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Değerli Lisans ve Lisansüstü adayları,

Üniversite eğitimi, başka bir deyişle Lisans veya Lisansüstü diploması 
almak bir son değil, kariyer yolculuğunda bir ara kademe olarak 
değerlendirilmelidir. Aslolan hayat boyu sürecek bir gelişime kendimizi 
hazırlamak ve akademik hayatta ya da profesyonel iş hayatında 
sürdüreceğimiz bu kişisel gelişim yolculuğumuz için gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliklerle donanmaktır. Bu da beraberinde kendinin farkında olmayı ve 
yeni imkân ve tercihleri görebilmeyi getirecektir.

Üniversite eğitimi en başta bir akademik formasyon, mukayeseli düşünme 
ve analiz etme yeteneği gibi akli becerileri geliştirmek, iletişim becerileri, 
dijital beceriler, dil becerileri ve sosyal becerileri kazandırmak ve 
öğrencilerini çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmakla yükümlüdür.  

İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerinin beceri ve yetkinliklerinin gelişmesini 
merkeze alan bir eğitim kurumu olarak “öğrenci dostu üniversite” hüviyetini 
günden güne güçlendirmektedir. Gerek eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerinin merkezine koyduğu değerleri ve uyguladığı çok boyutlu 
eğitim programıyla gerek öğrencilerine sunduğu zengin burs ve araştırma 
imkânlarıyla gerekse de üç dilli eğitim ve nitelikli akademik kadro gibi bir dizi 
avantajlı özelliği sayesinde Üniversitemiz, geleceğin dünya çapında sosyal 
bilimcileriyle yönetici adaylarını yetiştirmektedir.

Siz değerli adayları İbn Haldun Üniversitesi’nin sosyal bilimler alanında 
sunduğu nitelikli Lisans ve Lisansüstü programlarına katılmaya ve başarı 
hikâyelerinizi el birliğiyle yazmaya; insanlığın içinde bulunduğu sorunlara 
hep birlikte iyi, güzel, adil ve kalıcı çözümler üreterek ülkemizin ve dünyanın 
geleceğinde söz sahibi olmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Atilla ARKAN

REKTÖRÜN MESAJI
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İBN HALDUN HAKKINDA
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Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı 
İbn Haldun (1332 – 1406), asıl olarak, İslâm ve hatta 
dünya düşünce tarihinin en özgün eserlerinden biri olan 
Mukaddime’deki kendisine has fikir ve metotlarıyla sonraki 
nesiller üzerinde derin etkiler bırakan bir âlimdir. Tarih ve 
toplumun kanunları içerisinde hareket eden beşerî iradenin 
ürünü olan medeniyeti, müstakil bir ilmin konusu haline 
getirme çabası İbn Haldun’a aittir.

O, Endülüs’ten Fas’a, Mısır’dan Suriye’ye çok dinli, 
çok kültürlü ve çok medeniyetli toplumlarda yönetici 
ve aydın elitin parçası olarak yaşayan bir toplumbilimci 
olarak, medeniyetleri ve medeniyetler arası ilişkileri iç ve 
dış dinamiklerle açıklayan, değişme ve çatışma eksenli 
ilişkisel bir medeniyet kuramı sunmuştur. Dolayısıyla çok 
medeniyetli bir toplumsal düzenin tartışmasız bir veri olarak 
alındığı Mukaddime ile medeniyetsel çoğulculuğa dayalı 
bir yaklaşımın öncüsü olan İbn Haldun’un “umran ilmi”, 
küresel çağda medeniyetler arası ilişkileri anlamada ve çok 
medeniyetli çağdaş toplumsal tecrübeyi anlamlandırmada 
kullanılabilecek önemli bir potansiyele sahiptir.

Farklı medeniyetlerle bir arada yaşamaya olumlu yaklaşan 
İslam medeniyetinin yetiştirdiği bir öncü âlim olarak İbn 
Haldun, küreselleşen dünyada çok medeniyetli bir dünya 
düzeninin kuramsal zeminini oluşturma konusunda çaba 
harcayanlara sağlam bir teorik zemin sunmaktadır.

İbn Haldun’un Kısa Hayat Hikayesi:
İbn Haldun’un tam künyesi Ebû Zeyd Veliyyüddîn 
Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed 
b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî’dir. 1 Ramazan 
732’de (27 Mayıs 1332) Tunus’ta doğmuştur. İbn Haldûn’un 
ataları, Tunus’ta saygın bir aile olarak tanınmışlar, Endülüs’te 
ve Kuzey Afrika’da siyasî ve ilmî alanda önemli rol 
oynamışlardır. 

Başta babası olmak üzere Muhammed b. Arabî el-Hasâyirî, 
Muhammed b. Şevvâş ez-Zerzâlî, Ahmed b. Kassâr, 
Muhammed b. Bahr, Muhammed b. Câbir el-Vâdîâşî 
gibi âlimlerden Arap dili ve edebiyatı konusunda dersler 
alan İbn Haldun, Muhammed b. Abdullah el-Ceyyânî, İbn 
Abdüsselâm el-Hevvârî, Muhammed el-Kasîr ve Muhammed 
b. Süleyman es-Sattî gibi âlimlerden fıkıh; Ebû Muhammed 
Abdülmüheymin el-Hadramî’den hadis ve siyer, Ahmed 
ez-Zevâvî’den kıraat, Muhammed b. İbrâhim el-Âbilî’den 
fıkıh usulü, kelâm, mantık, felsefe ve matematik dersleri 
aldı. Tunus, Fas ve Endülüs’te çeşitli devlet kademelerinde 
görev alan İbn Haldun, aynı zamanda kütüphanelerde 
ilmî çalışmalarını ilerletirken, birçok âlimden de istifade 
etti. Çeşitli zamanlarda göçebe Arap kabilelerini yakından 
gözlemleme fırsatı da bulan İbn Haldun, Benî Arîf kabilesinin 
yanında iken, Benî Tûcîn beldesindeki İbn Selâme Kalesi’ne 
yerleşerek burada dört yıl sakin bir hayat yaşadı, el-ʿİber 
adlı tarihini yazmaya başladı. el-ʿİber’in birinci kitabını 
oluşturan ünlü Mukaddime’sinin müsveddelerini 1377 yılında 
tamamladı.

