarak 
belirlenmiştir.
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Akademik
Kadro

Kur ve Sınav Takvimi

Her kur 5 haftalık ders programından sonra ya-
zılı, sözlü ve bütünleme sınavlarıyla birlikte 6 
hafta sürmektedir.

Sınavlar

Bir üst kura geçebilmek için öğrencilerimiz haftalık testler ya-
nında “Kur Bitirme Sınavları”nda da başarılı olmalıdır. Bu sı-
navlarda başarılı olamayan öğrencilerimiz bütünleme sınavına 
alınmaktadır. Bütünlemede başarısız olan öğrencilerimiz kuru 
tekrar eder.

Kur tekrarında da başarısız olan veya hazırlık sınıfları için tanınan 
%10 devamsızlık limitini aşan öğrenciler akademik yılın başında 
yapılan Arapça yeterlilik sınavına girebilirler.

Kitap ve Diğer Öğretim Malzemeleri

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında 8 kitaptan oluşan bir seri 
takip edilmektedir. Arapça dinleme ve anlama yeteneklerini 
geliştirmek için öğrencilerimize Arapça çizgi film ve drama filmleri 
izlettirilmektedir. Filmlerde geçen kelime ve dil kalıpları bir hafta 
önce öğrencilerimize, Türkçe karşılıklarıyla birlikte hem matbu 
olarak hem de internet ortamında gönderilmektedir. Ayrıca 29 
Mayıs ARÖMER’in internet ortamında bulunan Arapça görsel 
malzemeleri, öğrencilere üçer kişilik gruplarda eğitim sağlayan 
Proje 3 aracılığıyla sunulmaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH
Birim Yöneticisi

Öğr. Gör. Abdelhamid EL AFAKİ 
FELLAH

Öğr. Gör. Ahmed Mostafa 
MOHAMED AHMED

Öğr. Gör. Aly Ragab ALY TAHA

Öğr. Gör. Belal Soliman SOLIMAN 
MOHAMED

Öğr. Gör. Dalia Abdelgawad 
HASSAN

Öğr. Gör. Fatma Zehra BOUZIDI

Öğr. Gör. Gufran TÜFEKÇİ ASAD

Öğr. Gör. Heba Othman 
ELDOKONY 

Öğr. Gör. Ktamal AL ALI

Öğr. Gör. Maher AL HARIRI

Öğr. Gör. Mohamad ALIBRAHIM

Öğr. Gör. Mohamed Abdalla Said 
Ibrahim BADR

Öğr. Gör. Zehra YÜKSEL

Arapça Hazırlık Birimi

Devam Zorunluluğu

Derslere devam ve yoklamalar okutmanlar tarafın-
dan her saat düzenli olarak takip edilir. Devamsız-
lık kayıtları hazırlık programı yönetimi tarafından 
duyurulur. Öğrenciler derslerin %90’ına katılmakla 
yükümlüdür.
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İngilizce Hazırlık Birimi
İngilizce Hazırlık Sınıfı Programımız 4 çeyrekten oluşmakta ve 2 yarıyıl sürmektedir. Haftalık toplam ders 
saati 28’dir. 28 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 3 saati dinleme ve okuma becerileri ve 1 saati de kelime bilgisini geliştirmeye 
yönelik derslere ayrılmıştır. 

İngilizce eğitimimizin ciddiyeti uluslararası sınavlardaki sonuçlarda açık bir biçimde görülmesinin ya-
nında uluslararası bir denetleme kurumu olan Pearson Assured tarafından da 2017 yılında akredite 
edilerek kalitesini tescillemiş bulunmaktadır. Yönetim, eğitim öğretim, sınav hazırlama ve değerlendirme 
alanlarında toplam 40 kalite standardına uyum sağlayan İngilizce Hazırlık Birimimize, Pearson Assured 
tarafından standartlara uyum kontrolüne dair tam uyum raporu verilmiştir.

Eğitim Yöntem ve İlkeleri

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

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

İngilizce Hazırlık Biriminde Sınavlar

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

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

Projeler: Öğrencilerimiz her bir çeyrekte hedef dili kullanabilecekleri bir projeye dahil olurlar. Proje temelli 
bir eğitim sistemiyle öğrencilerimizin diğer önemli yaşam ve akademik becerilerini dil öğrenim bağlamı 
içerisinde geliştirmeyi hedefl emekteyiz.
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Akademik
Kadro

Öğr. Gör. Mehtap GÜVEN ÇOBAN
Birim Yöneticisi

Öğr. Gör. Alena DHAHI

Öğr. Gör. Arzu ALTAN

Öğr. Gör. Beril Tuğçe BAŞARAN

Öğr. Gör. Burak BAŞAK 

Öğr. Gör. Büşra BAŞOĞLU

Öğr. Gör. Cemre ATEŞCİ

Öğr. Gör. Ebru ASAL 

Öğr. Gör. Elif Hande YILMAZ

Öğr. Gör. Elmaz NAGAYEVA

Öğr. Gör. Gülnur UTKU

Öğr. Gör. Hansa ŞEN 

Öğr. Gör. Matthew Caleb CHAMPLIN

Öğr. Gör. Mehtap KARAHAN

Öğr. Gör. Muazzez Gizem PAMUK

Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ

Öğr. Gör. Nevriye Beyda AKAR

Öğr. Gör.  Nurbanu Ebru KUZGUN 

Öğr. Gör. Nurdan ŞİŞMAN BAĞIŞ

Öğr. Gör. Nurgül GÜNER

Öğr. Gör. Ömer Faruk AKGÜN

Öğr. Gör. Özge Kübra YILMAZ

Öğr. Gör. Selin ULDUZ

Öğr. Gör. Selin ÜLKER

Öğr. Gör. Sibel YÜCEL 

Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ

Öğr. Gör. Yasemin ÖNER

Devam Zorunluluğu

Derslere devam ve yoklamalar okutmanlar tarafından 
her saat düzenli olarak takip edilir. Devamsızlık kayıt-
ları hazırlık programı yönetimi tarafından duyurulur. 
Öğrenciler derslerin %90’ına katılmakla yükümlüdür.