Hayatının ilk yirmi yılını Tunus’ta, yirmi altı yılını Cezayir, 
Fas ve Endülüs’te, dört yılını yine Tunus’ta, son yirmi dört 
yılını da Kahire’de geçiren İbn Haldûn iyi bir eğitim görmüş, 
küçük yaştan itibaren ilim ve fikir hayatına ilgi duymuş, aynı 
zamanda bir siyasetçi olarak Merînî, Hafsî ve Abdülvâdî 
hânedanlarının yönetiminde bazen sultan ve emîrler kadar 
etkili olmuştur. Diğer taraftan sık sık kabileler arasında 
dolaşarak bedevî kabile hayatını yakından tanımış, fırsat 
buldukça da ilim ve öğretimle meşgul olmuştur. Ünlü 
Mukaddime’sini böyle bir bilgi ve deney birikimiyle kaleme 
almıştır.
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O tarihte, İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
(İSEGEV) adıyla sadece İstanbul’da hizmet veren 
TÜRGEV, 2012 yılının Ağustos ayında hizmet alanını 
Türkiye çapına yaymayı hedeflemiş ve ismini Türkiye 
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak 
değiştirmiştir.

1996 yılında İstanbul’daki bir yurduyla hizmet vermeye 
başlayan TÜRGEV, tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, 
araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten, girişimci gençler 
yetiştirmeyi kendine düstur edinmiştir.

TÜRGEV, 10 binden fazla öğrencisi ve 20 yılı aşkın 
süredir verdiği binlerce mezun ile Türkiye çapında 
varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

MİSYONUMUZ
Bilginin tüm kaynaklarına açık, insanlığa katkıyı 
önceleyen araştırmacılar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Sosyal bilimler alanında söz sahibi, özgün bilgi ve 
yaklaşımlar üreten, küresel ölçekte saygın ve etkili bir 
üniversite olmaktır.

KURUCU VAKIF

TÜRGEV, 1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı olduğu dönemde, T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep 

Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulmuştur. 
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FİKRİ BAĞIMSIZLIK
Fikirleri, teori ve metotları sürekli dışarıdan ithal 
eden bir ülke fikrî bağımlılık içindedir. Fikrî bağımlılık 
beraberinde iktisadî, siyasî, kültürel bağımlılıkları da 
beraberinde getirmekte ve eğitim sistemi ne yazık 
ki bu bağımlılıkları yeni nesillere benimsetme işlevi 
görmektedir. Fikrî bağımlılığın en önemli cephesinin 
sosyal bilimler olduğuna inanan İbn Haldun Üniversitesi, 
sosyal bilimlerde mevcut hâkim paradigmaya mahkûm 
olmamak için çalışmanın, özgürleşmenin ve özgünlüğün 
ilk adımı olduğuna inanmaktadır.

Fikrî bağımsızlık elde edilmeden hiç bir alanda tam 
bir bağımsızlık elde edilemez. Eğitimin işlevi, yeni 
nesilleri taklitten tahkike, kopyalamaktan özgün 
yaklaşımlar sergilemeye yükseltmektir. Sadece kendisi 
fikren bağımsız olan fertler, ülke ve toplumlarını fikrî 
bağımsızlığa kavuşturabilirler. Üniversitemiz, ülkemizin 
fikren bağımsız hale gelebilmesini ve fikren bağımsız 
öğrenciler yetiştirmeyi gaye olarak benimsemektedir.

DEĞERLERİMİZ
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FÜTÜVVET GELENEKÇİ YENİLİKÇİLİK

MUKAYESELİ EĞİTİM

AÇIK MEDENİYET

KÜRESEL REKABET

ÇOK DİLLİ EĞİTİM

İbn Haldun Üniversitesi, eğitimlerinin temeline fütüvveti 
koymuştur. İslam Medeniyetinde hem Abbasiler hem 
Selçuklular hem de Osmanlılar döneminde gençlik 
eğitiminin esasını teşkil eden fütüvvet; cesaret, 
kahramanlık, cömertlik ve fedakârlık gibi insanı insan 
yapan birçok değerin birleşiminden oluşan, en temelde 
edep üzerine kurulan değerler sistemine verilen addır.

Bu değerler evrensel ahlaki erdemlerdir ve fütüvvet 
ehli bu erdemleri gözetirken herhangi bir din, dil, ırk, 
mezhep, meşrep ayırt etmez. Medeniyetimizin ortaya 
koyduğu “ideal insan”ın karakteristik özelliklerini fert 
planında yerleştirmek, aynı zamanda dünya ve ahiret 
dengesini bir arada gözeterek hayatı yönetebilme 
gayreti, fütüvvet ehlinin olmazsa olmazları arasındadır. 
İbn Haldun Üniversitesi, asırlar boyunca erdemli 
gençliğin ahlakını tebarüz ettirmiş ve gençliğe istikamet 
vermiş olan fütüvvet anlayışının günümüze uyarlanarak 
ihya edilmesi gerektiği inancıyla eğitim faaliyetlerine 
devam etmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerini fikrî bağımsızlık 
idealine göre yetiştirecek yeni bir sosyal bilim eğitimi 
uygulamaktadır. Bu eğitimler “Gelenekli Yenilikçilik” 
yaklaşımıyla verilmektedir. Yenilikçilik adına taklitçiliğin 
hâkim olduğu toplumumuzda, taklitten ve tahriften 
uzak bir yenilenme, fikir ve sanatta orijinallik ve fikrî 
bağımsızlık ancak gelenekli yenilikçilik yaklaşımıyla 
gerçekleşebilir.

İtidal ve dengeyi temsil eden “gelenekli yenilikçilik” 
yaklaşımı, geleneğimizle barışık bir şekilde kadim 
mirasımızı güncel gelişmelerle yeniden inşa etmek 
şeklinde tezahür edecektir.

Mukayeseli eğitim, İbn Haldun Üniversitesinin benzersiz 
ve özgün bir özelliğini teşkil etmektedir. Mukayeseli 
eğitim metodu, başta ait olduğumuz medeniyet 
dairesinin birikimi olmak üzere, dünya medeniyetlerinin 
ilmî, kültürel, sanatsal birikiminin kendi kaynaklarından 
hareketle tanınıp eleştirel yaklaşım süzgecinden 
geçirilerek farkındalık geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
Böylece fikrî üretimin en önemli şartlarından biri yerine 
getirilmiş olacaktır.

Sadece Batı kaynaklı sosyal kavram ve teorileri 
öğretmeyen, diğer medeniyetlerin yaklaşımlarını ve 
birikimlerini de eşit düzeyde saygınlıkla öğreten bir 
eğitim anlayışı, Üniversitemizin öğrencilerini fikrî 
bağımsızlık idealine göre yetiştirecek yeni bir sosyal 
bilim eğitiminin temel değerleri arasındadır.

Açık Medeniyet, diğer medeniyetlere de varlık ve hayat 
hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir 
medeniyet anlayışıdır. Açık Medeniyet anlayışını ve onun 
tarihi uygulamalarını dünyaya tanıtmak; bu yolda ilk iş 
olarak kendi medeniyet kavram ve kuramımızı yeniden 
tanıyarak bir medeniyet bilinci oluşturmak, ardından 
dünyanın gelmiş geçmiş önde gelen medeniyetlerinin 
birikimlerine dair bir dünya okur-yazarlığı kazandırmak, 
eğitim faaliyetlerimizin esasını teşkil etmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi, İslam medeniyetinin tarihî 
tecrübesinin ve ilmî birikiminin bize ilham kaynağı 
olabileceğinden hareketle, “Açık Medeniyet” vizyonuyla 
akademik faaliyetlerine devam etmekte, medeniyetimizin 
yeniden “Açık Medeniyet” olarak ihyası idealini gençliğin 
önüne bir kızıl elma veya bir gelecek vizyonu olarak 
sunmaktadır. 

İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası 
bir ortamda farklı bakış açılarıyla bilgi edinme, 
öğrendikleri üzerine düşünme, yorumlama ve uygulama 
imkânı sunmakta; küresel gelişmeleri doğru okuyup 
yorumlayarak dünya okur-yazarlığı kazanmanın, küresel 
rekabetin olmazsa olmazı olduğuna inanmaktadır.

Uluslararası eğitim-öğretim ortamı, nitelikli eğitimleri, 
uluslararası bağlantıları ve iş birlikleriyle “dünya 
üniversitesi” kimliğini gün geçtikçe pekiştiren 
Üniversitemiz; iş hayatında, akademide, siyasette ve 
her konuda küresel ilişkiler kurmanın yolunun daha 
üniversitedeyken edinilen böylesi bir zengin bir sosyal 
sermayeden geçtiğine inanmakta ve öğrencilerini küresel 
rekabete hazırlamaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi, küresel hedefleri, sosyal bilimler 
odaklı bir araştırma üniversitesi olma misyonu ve fikri 
bağımsızlık ilkesi çerçevesinde mezunlarına, Doğu ile 
Batı medeniyetlerine ilişkin bilim geleneklerini, yöntem 
ve kavramlarını kullanabilme becerisini kazandırmayı 
hedeflemektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin farklı 
dilleri kullanarak düşünebilme, düşündüklerini ifade 
edebilme ve farklı dillerdeki birincil kaynaklara daha 
kolay ulaşabilme becerilerini kazanması büyük önem 
taşımaktadır.

Uluslararası akreditasyona sahip dil eğitimleri veren 
Üniversitemiz, ayrıca uluslararası öğretim kadrosu 
sayesinde, öğrencilerimize sadece dil öğretmekle 
kalmayıp, o dil çevresinde oluşan kültürel ve toplumsal 
konulara da nüfuz edebilme imkanı sunmaktadır.
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YERLEŞKELERİMİZ
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Temeli 22 Ekim 2018’de atılan İbn Haldun Üniversitesi 
Külliyesi’nin klasik Türk mimarisi örnek alınarak inşa 
edilen ilk etabı, 19 Ekim 2020’de açılmıştır. Külliye ile 
İHÜ; en yeni teknolojik imkanlarla donatılan modern 
fakülte binaları ve derslikleri, kongre ve konferans 
salonları, stüdyo, amfitiyatro, öğrenci sosyal merkezi, 
konforlu yurtları, kütüphanesi, yeşil alanları ve sosyal 
donatılarıyla bir “kampüs üniversitesi” hüviyetine 
kavuşmuştur.

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ KÜLLİYESİ

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, Hem Ders 
Hem de Ders Dışı Tüm İhtiyaçlara Cevap 
Veriyor

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, öğrencilerin ve 
akademik kadronun hem ders hem de ders dışı tüm 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu kapsamda İbn 
Haldun Üniversitesi Külliyesi’nde; en son teknolojiyle 
donatılan derslikler, laboratuvarlar ve konferans 
salonları, spor alanları, etkinlik ve dinlenme alanları, 
kafeteryalar, bisiklet yolları ve park alanları, Türk-İslam 
mimarisinde önemli bir yeri olan iç ve dış avlular teşkil 
edilerek nitelikli peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.
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Projelendirme Aşamasında Mimar Sinan Eseri 
Atik Vâlide Sultan Külliyesi Yerinde İncelendi

En fazla 4 katlı ve 16-17 metreden yüksek bir binanın yer 
almadığı İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, Başakşehir’de 
klasik Türk mimarisi örnek alınarak inşa edildi. Mimar 
Sinan’ın en önemli eserlerinden olan Üsküdar Atik Vâlide 
Sultan Külliyesi yerinde incelenerek, buradaki ve diğer 
bazı tarihi külliyelerdeki önemli bir kısım mimari özellikler 
uygulanmıştır. İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nin 2. etap 
inşaatları ise devam etmekte olup bu etaplarda İbn Haldun 
Korusu, Spor Merkezi, Öğrenci Yaşam Merkezi, Yurt Binaları 
ve fakülte binaları yer alacaktır.

Öğrenci Sosyal Merkezi 2023’te Hizmete 
Alınacak

Külliye’nin inşaatı devam eden 2. etabı kapsamında temeli 
atılan Öğrenci Sosyal Merkezi ile İbn Haldun Üniversitesi, 
öğrenci ve mensuplarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına 
cevap verecek yeni bir sosyal donatıya daha kavuşacak. 
Merkez; sinema salonundan öğrenci kulüp odalarına, sanat 
ve müzik atölyelerinden etkinlik ve oyun salonlarına, kitap ve 
teknoloji marketinden kafeye, bünyesinde barındırdığı birçok 
farklı birimiyle öğrencilerimize ve İbn Haldun Üniversitesi 
mensuplarına hizmet verecek.

Öğrenci Sosyal Merkezi’nin 2023 yılında hizmete alınması 
planlanıyor.

Öğrenci Sosyal Merkezi
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Yurtlar

YURTLAR
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SPOR MERKEZİ

İbn Haldun Üniversitesi Spor Merkezi, Ocak-2022 itibariyle 
öğrencilerimizin, mensuplarımızın ve bölge halkının 
hizmetine açıldı. 215 kişilik tribünüyle kapalı basketbol 
sahası, kapalı halı saha, kapalı yüzme havuzu, kapalı 
tenis kortu, güreş salonu, fitness salonları, okçuluk alanı, 
squash, sauna, buhar odası ve tuz odasının yer aldığı Spor 
Merkezi, toplam 9.560 m2 kapalı alana sahip...