Danışmanlık Sistemi

Bütün öğrencilerimiz için, çalışma yöntemlerinin geliştirilme-
si ve öğrenme sürecinde karşılaşacakları sorunların çözümü 
noktasında birer okutman, danışman olarak belirlenmektedir.

İngilizce Hazırlık Birimi
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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. 

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, program süresince Türkçe 
Hazırlık derslerine paralel olarak İngilizce 
Hazırlık dersleri de verilebilmektedir.

Devam Zorunluluğu

Derslere devam ve yoklamalar okutmanlar 
tarafından düzenli olarak takip edilir. Devamsızlık 
kayıtları hazırlık programı yönetimi tarafından 
duyurulur. Öğrenciler derslerin %90’ına 
katılmakla yükümlüdür.
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Akademik
Kadro

Öğr. Gör. Gökhan DENİZ
Birim Yöneticisi

Öğr. Gör. Fatma Beyhan MADEN

Eğitim Yöntem ve İlkeleri

Programda ileri seviyede dinleme ve okuma 
alıştırmalarına yoğunlaşılarak 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, 
dil bilgisi ve kelime çalışmaları bir bütün olarak 
yürütülmektedir.

Türkçe Hazırlık Birimi Sınavları

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

Küçük Sınavlar: Hazırlık programı dâhilinde öğrencilere periyodik 
olarak küçük sınavlar yapılmaktadır. 

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

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

Akademik yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavı ile her bir çeyreğin 
sonundaki ara sınav notlarının ortalaması, yıl sonu başarı 
puanını belirlemektedir.
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Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı
Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı, Çeviribilim Bölümü öğrencilerinin sektörün ve dünyanın en büyük 
gereksinimlerinden biri olan teknolojiyle buluşmalarını sağlıyor. Öğrenciler, ders ortamında yaptıkları 
uygulamalarla çeviri projesi sürecinin her aşamasını deneyimleme fırsatı buluyor; böylece, iş hayatında 
gereksinim duyacakları beceri ve yetileri geliştiriyorlar. Tasarımında işlevselliğin ön plana çıkarıldığı 
laboratuvarda, her öğrenci kendi bilgisayarında bireysel olarak çalışıyor. Laboratuvarın ortasında yer alan 
proje masası ise öğrencilerin bireysel çalışmalarını ekip olarak tartışmalarına olanak tanıyor. Öğrenciler 
bilgisayarlardaki çeşitli çeviri programlarını ve çeviriye yardımcı yazılımları bizzat kullanarak öğreniyor; 
ana bilgisayar ve yansıtma cihazı imkânlarıyla da yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına sunuyorlar.

Deneysel Psikoloji Laboratuvarı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Deneysel Psikoloji Laboratuvarı, 2017 yılında kurulmuş olup İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) içerisinde yer alan bir laboratuvardır. 
PAMER bünyesinde Deneysel Psikoloji Laboratuvarında şimdiye kadar “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı 
(tDAU) ve 9 Nokta Problemi: Tekrar Edilmesi ve Genişletilmesi” ve “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı 
(tDAU) ve Sigara Bıraktırma” olmak üzere 2 adet proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden ilki 2017 yılında 
Barselona/İSPANYA’da gerçekleşen “2nd International Brain Stimulation Conference”da sunulmuştur.

PAMER bünyesinde nöropsikoloji alanında Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) kullanılarak çalışmalar 
yapılmakta olup bundan sonraki projeler kapsamında dil alanında ve nörobiliş-nöromodülasyon alanlarında 
(tDAU) ve bilişsel süreçleri geliştirme, üniversite popülasyonunda öğrenmeyi arttırma ve hızlandırma 
çalışmalarına yoğunlaşılması hedefl enmektedir.

Laboratuvarlar

50



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022

Ekonomi - Finans Laboratuvarı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencileri ekonomi ve finans derslerinde öğrendikleri 
teorik bilgileri Borsa Finans Laboratuvarı’nda gerçek zamanlı analiz ve istatistik programlarını kullanarak 
uygulama imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz, sanal simülasyon ortamında bir finans yatırımcısı 
gibi hareket edip, hisse senedi ve tahvil alıp satıp teorik bilgilerini uygulama imkânı bularak kendi 
performanslarını izleyebilmektedirler. Borsa Finans Laboratuvarında küresel banka ve finans kuruluşlarının 
yoğun olarak kullandığı yazılım programları kullanılmaktadır. Laboratuvarda yaptığımız uygulamalı 
çalışmalar ile öğrencilerimizin borsa, finans ve sermaye piyasaları ile ilgili bilgi birikimlerini artırması, 
ekonomi ve finans alanlarında mesleki becerilerini geliştirmesi ve kamu ve özel kuruluşlarda istihdam 
edilebilecek yüksek nitelikli mezunlar olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.    