Özellikle barındırdığı okçuluk alanı, squash, sauna, 
buhar odası ve tuz odası ile benzerlerinden ayrılan Spor 
Merkezi, kullanıcılarına ayrıcalıklı ve keyifli bir sportif 
deneyim vadederken, çevresindeki 11.700 m2’lik peyzaj 
alanında da, yeşil ile iç içe dinlenme ve çeşitli aktiviteler 
yapma fırsatı sunuyor. Spor Merkezi’nde ayrıca ısınma 
ve soyunma odaları, vitamin bar, kafe, mescid ve ilk 
yardım odası başta olmak üzere her türlü ayrıntı titizlikle 
düşünülüp uygulamaya alındı.
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Süleymaniye Külliyesi’ndeki 450 yıllık tarihi medreseler, 
İbn Haldun Üniversitesi tarafından ihya edildi. 3 Ekim 2018 
tarihinde açılışı gerçekleştirilen Süleymaniye Yerleşkesinde 
yer alan Mülazimler Medresesi, Darulhadis, Darulkurra, 
Salis Medresesi ve İmaret binaları; Üniversiteye bağlı 
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile İslami İlimler Fakültesi’nin 
bazı programlarına ev sahipliği yapıyor.

“Yedi tepeli” İstanbul’un siluetini belirleyen bir konumda, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın isteğiyle Mimar Sinan tarafından 
inşa edilen ve yüzyıllarca ilim tedris edilen Süleymaniye 
Külliyesi’ndeki bu medreseler, İbn Haldun Üniversitesi’nin 
İslami İlimler alanındaki birçok çalışmasına mekan teşkil 
ederek, asıl imar ediliş gayelerine uygun hizmet eder hale 
getirildi.

SÜLEYMANİYE YERLEŞKESİ
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Bakırköy’ün merkezi bir noktasında yer alan ve 1874 
yılında inşa edilen Taş Mektep, restore edilerek İbn 
Haldun Üniversitesi’ne tahsis edildi. Bu tarihî yapı, 
Üniversitemizin Bakırköy’deki yerleşkesi olarak, halka 
açık sertifikalı eğitim programlarımızın yer aldığı Sürekli 
Eğitim Merkezimize (İHSEM) ev sahipliği yapmaktadır.

TAŞ MEKTEP YERLEŞKESİ
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KAMPÜSTE YAŞAM
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İbn Haldun Üniversitesi’nde öğrencilerimize sadece 
akademik birikim değil, ülkemize ve dünyaya dair bir kültürel 
farkındalık da kazandırılmaktadır. Üniversitemizde Sanat 
Kültür Spor Daire Başkanlığı (SKS), öğrenci kulüpleri ve 
diğer akademik-idari birimler tarafından, öğrencilerimizin 
talepleri de dikkate alınarak, okuma gruplarından gezilere, 
söyleşilerden çeşitli konulardaki seminerlere birçok 
kültürel etkinlik düzenlenmekte; öğrencilerimiz kültür-sanat 
dünyasının saygın isimleriyle bir araya gelme imkânına sahip 
olmaktadırlar. 

Bununla birlikte sanat faaliyetleri de Üniversitemizin 
ayrıcalıklı yönlerindendir.  Atölyelerden konserlere, 
söyleşilerden dinletilere uzanan, gerek geleneksel 
sanatlarımıza gerekse de modern sanatlara dair  geniş 
yelpazede etkinlikler, İHÜ’de canlı bir kültür-sanat atmosferi 
meydana getirmektedir.

İHÜ’DE KÜLTÜR - SANAT

Öğrenim gördükleri bölümlerini/ programlarını/ anabilim 
dallarını temsil ederek öğrenci sorunlarına çözüm üretmek, 
idari ve akademik kadro ile irtibat kurmak gibi görevlerden 
sorumlu olan Öğrenci Temsilciler Kurulu; eğitim, sağlık, spor 
ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde 
öğrencilerimizin haklarını gözetmektedir. Bunun yanı sıra 
Öğrenci Temsilciler Kurulu tarafından Üniversitemiz yönetim 
organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurularak 
öğrencilerin beklenti ve istekleri yönetim organlarına 
iletilmekte, öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki 
kararlara katılımları sağlanmaktadır.

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLER KURULU
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Üniversitemiz, öğrencilerine nitelikli eğitimin yanı sıra 
kendilerini geliştirebilecekleri sosyal atmosferi de kulüpler 
ile sunarak öğrencilerin yaratıcılıklarına destek vermektedir. 
Öğrencilerimiz istedikleri kulübe üye olabilmekte ya da 
prosedürler çerçevesinde diledikleri yeni bir kulübün 
kurulmasında aktif rol alabilmektedirler.

Tamamıyla öğrencilerimiz tarafından bireysel yeteneklerini 
geliştirmek, takım halinde çalışabilmek, sosyal ve kültürel 
gereksinimleri karşılamak üzere ders dışı etkinlikleri 
gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve halen aktif olarak 
ilgili alanda faaliyetlerine devam eden öğrenci kulüplerimiz 
şunlardır:

• Arapça Kulübü
• Doğa Sporları Kulübü
• Edebiyat Kulübü
• Ekonomi ve Finans 

Kulübü
• El Sanatları ve Becerileri 

Kulübü
• Felsefe Kulübü
• Gezi Kulübü
• Girişimcilik Kulübü
• Hukuk Kulübü
• İslam Medeniyeti Kulübü
• Kariyer ve Gelişim 

Kulübü
• Münazara Kulübü

• Müzik Kulübü
• Okçuluk Kulübü
• Perspektif Fotoğrafçılık 

Kulübü
• Psikoloji Kulübü
• Sinema Kulübü
• Siyaset Bilimi Kulübü
• Sosyal Sorumluluk 

Kulübü
• Tarih ve Arkeoloji Kulübü
• Tiyatro Kulübü
• Toplumsal Araştırma ve 

Düşünce Kulübü
• Türk Tarihi ve Kültürü 

Araştırma Kulübü

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Öğrencilerinin hayatlarında sportif faaliyetlerin de yer 
almasına önem veren Üniversitemizde, yetkin spor hocaları 
eşliğinde Salon Futbolu, Basketbol, Okçuluk, Binicilik, 
Güreş, Kürekçilik ve Masa Tenisi, Yüzme gibi birçok farklı 
spor dalında bireysel eğitimler sunulmakla birlikte, üniversite 
takımları da yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara 
katılmaktadır. 

Ayrıca İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nin tamamlanan 
ilk etabında futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortunun 
yanında aerobik ve fitness salonları öğrencilerimizin 
hizmetine sunulmuştur.

Külliyemizde yurtlar bölgesinden fakülte bölgesine uzanan ve 
fakülte bölgesini çevreleyen bisiklet yolu, Türkiye’nin en uzun 
bisiklet yoluna sahip olan Başakşehir Belediyesinin bisiklet 
yoluna entegre olup, hâlihazırda Külliye’de 100 kadar bisiklet 
parkı bulunmaktadır.

Spor Merkezi’nde ise kapalı basketbol sahası, kapalı halı 
saha, kapalı yüzme havuzu, kapalı tenis kortu, güreş salonu, 
fitness salonları, okçuluk alanı, sauna, buhar odası ve tuz 
odası yer almaktadır.

İHÜ’DE SPOR
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İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Merkezi,  iş dünyası ve 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile entegre çalışarak 
öğrencilerine pratik bilgi için kapı açarken iş dünyasına 
da çözüm ortağı olmaktadır. Kariyerine akademisyen ve 
araştırmacı olarak devam etmek isteyen öğrencilere de 
akademik kariyer planlama ve gelişimlerine yönelik destek 
hizmetleri sağlayıp bu konuda vizyon oluşturmaktadır. İHÜ 
Kariyer Merkezi, Üniversite – İş dünyası – Meslek Odaları- 
Yerel Yönetimler – Yüksek Öğretim işbirliğine dayalı bir 
danışmanlık modelini benimser.

Öğrencilerimize ve mezunlarımıza amaçladıkları kariyer 
hayatını keşfetmelerinde yol gösterici olmak, bireysel ve 
profesyonel gelişim süreçlerinde destek olarak ulusal ve 
uluslararası kaynaklarla buluşturmak amacıyla kariyer 
danışmanlığı hizmeti veren Merkezimiz aşağıdaki faaliyetleri 
yürütmektedir:

•  Kariyer Danışmanlığı
•  Kariyer Etkinlikleri
•  Özgeçmiş (CV) ve Ön Yazı Hazırlama Danışmanlığı
•  Sektördeki Uzmanlar Tarafından Verilen Kişisel ve 
   Profesyonel Gelişim Seminerleri
•  Sertifika Programlar
•  İş Arama ve Mülakat Teknikleri Danışmanlığı
•  İş ve Çözüm Ortaklarının İş İlanlarının Görüntülenmesi İçin
   Yetenek Kapısı Web Sayfası İle Doğrudan Başvuru İmkanı
•  Mülakat Simülasyonu
•  İş Birliklerine Dayalı Eğitimler
•  Markalı Dersler
•  Kariyer Günleri
•  İş Hayatına Giriş Seminerleri
•  Şirket Ziyaretleri
•  Mentorluk Programları

KARİYER MERKEZİ

İbn Haldun Üniversitesi Külliyemizin hizmete alınan 
kısımlarında açık alanların yüz ölçümü 200 bin metrekare, 
kapalı alanların yüz ölçümü 79 bin metrekaredir. Ayrıca halen 
118 bin metrekare yeşil alana sahip olan Külliyemizde, 4.500 
metrekarelik bir alana da birçok meyve türünden 124 adet 
meyve ağacı dikilmiştir. Külliye içinde İbn Haldun Korusu 
olarak isimlendirilen vadide ise hobi bahçeleri yer almaktadır.

YEŞİL KAMPÜS
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İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nde kız ve erkek yurtları 
yer almakta olup, yurtlarda; 361 kız, 382 erkek olmak üzere 
743 öğrenci konaklayabilmektedir. Yurt odaları 3 kişiliktir. 
Odalarda ve genel olarak yurtlarımızda öğrencilerimiz için her 
türlü konfor düşünülmüştür.

Yurt binalarının içerisinde özel çalışma alanları, dinlenme 
alanları, sosyal-kültürel etkinlik ve çalışma alanlarının yanı 
sıra, kızlar için aerobik ve erkekler için fitness salonları, hobi 
mutfakları bulunmaktadır. Yurt binalarının hemen yanında 
yer alan halı saha, basketbol sahası ve tenis kortu da 
öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

YURTLAR

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nde modern gereçlerle 
donatılmış Sağlık Merkezimiz, kadrolu doktor ve 
hemşireleriyle, tüm mensuplarımıza ücretsiz hizmet 
vermektedir. Yine Sağlık Merkezi tarafından tüm 
mensuplarımıza yönelik düzenli olarak “sağlıklı hayat”, 
“hastalıklar ve salgınlar”, “hijyen”, “beslenme”, vd. 
konularda bilgilendirmeler yapılmakta, sağlık seminerleri 
düzenlenmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ
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Külliyemizde öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin çeşitli 
sosyal faaliyetlerinde kullanımları için 837 metrekarelik 
kapalı bir alan ayrılmıştır. Ayrıca Fakülte ve Diller Okulu 
kantinlerimizin yanı sıra Merkez Kafeteryada Simit Sarayı 
hizmet vermektedir.

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, “Engelsiz Üniversite” 
kriterlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Bu çerçevede tüm 
yol ve kaldırım birleşim yerleri hemyüz yapılarak engelli 
geçişi kolaylaştırılmış olup görme engelliler için yönlendirme 
uygulamaları yapılmıştır.

ÖĞRENCİ MERKEZİ VE 
KAFETERYALAR

ENGELSİZ KÜLLİYE
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ULUSLARARASI ÖĞRETİM ORTAMI
VE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ



35

İbn Haldun Üniversitesi, YÖK ve diğer seçkin kurumların 
yayınlandığı raporlara göre, ülkemizde uluslararası öğrenci 
yoğunluğu en fazla olan üniversiteler arasında ilk sıralardadır. 
Uluslararası öğrencilerimizin toplam öğrencilerimize oranı 
yaklaşık yüzde 30’un üzerindedir.

Benzer şekilde, akademik kadromuzun yarısından fazlasını 
yurtdışında öğrenim gören, dünyanın seçkin üniversitelerinde 
yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan öğretim 
üyelerimiz oluşturmaktadır. 