Konferans Çevirisi Laboratuvarı
Konferans Çevirisi Laboratuvarı, öğrencilere profesyonel hayatta kullanacakları ekipmanları tanıma 
imkânı ve eşzamanlı çeviri ediminde gereken beceri ve yetileri kazanmaları için uygulama olanağı tanıyor. 
Konferans çevirisinde kullanılan güncel standartlara uygun olarak tasarlanan laboratuvarda, projeksiyon 
cihazı, 20 kullanıcıya çeviri hizmeti sunabilecek dinleyici sistemi, ISO 4043 ölçü standartlarına uygun ve 
portatif olarak üretilen üç adet çift kişilik çeviri kabini bulunuyor. Eş zamanlı olarak 3 farklı dilde çeviri 
yapılmasına olanak sağlayan çeviri kabinlerimiz ve güncel teknoloji ile kurulan ses sistemi, öğrencilerin 
çeviri performanslarının kaydedilerek değerlendirilmesine imkan sunuyor. Böylece öğrenciler profesyonel 
hayata hazırlanıyor, çevirinin kuramsal boyutu uygulama ile tamamlanıyor.
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi’nin (KURAMER) Faaliyet Alanları:

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

l  Bu araştırmaların gerçekleşmesi için araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında 
yapacakları çalışmaları desteklemek,

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

l Merkezde yapılan araştırmaları ve merkez dışında hazırlanan araştırmaları fiziki ve sanal ortamda  
    yayımlamak,

l  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,

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

l Mushaf ve Kur’an Tarihi Müzesi oluşturmaktır.

Müdür
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Merkezin amaçları; Kur’an’ın bilimsel verilere dayalı 
olarak anlaşılması için Mushaf tarihi, tefsir, dil, 
siret, tarih, hadis, akaid, kelam, 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. 

KUR’AN-I KERİM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
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Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

PA MER

Merkezin amaçları; psikoloji alanının değişik dallarında 
araştırma, inceleme ve uygulamalar yaparak bu alanda çalışan 
profesyonellerin ve öğrencilerin bilimsel açıdan gelişmelerine 
destek sağlamak, üniversite dışında ve gerektiğinde üniversite 
bünyesinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi 
hizmetleri vermek; koruyucu ruh sağlığını ve psikolojik sağlığı 
destekleyecek eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, 
ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleme, danışmanlık 
ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma gibi faaliyetlerde 
bulunarak üniversitenin kamu kurumları, özel sektör, sivil 
toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğinin 
gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, 
bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

l Psikoloji alanının bütün dallarında araştırma ve inceleme yapmak ve projeler yürütmek,

l Uluslararası ve ulusal düzeyde öğretim üyesi ve öğrenci değişimine destek sağlamak,

l Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek,

l Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler 
doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

l Psikoloji alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek, 
öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkânı sağlamak,

l Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim programları düzenlemek,

l Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri yayınlamak,

l Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale programları düzenlemek,

l Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi ve danışmanlık hizmeti vermek,

l Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli ve ailelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

l Merkezce düzenlenen programlara katılanlara üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara 
göre belge vermek,

l Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer 
faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT
Müdür

PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
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Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi’nin (29 MAYIS SÜREM) 
faaliyet alanları; 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 düzenlemek; 
danışmanlık ve proje hizmetleri sunmak ve yayınlar yapmaktır. 

Değişime Duyarlılık – Katılımcı Odaklılık

29 MAYIS SÜREM, hızla küreselleşen dünyamızda her an yeni eğitim 
ihtiyaçlarıyla karşı karşıya kalındığının bilinciyle programlarını 
ve öğretim tekniklerini sürekli yenilemeyi ve programlarında 
katılımcıların beklentilerini ön planda tutmayı ilke edinmiştir.

Kuram – Uygulama Dengesi

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

Yaşam Boyu Eğitim

29 MAYIS SÜREM, toplumun her kesiminden, her yaştan ve meslek 
grubundan katılımcıları hedef kitlesi içerisinde görmektedir. 

Uzmanlık

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

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

Müdür
Mehtap Güven ÇOBAN

Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSTANBUL 29  M AYIS  ÜNİVERSİTESİ

S Ü R E M
SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
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l Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin yöntem ve tekniklerini dil bilimsel bir bakış açısıyla geliştirmek 
ve uygulamak,

l Türkçenin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği sağlamak ve ortak çalışmalar 
yapmak,

l Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek ve içeriğini geliştirmek,

l Türkçenin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermek, dilin daha doğru ve etkin 
kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,

l Türkçenin öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurultaylar düzenlemek ve mevcut sorunlara çözüm 
önerileri getirmek,

l Türkçenin yanı sıra Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinlikler ve çalışmalar düzenlemek,

l Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak öğrencilere uygun 
öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek,

l Türkçeyi Türkiye dışında ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya 
yönelik yaz eğitim programları düzenlemek,

l Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümlerinin 
Türkçe Hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek,

l Resmî (konsolosluk, büyükelçilik vb.) ve özel kurum ve kuruluşların çalışanlarının gereksinimlerine 
yönelik kurslar düzenlemek ve bunları bir sertifika ile belgelemektir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Alanları: 

TÜRÖMER
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İ S T A N B U L  2 9  M A Y I S  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Müdür
Doç. Dr. Kerim AÇIK

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS ARÖMER) 
üniversitemizin, Arapça eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerinin geliştirilmesi; Türkiye’deki Arapça eğitim ve öğretimine olan 
ihtiyacın karşılanması amaçlarıyla kurulmuştur.

Müdür
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH

in Turkey

SMSMM
Excursions
Our students take advantage of our arranged excursions to the 
most historical cities of Turkey like Edirne and BURSA. 

We also arrange few tour to the historical places around 
Istanbul. 