İş hayatında, akademide, siyasette ve her alanda 
küresel ilişkiler kurmanın yolunun daha üniversitedeyken 
edinilen zengin bir sosyal sermayeden geçtiğine 
inanan Üniversitemiz, 80’nin üzerinde ülkeden seçkin 
öğrencileri ve sosyal bilimlerde dünya çapında söz sahibi 
akademisyenleriyle, nitelikli bir uluslararası öğrenme 
ortamına ev sahipliği yapmaktadır.

Üniversitemize uluslararası öğrenci kabulleri, Uluslararası 
Ofis tarafından yapılmaktadır. Ofis, alanında yetkin 
ve uluslararası deneyimi olan bir ekibe sahip olup, 
gereken nitelikleri sağlayan adayların başvurularından 
öğrenciliğe kabule kadar bütün süreci büyük bir yetkinlikle 
yürütmektedir. Uluslararası Ofis ayrıca öğrencilik hayatları 
boyunca uluslararası öğrencilerimize her türlü yardım ve 
desteği sunmakta, düzenlediği etkinliklerle tüm uluslararası 
öğrencilerimiz için ikinci bir ev ortamı sağlamaktadır.

Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile gerek 
ülkemizden yurtdışına gerekse yurtdışından ülkemize 
uluslararası öğrenci hareketliliğini başarıyla yöneten 
Uluslararası Ofis, dünyanın dört bir yanından kurumlarla 
ortak hedefler doğrultusunda iş birliği geliştirme 
çalışmalarına da devam etmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi, ilk Lisans öğrencilerini kabul ettiği 
2017 yılından itibaren dünyanın dört bir yanından birçok 
nitelikli eğitim kurumuyla ortaklık ve iş birliği anlaşmaları 
imzalamaktadır. Ayrıca farklı uluslararası örgütlerle stratejik iş 
birlikleri kurulmakta ve ortak etkinliklere imza atılmaktadır.

Bu anlaşmalar kapsamında ilgili üniversite ve 
kurumlarla öğrenci-akademisyen değişim programları 
uygulanmakta, öğrencilerimiz yurtdışı staj imkanlarından da 
yararlandırılmaktadır.

Uluslararası Ofis faaliyetleri, uluslararası öğrenci kabulleri & 
hareketliliği ve uluslararası iş birlikleri hakkında detaylı bilgiyi 
international.ihu.edu.tr web sitesinden edinebilirsiniz.

Uluslararası Ofis ve Uluslararası 
Öğrenci Hareketliliği

Uluslararası İş Birlikleri
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İBN HALDUN’DA EĞİTİM
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Sosyal Bilimler Alanında Uzman 
Bir Araştırma Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi tamamen sosyal bilimler odaklıdır. 
Öğrenci mevcudunun %60’a yakınını Yüksek Lisans 
ve Doktora öğrencilerinin oluşturduğu Üniversitemizde, 
araştırma yöntem ve teknikleri, lisans düzeyinde dahi eğitim 
ve yetiştirme süreçlerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Lisansüstü Çokdillilik Politikası
İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü programlarında (Tezsiz 
programlar ile bölüm tarafından şart koşulmayan tezli 
Türkçe programlar hariç) İngilizce, Türkçe ve Arapça’da 
(ya da Arapça dışında bir dilde) belirli bir seviyeye erişmiş 
olmak mezuniyet koşulu sayılmaktadır. Öğrenciler dillere 
ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde Hazırlık 
programında eğitim alarak ya da program süresince 
alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabilmektedir. 
Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil 
yeterliliği olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen 
sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet 
yükümlülüğünü sağlamış olurlar. Dilde yeterlilik seviyesi 
Program Koordinatörlüğü tarafından belirlenmektedir.

Üniversite Dersleri ve 
Disiplinlerarası Temeller
İbn Haldun Üniversitesi’nde bütün lisans öğrencileri 
Üniversite Dersleri çatısı altında aynı temel çekirdek 
müfredatı izlemekte ve doğa bilimleri, karşılaştırmalı 
metodolojiler, dünya ve Türkiye tarihi, dünya ve Türkiye sanat 
ve edebiyatı konularında bir dizi zorunlu ders almaktadır. 
Bu çekirdek müfredat uygulaması, öğrencilerimize ortak ve 
ayırt edici bir kültür temeli kazandırmakla kalmayıp, titiz ve 
analitik düşünmenin kapılarını da aralamaktadır.

Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal 
Programları
İbn Haldun Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan 
öğrenciler, gerekli şartları sağlamaları halinde aynı ya da 
başka bir fakültedeki farklı bir bölüme geçiş yapıp o diploma 
programından mezun olabilmektedir. Yine öğrencilerimiz, Çift 
Anadal Programından yararlanarak ikinci bir bölümden lisans 
diploması ya da Yandal Programından yararlanarak başka 
bir bölümden Yandal sertifikası almaya hak kazanabilir. 
Öğrencilerimiz eş zamanlı olarak;
1 - Bir Çift Anadal ve bir Yandal Programına kayıt olabilir ve 
başarıyla tamamlaması halinde iki bölümden Diploma, bir 
bölümden Yandal Sertifikası ile mezun olabilir.
2 - 2 Yandal Programına kayıt olabilir ve bir bölümden 
Diploma, iki bölümden Yandal Sertifikası alarak mezun 
olabilir.

Yurtdışında Eğitim İmkânı
İbn Haldun Üniversitesi, akademisyen ve öğrenci değişim 
anlaşmaları imzaladığı dünyanın birçok noktasındaki 
paydaşları aracılığıyla, öğrencilerine eğitimlerinin bir 
bölümünü farklı ülkelerde sürdürme olanağı sunmaktadır. 
Bu sayede öğrencilerimiz, yoğun dil pratiği yapıp akademik 
eğitimler alırken, bunun yanında dünyaya yönelik 
farkındalıklarını da artırmaktadırlar. 

Eğitim-Öğretime Dair Fiziki 
İmkânlar
İbn Haldun Üniversitesi; İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, 
Süleymaniye Yerleşkesi ve Taş Mektep Yerleşkesi’nde 
eğitim-öğretime devam etmektedir. Taş Mektep 
Yerleşkesi’nde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (İHSEM)’nin halka açık sertifikalı eğitim programları 
sürdürülmekte olup; Süleymaniye Yerleşkesi’nde yer alan 
Salis Medresesi’nde Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) 
lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Darulhadis 
Medresesi ve Darulkurra ise İslami İlimler Fakültesi 
eğitimlerine ve Üniversitemizin çeşitli etkinliklerine ev 
sahipliği yapmaktadır.