Arabic Course 

Blue Mosque

Edirne

Grand Bazaar

Topkap Palace

Cultural Life in Istanbul
Istanbul is a fascinating city with 2600 years 
of history and it has served as the capital of 

two world empires, � rst the Byzantine, then 
the Ottoman. It has inherited all the lavish 

architectural marvels those civilizations 
rose in demonstration of their power and 

majesty. You could spend months exploring 
Istanbul’s historical treasures. Use your spare 

time to discover these treasures. For a list and 
suggestions of places, museums and religious 

sites to visit, you can visit the website of the 
Greater Municipality of Istanbul:

Istanbul is also a modern city that o� ers 
many di� erent opportunities and a vibrant 
cultural life, the ideal atmosphere to widen 
your horizons. � ere are private museums 

that host very interesting exhibitions. Check 
periodically for exhibitions and remember 

that usually tickets for students are free. 
Some of those museums are the Sakıp 

Sabancı Museum, SALT Museum, Rahmi 
Koç Museum, Pera Museum, and Istanbul 

Modern. Do also check the programs of the 
many theatres of the city, there are certainly 
concerts that may interest you. Some of the 
major theatres/concert halls in Istanbul are: 

Cemal Reşit Rey Concert Hall, the Zorlu 
Center PSM, Şehir Tiyatroları, Moda Sahnesi, 
Devlet Tiyatroları, and Süreyya Opera House

AyaSofya Museum

İnternational Arabic Center 
For Education Implementation And Research

Kısıklı Cd. No: 11/A 34692 Bağlarbaşı - Üsküdar / 
İSTANBUL Tel: +90 216 988 12 33
Email: aromer29mayis@gmail.com

Web: aromer.29mayis.edu.tr: C: 29Mayis.Aromer 

Bursa

arömer

Arapça eğitimi alanında uluslararası düzeyde 
bağlantıları olan 29  MAYIS ARÖMER’in hedefleri 
arasında, uluslararası akreditasyonu olan bir 
“Arapça Dil Yeterlilik Sınavı”nı başlatmak ve 
Arapça öğretimini kolaylaştıran kitap ve görsel 
malzemeleri hazırlamak da yer almaktadır.

29 MAYIS ARÖMER, Türkiye’nin Arapça merkezi 
olmayı hedeflemektedir.

29 MAYIS ARÖMER toplumun her kesiminden 
insanların bilgi ve becerilerini artırmaları için ihtiyaç 
duyulan alanlarda Arapça eğitim programları, 
kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası 
toplantılar düzenlemekte; danışmanlık ve proje 
hizmetleri sunmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Türkiye’de Arapça öğretiminde kalitenin adresi 
olan 29 MAYIS ARÖMER, sadece İstanbul’da 
değil, Rize, Samsun, Edirne gibi birçok ilde, 
müftülüklerle ve İmam Hatip Liseleriyle iş 
birliği yaparak yurt dışından seçtiği Arap asıllı 
uzman hocaların Türkiye genelindeki okullarda 
istihdamını sağlamaktadır.

Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSTANBUL 29  MAYIS  ÜNİVERSİTESİ

arömer
ARAPÇA ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
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Merkezin Amaçları

Merkezin amaçları; ekonomik ve finansal sistemler hakkında 
araştırmalar yapmak, ana akım iktisat anlayışının ötesinde alternatif 
ekonomik ve finansal sistemlerin yapısı ve işleyişini araştırarak bunların 
günümüz dünyasındaki temel sosyal ve ekonomik problemleri yeniden 
anlamlandırma ve özgün çözümler üretme hususundaki imkanlarını 
ortaya çıkarmak, özellikle İslam iktisadı ve finansı gibi küresel çapta 
gittikçe önem kazanan ve faaliyet alanı genişleyen sistemleri disiplinler 
arası bir yöntemle ele alarak bu alanda ulusal ve uluslararası düzlemde yapılan tartışmalara ve teorik 
çalışmalara akademik derinlik kazandırmak, bu çerçevede kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası 
toplantılar düzenleme, danışmanlık ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma gibi faaliyetlerde bulunarak 
Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin 
gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine 
ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları
l  Bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek,
l  Başta uluslararası olmak üzere, öğretim üyesi ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimine destek 

sağlamak,
l  Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek,
l  Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler 

doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri sunmak, 
l  Ekonomi ve finans alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları 

düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sağlamak, 
l  Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim programları düzenlemek,
l  Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri ve Merkez dışında hazırlanan 

araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak,
l  Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme programları düzenlemek,
l  Tarihsel süreç içerisinde ana akım iktisat düşüncesinden farklı olarak geliştirilmiş sosyal ve ekonomik 

kurumların sistematik analizini yaparak tarihsel tecrübeler ışığında yeni modeller geliştirmek veya 
geliştirilmesine öncülük etmek,

l  Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv 
oluşturmak,

l  Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara 
göre belge vermek,

l  Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer 
faaliyetleri gerçekleştirmek.

efsam
Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdür
Prof. Dr. Yaşar AKGÜN
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Öğrencilerimizin Yurt Dışı Dil Programları

Arapça Hazırlık: Ürdün Programı

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinin Arapça 
Hazırlık Sınıfında altıncı kuru başarıyla ta-
mamlayan öğrencilerimiz iki veya üç aylık 
programlar dâhilinde 2011-2012 akademik 
yılından itibaren Ürdün’deki anlaşmalı üni-
versitelere Arapçalarını geliştirmek amacıyla 
gönderilmektedir.

2018-2019 akademik yılında da İlahiyat 
Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfında altıncı 
kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 8 
haftalık yaz programı için Ürdün Uygulamalı 
Bilimler Özel Üniversitesi’ne (Câmi‘atü’l-‘Ulû-
mi’t-Tatbîkıyye el-Hâssa / Applied Science 
Private University) gönderilmştir.

Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık 
(Arapça) Programının Arapça Hazırlık Sı-
nıfında altıncı kuru başarıyla tamamlayan 
öğrencilerimizden başarı sıralarına göre 
oluşturulan kontenjan dâhilindeki bir grup 
öğrenci de 8 haftalık yaz programı için Ür-
dün’e gönderilmektedir.

İngilizce Hazırlık: İngiltere Programı

2012-2013 akademik yılından itibaren İngi-
lizce Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan 
öğrencilerimizden başarı sıralarına göre 
oluşturulan kontenjan dâhilindeki bir grup 
öğrenci, 4 haftalık bir dil programı için İngil-
tere’nin farklı şehirlerine gönderilmektedir. 
Öğrencilerimiz bu program sayesinde yurt 
dışı tecrübesi yaşayıp dillerini uluslararası 
düzeyde kullanabilme fırsatı yakalamak-
tadır.

“Yeni Koronavirüs hastalığı (Covid-19) sebebiyle 
2019-2020 ve 2020-2021 akademik yılları yaz 
dönemlerinde yurt dışı dil programlarımız maalesef 
gerçekleştirilemedi. Yaz döneminde öğrencileri-
mizin dil becerileri uzaktan öğretim yöntemleriyle 

geliştirilmeye çalışıldı.”
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AfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistanAfganistan

Almanya ArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutlukArnavutluk

AzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycanAzerbaycan BelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçikaBelçika

Bosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna HersekBosna Hersek

BulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristanBulgaristan

Burkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina Faso

Çin

Endonezya

FransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaFransaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGanaGana

GürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanGürcistanİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltereİngiltere

KazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKazakistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistanKırgızistan KKTCKKTCKKTCKKTC

KongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongoKongo KosovaKosovaKosovaKosovaKosovaKosova
MadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskarMadagaskar

MakedonyaMakedonyaMakedonyaMakedonyaMakedonyaMakedonyaMakedonyaMakedonyaMakedonyaMakedonyaMakedonyaMoğolistan ÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistanÖzbekistan

PakistanPakistan

Rusya
Sırbistan Tacikistan

Tayland

TürkmenistanUganda Ukrayna

Yunanistan

Uluslararası Ortam

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık sekizde biri uluslararası 
öğrencilerden oluşmaktadır. Şu an itibarıyla Afganistan’dan Endonezya’ya, Kongo’dan 
Azerbeycan’a 56 farklı ülkeden yaklaşık 221 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. 

Üniversitemiz dünyanın farklı ülkelerinden farklı kültürlere ve farklı dillere sahip 
uluslararası öğrencilerle yerleşkede, uluslararası bir ortamda eğitim öğretim imkânı 
sunmaktadır.

Farklı 
Ülkeden56 221

Öğrenci
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Uluslararası Anlaşmalar & ERASMUS
Uluslararası Programlar (İkili Anlaşmalar)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, öğrencilerinin yurt dışı eğitim tecrübesi yaşamasını çok önemsiyor. Bu 
çerçevede öğrenci değişim programlarını destekliyor ve dünya çapında farklı kurumlarla iş birliği anlaş-
maları yapıyor. Üniversitemizin hâlihazırda Petra ve Ürdün üniversiteleriyle ikili anlaşmaları bulunuyor. 
Ayrıca Kazakistan ile aktif değişim programımız mevcuttur. Bunun yanında Erasmus+ kapsamında 
Avusturya, Almanya, İtalya, Macaristan, Litvanya, Makedonya ve Slovakya’nın prestijli üniversiteleri ile 
imzalanmış ikili anlaşmalarımız bulunuyor.

Erasmus İkili Anlaşmalar

ALMANYA Tübingen Eberhard Karls Universität Tübingen
ALMANYA Osnabrück Osnabrück University
ALMANYA Hamburg Universität Hamburg
ALMANYA Dresden Evangelische Hochschule    Dresden
ALMANYA Vechta Universitat Vechta
ÇEKYA Labem Jan Evangelista Purkyne University
ÇEKYA Brno Masaryk University
ÇEKYA Olomouc Univerzity Palackého v Olomouci
HIRVATİSTAN Zagreb University of Zagreb

HOLLANDA Deventer Saxion University of Applied Sciences

İSPANYA Alcalá de Henares University of Alcalá
İSPANYA Campus Bilbao Universidad De Deusto

İSPANYA Campus San Se-
bastian Universidad De Deusto

İSPANYA Valladolid University of Valladolid
İTALYA Cosenza Università della Calabria
İTALYA Torino Università degli Studi di Torino
İTALYA Venedik Università Ca’ Foscari
İTALYA Genova Università degli Studi di Genova
İTALYA Pisa Università di Pisa
İTALYA Cagliari Universita Degli Studi Di Cagliari
LİTVANYA Kaunas Vytautus Magnus University
LİTVANYA Klaipeda Klaipeda University
MACARİSTAN Szeged University of Szeged
MACARİSTAN Sopron University of Sopron
MAKEDONYA Üsküp International Balkan University
POLONYA Warsaw University of Warsawski
POLONYA Wroclaw University of Wrocław
POLONYA Katowice Uniwersytet Śląski w Katowicach
POLONYA Lodz University of Lodz
ROMANYA Oradea Oradea University
ROMANYA Alba Iulia Universitatea din Oradea Str. Universităţii
SLOVAKYA Trnava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
SLOVAKYA Zilina Zilinska Univerzita v Ziline
YUNANİSTAN Tripoli University of Peloponnese
YUNANİSTAN Komotini Democritus University of Thrace
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Erasmus Değişim Programı

Erasmus Üniversite Beyannamesi alan üniversite-
miz Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilerini 
12 aya kadar Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, AB 
ekonomik alanı ülkelerine, AB aday ülkelerine ve AB 
ülkelerinin haricindeki ülkelere gönderebilmekte ve 
söz konusu ülkelerden üniversitemize öğrenci kabul 
edebilmektedir.

Erasmus Programı ile sınırlı kalmayacak şekilde, 
öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesi 
için dünyanın seçkin üniversiteleri ile ikili anlaşmalar 
imzalanması ve bu anlaşmalar kapsamında düzen-
lenecek değişim programları ile başarılı öğrencileri-
mizin uluslararası bilgi ve tecrübelerinin artırılması 
amaçlanmaktadır.
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Öğrenci Danışmanlık Sistemi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimize akademik gelişimleri için gerekli altyapıyı 
ve desteği sağlıyoruz. Öğrencilerimize lisans öğrenimlerinden itibaren başarılı bir akademik geleceğe 
hazırlanmaları ve gerekli donanımı kazanmaları için azami desteği veriyoruz.  Bu çerçevede öğrencile-
rimize dört farklı türde danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

Bireysel Danışmanlık

Her bir öğrencimizin üniversitemizdeki akademik 
yaşamında ona rehberlik edecek bir bireysel danış-
manı bulunmaktadır. Bölüm yöneticileri tarafından 
akademik kadromuz içerisinden belirlenen bireysel 
danışmanlar, öğrenim süreleri boyunca öğrencile-
rimizin akademik performanslarını izlemekte; kayıt 
dönemlerinde ve diğer akademik problemlerinde 
onlara destek olmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Öğrencilerimizin akademik performanslarının ancak 
sağlıklı ve mutlu bir yaşamla mümkün olabileceğinin 
farkındayız. Bu nedenle onların akademik 
gelişimi kadar bireysel ve sosyal gelişimlerini de 
destekliyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
uzmanlarımıza, ihtiyaç duyan her öğrencimiz 
başvurabiliyor.

Akademik Gelişim Programı ve 
Danışmanlığı

İstekli ve yetenekli öğrencileri desteklemek, 
gelişimleri önündeki engelleri kaldırmak, genel 
anlamda görgü ve yetkinliklerini artırmak üzere 
mevcut ders programlarının ötesinde bir Akademik 
Gelişim Programı uygulanıyor.

Akademik Destek Programı ve 
Danışmanlığı

Devam ettikleri programa uyumla ilgili sorunlar 
yaşayan veya ortalaması lisans sınıflarında 4 üze-
rinden 2’nin ve hazırlık sınıflarında 100 üzerinden 
70’in altında seyreden öğrencilerimize Akademik 
Destek Programı uygulanıyor.
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Akademik Gelişim Programı

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 metin-
lere, 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 yet-
kinliklerin (sunuş becerileri, bilgisayar programla-
rının etkin kullanımı, araştırma yöntemleri, zaman 
yönetimi, akademik yazı yazma vb.) kazandırılması, 
öğrencilerin lisansüstü programlar ve araştırma 
görevliliği hakkında bilgilendirilmeleri programın 
hedefleri arasındadır. Bu amaçla belli aralıklarla 
seminerler ve çalıştaylar düzenlenir. Öğrenci Danış-
manlık Sistemi Koordinatörü bu etkinliklere Akade-
mik Gelişim Programına dâhil olmayan öğrencilerin 
de katılmasını sağlayabilir.

Okuma Grupları

Programa dâhil olan öğrencilerin her dönem mevcut 
derslerinin haricinde ilgi duydukları ve gelişimleri 
bakımından önemli görülen bazı metinleri bir oku-
ma grubu içerisinde okumaları sağlanır. Okuma 
grubunu söz konusu metin konusunda uzman bir 
öğretim elemanı düzenler ve her bir grup toplan-
tısına katılır. 

Yönlendirilmiş Okuma Programları

Programa dâhil olan öğrencilere, mevcut derslerinin 
haricinde ilgi duydukları ve gelişimleri bakımından 
önemli görülen metinler her dönem bir okuma 
listesi hâlinde 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 
katılımları özendirilir ve desteklenir. 
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Akran Danışmanlığı
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 alanlarında 
lisans öğrencilerine danışmanlık ve ek ders türü 
katkılarını sürdürürler.

Öğrenci Akran Danışmanlığı Programında 
görev yapan lisansüstü öğrencileri Mütevelli 
Heyet tarafından belirlenen bazı imkânlardan 
yararlanırlar.

Programa dâhil olan lisansüstü öğrencilerinin 
görevleri ile ilgili planlama, uygulama ve 
denetleme işleri Öğrenci Akran Danışmanlığı 
Sorumlusu tarafından yürütülür. 

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

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

İlahiyat Fakültesi lisans öğrencilerine müfredat 
dersleri yanında Kur’ân-ı Kerîm kıraatı, tecvid, 
klasik Arapça, tefsir, hadis, kelam, İslam hukuku 
vb. ek dersler verilmektedir.

Öğretim elemanlarının hemen hepsi lisans ve 
lisansüstü programlardaki derslerin dışında 
okuma grupları oluşturmaktadırlar. 

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” çerçevesinde 
hüsn-i hat, tezhip, ebru, musiki vb. kurslar 
yürütülmektedir.

haftada 
10 saat
danışmanlık
desteği

Destek Kurs ve Seminerler
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Burslar ve Kontenjanlar

Kontenjanlar
Edebiyat Fakültesi                                                                

Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%30 Arapça) 5 30  2 5

Bilgi ve Belge Yönetimi 6 34  2 5

Felsefe (%30 İngilizce) 3 17  2 5

İngiliz Dili ve Edebiyatı 6 34  2 5

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık  7 38  2 5

Psikoloji (%30 İngilizce) 7 43  2 5

Tarih (%30 İngilizce) 5 25  2 5

Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) 5 25  2 5

Eğitim Fakültesi

Arapça Öğretmenliği 6 34  2 5

İngilizce Öğretmenliği 6 34  2 5

Okul Öncesi Öğretmenliği 6 34  2 5

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 6 34  2 5

Türkçe Öğretmenliği 6 34  2 5 

Hukuk Fakültesi

Hukuk 19 106  2 5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi (İngilizce) 5 25  2 5 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 5 30  2 5

Sosyal Hizmet 5 30  2 5

Yönetim Bilişim Sistemleri 6 34  2 5

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat 6 34  2 5

Burslu
Yurt Dışı
Burslu

Yurt Dışı
% 50 

İndirimli
% 50 

İndirimli

(2021 - 2022 Akademik Yılı)

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi gerçek anlamda bir vakıf üniversitesidir. Öğrencilerimiz burslu, indirimli 
ve ücretli  olarak öğrenim görmektedir. Öğrenim bursunun yanında merkezî yerleştirmedeki başarı 
sıralamasına göre değişen miktarlarda nakit burslar, hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı ve öğrenci 
yurtlarında konaklama imkânları mevcuttur.

Üniversitemiz programlarında indirimli ve ücretli kontenjanlara yerleşerek öğrenim gören öğrencilerimiz 
hazırlık sınıfı sonunda veya lisans öğrenimi süresince belli bir başarı sıralamasını yakalamışlarsa ertesi 
yıl ödemeleri gereken eğitim öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; bu başarısını koruyanların %50 
muafi yet hakları devam eder.
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Üniversite Kütüphanesi
Kuruluşundan itibaren üniversitemizde kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerine büyük önem veril-
miş ve bu birimin sürekli geliştirilmesi kurumun temel politikalarından olmuştur. Nitekim Yüksek öğre-
tim Kurulunun yayımladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018, 2019, 2020 ve 2021” raporlarında 
üniversitemizin ülkemizdeki bütün vakıf üniversiteleri arasında öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 
en yüksek üniversite olduğu görülmektedir.

Ümraniye Elmalıkent yerleşkemizdeki kütüphanemiz üç katta 10.000 m2’yi aşan kapalı alana sahiptir. 
1.000.000 cilt kitap ve 1.500 kişi oturma kapasitesi, grup çalışma odaları, sesli sessiz çalışma bölüm-
leri, seminer odaları vb. mekânlarıyla öğrenciler ve araştırmacılar için cazip bir bilim, fikir ve sanat 
atmosferi oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Kütüphanemiz; yaklaşık 100.000 cilt kitap ve 170.000 elektronik kitap (e-kitap) ile 965 adet dergiye 
ait 17.500 cilt/sayı dergi ile eğitim öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek 
üzere üst düzeyde hizmet vermektedir.
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde renkli 
bir sosyal ve kültürel yaşam öğrencileri 
bekliyor. Yerleşkede  akademik  etkinliklerle 
sosyal ve kültürel hayat birlikte akıyor. 
Akademik etkinlikler öğrencilere çalışma 
alanlarında derinleşme imkânı sunarken 
sosyal ve kültürel etkinlikler de çok yönlü, 
girişimci ve organizasyon becerilerine 
sahip bireyler olarak hayata atılmalarına 
imkân tanıyor.

Akademik Etkinlikler
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Öğrenci kulüpleri, öğrencilerimizin henüz üniversite yaşamındayken düzenlediği 
etkinlikler sayesinde organizasyon becerileri kazanmasını sağlarken aynı 
zamanda hem akademik alanda hem de hobilerinde kendilerini geliştirmelerine, 
zenginleştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkân sağlar. İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi, öğrencilerinin kulüp kurma ve faaliyette bulunmalarına destek veriyor.

Öğrenci Etkinlikleri
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Mezuniyet Töreni

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
En Son Mezuniyet Törenini 2018-2019 Akademik Yılında Gerçekleştirdi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin altıncı mezuniyet töreni, 
Diyanet İşleri Başkanı ve kurucu vakfımız olan Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın 
teşrifleriyle 28 Haziran 2019 tarihinde Ümraniye Elmalıkent 
yerleşkemizde gerçekleştirildi. 

Bu törende öğrenciler adına Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü birincisi Büşranur EKİNCİ, Uluslararası İslam ve 
Din Bilimleri Programı birincisi Hüseyin YILDIZ, İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü birincisi İrem ATAK 
birer konuşma yaptılar. 

Öğrencilerimizden sonra sırasıyla Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa SİNANOĞLU, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı 
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
ERBAŞ’ın konuşmalarını takiben tören öğrencilerimizin ödül 
ve diploma töreniyle sona erdi.

“Yeni Koronavirüs hastalığı (Covid-19) sebebiyle 
2019-2020 akademik yılı mezuniyet törenimizi 

gerçekleştiremedik. 

2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenimizi yaz 
sonunda fakülteler halinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Yeni mezunlarımızı tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk içinde 
başarılar diliyoruz.”
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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

Hasan Basri AKTAN
Emekli Maliye Bakanlığı Müsteşarı

Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN
Haliç Üniversitesi

Prof. Dr. Halit EREN
IRCICA Genel Direktörü

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurucu 
Emekli Rektörü

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

Aziz TORUN 
İş Adamı

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti
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Kurucu Vakıf

13 Mart 1975 tarihinde kurulan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), senedindeki amaçlara 
uygun olarak ülkemizin eğitim öğretim ve bilim alanındaki gelişimine katkıda bulunacak 
önemli faaliyet ve projelere imza atmıştır. 

2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle ortaöğretim ve yükseköğretim (lisans ve 
lisansüstü) aşamalarındaki on binlerce öğrenciye burs veren, ülkemizin farklı şehirlerinde 
yükseköğretim öğrenci yurtlarını gençlerimizin hizmetine sunan, eğitim öğretim desteğini 
başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklara da 
ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(DİA) çalışmalarını başlatmış ve 1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) 
faaliyete geçirmiştir.

Vakıf, nihayet söz konusu hizmetlerini, uzun yıllara dayanan tecrübe ve çabaların bir 
sonucu olarak 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile önemli bir safhaya 
taşımıştır.taşımıştır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurulmuştur. 
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Ümraniye Elmalıkent Ana Yerleşkesi

Hayatın içinde bir bilim merkezi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi
Üniversitemiz, Ümraniye Elmalıkent’te her türlü ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanan; neoklasik tarzda binalara, 
genişlik ve ferahlık hissini doyasıya verecek özgün peyzaj alanlarına ve dünya metropolü İstanbul’un her noktasına 
kolay ulaşım imkânı sunan lokasyona sahip, doğayla iç içe bir yerleşkeye sahiptir.

Güzel gören, güzel düşünür...
Ferah yürüyüş ve oturma mekanları içeren özgün peyzaj alanı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları 
ve öğrencilerine doğal güzellikler içinde fikir ve değer üretme imkânları sunmaktadır.

Medeniyetin ihyası, geleceğin inşası...
İçerisinde çok amaçlı konferans salonlarının bulunduğu kültür merkezi, 
üniversitenin kültürel etkinliklerinde önemli bir yere sahip olacaktır.
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Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin yanı sıra 
araştırmacılara da açık olan bir kütüphane...
Üniversite kütüphanesi, her türlü teknik donanıma sahip ve işlevsel kullanıma uygun bir bilim ve araştırma komp-
leksi olarak yalnızca kendi öğretim elemanları ve öğrencilerine değil, diğer araştırmacılara da hizmet sunmaktadır.

Detaylara verilen önem...
Her türlü ihtiyacın düşünüldüğü modern yerleşkede yeterli kapasitede kantin, 
kafeterya, spor merkezi ve otoparklar yer almaktadır.

Nitelikli eğitimin merkezi...
Enstitüler, Yabancı Diller Yüksekokulu ve araştırma merkezlerinin yer aldığı kısım, nitelikli eğitim öğretim ve özgün 
araştırmalar için özel olarak tasarlandı.
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Kız Öğrenci Yurdu
 Üniversitemizin Ümraniye Yamanevler’deki kız öğrenci yurdu, Elmalıkent Ana Yerleşkemizin (Şile istika-
metinde) 600 metre ilerisindedir. Yurt projemizin 1500 kişilik ilk binası 2014-2015 akademik yılında 
faaliyete geçmiştir. 

Profesyonel güvenlik ekibiyle yedigün yirmidöt saat denetim ve koruma altında bulunan yurdumuz, öğ-
rencilerimizin güvenle ve gönül rahatlığıyla ikamet edebilecekleri bir tesistir. Kız öğrenci yurudumuzda 
ziyaretçiler kendilerine ayrılan mekanlarda ağırlanırlar. Ayrıca yurdumuzdaki ortak mekanlar, 24 saat 
kamera sistemiyle sürekli olarak kayıt ve kontrol altında tutulmaktadır.

Ümraniye Kız Öğrenci Yurdunda, özgün ranza ta-
sarımı ile donatılan ve müstakil banyo-tuvaletlerin 
bulunduğu odalarda öğrencilerimizin rahatça din-
lenebilecekleri bir ortam sağlanıyor. Yurt projesin-
de açık spor alanları, sinevizyon salonları, mutfak, 
çamaşırhane, kafeterya ve her katta ders çalışma 
salonları bulunuyor. Akıllı bina sistemleri ile inşa 
edilen yurdumuzda yenilenebilir enerji sistemleri 
kullanılmaktadır.
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Erkek Öğrenci Yurdu

Elmalıkent Erkek Öğrenci Yurdu, betonarme yapılaşma yerine çevreci bir yaklaşımla tasarlanıp 104 
adet konteynerin dönüştürülmesiyle oluşturulmuş, bu anlamda Türkiye’nin ilk geri dönüşüm projesidir. 

Projedeki yüksek ısı izolasyonu sayesinde minimum 
enerji tüketimi sağlanmaktadır. Çevre düzenlemesi 
devam etmekte olan projenin yeşillendirilmesinde 
zeytin ve ıhlamur ağaçlarının da yer aldığı yaklaşık 
500 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmektedir.

Projede yer alan yurt bloklarının bağımsız giriş ve çıkışlara 
sahip olması öğrencilere daha özgür bir yaşam imkânı 
sunmaktadır.

Kullanım kolaylığı ve sağlamlığı ile ön plana çıkan Erkek 
Öğrenci Yurdu odalarında müstakil banyo-tuvalet, kli-
ma, fiber internet ve mini buzdolabı mevcuttur. Ayrıca 
etüt salonları, yemekhane, çamaşırhane, ütü odası ve 
mescit öğrencilerin kullanımına sunulan ortak mekân-
lar olarak tasarlanmıştır.
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