Ana kampüsümüz olan İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nin 
hizmete alınan ilk etabında yer alan Diller Okulu ve Fakülte 
binalarında 12-20-30-54 kişilik toplam 101 adet sınıf 
bulunmaktadır. Ayrıca Külliyemizde 4 adet Bilgisayar 
Laboratuvarı ve 1 adet Psikoloji Laboratuvarı bulunmakta; 
2 adet 180’er kişilik amfi, daha çok Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinin kullanacağı konsept bir sınıf ve 1 adet 412 
kişilik konferans salonu yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra, hibrid eğitim imkan ve donanımına sahip 3 
sınıf Külliyemizde hizmete alınmıştır.

Üniversitemizin tüm yerleşkeleri, ideal eğitim-öğretim 
ortamlarının gerektirdiği tüm altyapı ve donanıma sahiptir.

Çevrimiçi Üniversite
İbn Haldun Üniversitesi’nde Müfredat Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından, Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi organizasyonuyla, akademisyenlerimize 
yönelik “Uzaktan Öğretim Sertifika Programı” düzenlenmiştir. 
Araştırma ve veriyi merkeze alarak geliştirilmiş çevrimiçi/
uzaktan öğretim pedagojisi, eğitsel tasarım, ders tasarımı, 
ölçme değerlendirme, öğrenen ile etkili bilişsel-duyusal 
iletişim ve etkileşim, öğretim yöntemlerimiz üzerine 
yansımalar ile yeni öğrenme ve öğretim kültürü üzerine 
temellendirilen programın sonunda tüm akademisyenlerimize 
Uzaktan/Çevrimiçi Öğretim Sertifikası verilmiştir.

Ayrıca Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli 
etkinlikler ve birimlerin faaliyetleri online olarak 
düzenlenebilmektedir.
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Beceri ve Yetkinlik Odaklılık & 
Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme 
Güncel ihtiyaçlara göre şekillenen ders planları, 
öğrencilerinin beceri ve yetkinliklerini artırmaya odaklı 
yaklaşım, yenilikçi öğrenme ve öğretme süreçlerinin 
benimsenmesi, İbn Haldun Üniversitesi’nin ayırıcı vasıfları 
olarak öne çıkmaktadır. Üniversitemizde tüm ders ve ders-
dışı süreçler katılımcıların ilgili alanda beceri ve yetkinliklerini 
artırmaya yönelik tasarlanmaya devam edilmekte, alınan geri 
bildirimlerle tüm akademik ve idari süreçler çağın getirdiği 
güncel ihtiyaçlara göre revize edilmektedir.

Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğü’nün 
faaliyetleriyle de bu husus güçlü bir şekilde desteklenmekte; 
gerek akademisyenlerimiz gerekse öğrencilerimiz, güncel 
ders araçlarını en verimli şekilde kullanma becerisi 
kazanarak, eğitim-öğretim süreçlerinden maksimum çıktının 
alınması yolunda önemli mesafeler kat etmektedir.

Yaz Okulları 
İbn Haldun Üniversitesi’nin uluslararası bir cazibe merkezi 
olmasının önemli bir göstergesi, her sene dünyanın dört bir 
yanından nitelikli öğrencilerin yoğun bir ilgiyle katıldıkları 
akademik yaz okullarıdır. İlgili alanlarda saygın hocaların ders 
verdiği İbn Haldun Üniversitesi Yaz Okulları, yoğun müfredatı 
ve zengin içeriğiyle her geçen sene güçlenerek bir marka 
olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Akademik yaz okulları hakkında detaylı bilgi ve başvuru için 
web sitesini (summer.ihu.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz.

Bunun yanında Üniversitemizde yaz aylarında birçok alanda 
özellikle gençler olmak üzere her yaştan insanın katılımına 
açık yaz okulları da düzenlenebilmektedir. Katılımcılar bu yaz 
okullarında İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nin sunduğu 
çeşitli imkânlardan faydalanabilmektedir.

Diller Okulu
İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulu, dil öğretiminde 
ülkemizin sayılı okullarından biri olup, uluslararası düzeyde 
akredite eğitimler sunmaktadır. Türkçe, İngilizce ve Arapça 
olmak üzere 3 dilde eğitimlerin verildiği Üniversitemizde, 
öğrencilerimiz, bu 3 dile ek olarak, dünya medeniyetlerinin 
birikimlerine kapı aralayacak Japonca, Çince, Farsça 
ve Malayca gibi Doğu dilleri ile Almanca, Fransızca ve 
İspanyolca gibi Batı dillerini de isteğe bağlı olarak öğrenme 
imkânı bulabilmektedir.

İngilizce Eğitim Programında, anadili İngilizce olan öğretim 
görevlileri tarafından, 21. yüzyılın tüm teknolojik ve pedagojik 
imkânları kullanılarak öğrencilere dünya standartlarında 
İngilizce eğitimi sunulmaktadır. Arapça Eğitim Programı, 
anadili Arapça olmayan kişilere Arapçayı en modern 
yöntemlerle öğretmekte, buna ek olarak Arap dilinin sahip 
olduğu zengin mirası dikkate alıp kadimden istifade etmekle 
beraber geleneğin üzerine her türlü yeniliği de eklemektedir. 
Türkçe Eğitim Programı ise, teorik eğitim ile uygulamalı 
eğitimi birleştirerek katılımcıların günlük hayatlarında ve 
akademide ihtiyaç duyacakları Türkçe bilgi ve becerilerini 
kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunların yanı sıra, Öğretmen Akademisi’nde uluslararası 
kurumlardan sertifikalı “eğitimci eğitimleri”nde ülkemizin her 
noktasından yabancı dil öğretmenlerine sertifikalı eğitimler 
veren Diller Okulu, bu yönüyle her öğretim seviyesinden 
ülkemiz gençlerinin dil öğrenme becerilerinin artırılmasında 
da büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi’nde gerek Hazırlık sınıfındaki dersler 
gerekse bütün diğer dil dersleri 10-15 kişilik sınıflarda, özel 
ve yoğun bir öğrenme ortamında gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için sl.ihu.edu.tr web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.
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Araştırma Merkezleri
İbn Haldun Üniversitesi, bünyesindeki araştırma 
merkezlerinde sunduğu zengin araştırma imkânlarıyla nitelikli 
fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla ülkemizde, 
bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler 
üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya 
koymayı kendine ilke edinmiştir. Bu anlamda, araştırma 
merkezlerimiz; çeşitli alan ve disiplinlerde araştırma 
projeleri başlatmak ve sürdürmek, bu projelere profesyonel 
uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sunmak; bu çerçevede 
gerek kamu kurumları ve özel sektörle, gerekse STK’lar 
ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek amacıyla 
faaliyetlerine devam etmektedirler.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden 
uygulama ve araştırma merkezlerimiz şu şekildedir:

• Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

• Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Gayrimenkul ve Altyapı Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi
• İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma 

Merkezi
• Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma 

Merkezi
• Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi
• Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma 

Merkezi
• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi
• Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çatışma Analizleri ve Barış 
Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi; ulusal ve uluslararası düzeyde bir 
mükemmellik merkezi oluşturmak ve lisans veya lisansüstü 
düzeyde Çatışma Analizleri ve Barış Çalışmaları, Uluslararası 
İlişkiler, Siyaset Bilimi, Modern Türkiye Çalışmaları 
konularında öğrenim gören öğrencilerin, bu alanlara ilişkin 
her türlü araştırma ve inceleme kapsamındaki bilgiye 
ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
Merkez ayrıca, ülkemizin siyasi, kültürel, etnik, dini ve sosyo-
ekonomik sorunları ile Türkiye’nin yakın havzasındaki siyasi, 
etnik, dini, kültürel ve ekonomik çatışmalara ve ülkemize 

etkilerine dair derinlemesine araştırmalar yapmakta, bu 
alanda akademik yayınları ve araştırmaları desteklemektedir. 

Etik Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
amacı, Üniversite bünyesinde yer alan İşletme, Felsefe, 
İletişim, İslami İlimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
gibi disiplinlerin kendi alanlarındaki etik problemlerle ilgili 
akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini tek bir çatı 
altında toplayarak, başta iş etiği olmak üzere bio-etik, 
medya etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda 
yapılacak çalışmaları koordine edebilmek amacıyla 
çalışmalar gerçekleştirmektir. Bu çalışmaların ortak hedefi 
ise, Üniversiteden başlayarak sosyal yaşamın her alanında, 
evrensel etik bilinci etrafında şekillenmiş prensipler 
geliştirilmesine önayak olmaktır.

Gayrimenkul ve Altyapı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi
Gayrimenkul ve Altyapı Uygulama ve Araştırma Merkezi; 
gayrimenkul ve altyapı başta olmak üzere ilgili sektörleri 
de kapsayacak şekilde Üniversitemizde örgün lisans ve 
lisansüstü öğretim programları dışında Türkiye’nin altyapısal, 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek 
nitelikli insan kaynağı kazandırmak için ulusal ve uluslararası 
ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası 
alanlarda her türlü belgelendirme yapmak; kısa ve orta süreli 
eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, 
danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitemizin 
kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası 
kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Gelecek Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi
Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
günümüz dünyasındaki hızlı değişimleri analiz ederek, 
tercih edilen geleceğe ulaşma şansını artırmayı amaçlayan 
öngörüler konusunda akademik araştırmalar yapmayı ve 
ayrıca yürüteceği çalışmalarla ülkemizin gelecek vizyonuna 
katkı sunmayı hedeflemektedir. Geleceğin olası durumunu 
tahmin etmek amacıyla önemli değişiklikleri öngörmeyi ve 
bunları akılcı yöntemler ve senaryolarla ortaya koymayı 
amaçlayan fikir ortamını oluşturmak ile, ekonomik, siyasal, 
kültürel ve toplumsal değişimin temel ilkelerini araştırıp, 
gelecekte bu değişimin toplumun faydasına olması için 
çeşitli stratejik planlar geliştirmek ve yürütmek, Gelecek 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet 
alanları arasında yer almaktadır.

Detaylı bilgi için gelecek.ihu.edu.tr web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.
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Hadis Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, başta 
Kütüb-i Sitte olmak üzere hadisin temel metinlerini ihtiva 
eden kaynakların tahkik ve tevsikini yapmak amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez, ihtiyaca binaen alana 
dair ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim 
seminerleri düzenlemekte ve Üniversitenin Temel İslam 
Bilimleri lisansüstü hadis öğrencilerinin tahkik ve tevsik 
konularında yetişmesine yardımcı olmaktadır.

Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile uluslararası alanda yükselen Avrasya çalışmaları 
alanında nitelikli katkılar sunulması hedeflenmektedir. 
Avrasya Enerji ve Ekonomi Politiği, Uluslararası Güvenlik, 
Enerji Jeopolitiği, Orta Asya-Kafkasya, Enerji Krizleri, Enerji 
ve Enerji Piyasaları Hukuku, Rusya ve Kafkasya-Orta Asya 
Politik Ekonomileri konularında faaliyet gösteren Merkez 
bünyesinde; ilgili konularda araştırmacıların katıldığı bilimsel 
toplantılar yapılmakta, araştırma imkânları ve destekleri 
sağlanmaktadır. Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 
faaliyetlerle; Türkiye’nin öncelikle Azerbaycan, Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan olmak üzere Avrasya Bölgesi 
devlet ve toplumları ile akademi ve enerji siyaseti/güvenliği 
alanlarında mevcut iş birliği mekanizmalarını genişletmesine 
destek sağlanması da amaçlanmaktadır.

İslami Ekonomi ve Finans 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
kalkınma planlarında ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
Projesi kapsamında belirlenmiş hedefler ile Üniversitemizin 
misyon ve vizyonu doğrultusunda İslami ekonomi ve finans 
alanında araştırmalar yapmak, yeni ürün tasarımına yönelik 
projeler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, söz 
konusu alanda farkındalığı ve okuryazarlığı artıracak ulusal 
ve uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim seminerleri 
düzenlemeye, ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak 
çalışmalar yürütmeye, İslami ekonomi ve finans temalı 
uzaktan eğitim, sertifika, lisans, yüksek lisans ve doktora 
programları geliştirmeye, özel sektör kuruluşları ve kamu 
kurumu temsilcilerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri 
ve danışmanlık hizmetleri sunmaya dönük faaliyetlerine 
devam etmektedir.

Japonya Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; 
İşletme, Felsefe, İslami İlimler, Medeniyet Araştırmaları ve 
Uluslararası İlişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarındaki 
Doğu Asya kültürü ve özelde Japonya ile ilgili yaptıkları ve 
yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerinin çok 
disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında 
toplanması amacıyla kurulmuş olup, Doğu Asya ve Japonya 
çalışmalarında Üniversitemizi bir cazibe merkezi haline 
getirecek faaliyetler yürütmektedir. Merkez, söz konusu 
alanlarda akademik faaliyetlerinin yanı sıra, iş birlikleri 
geliştirerek, araştırma ve yayın faaliyetlerini destekleyerek, 
Japonya ve Doğu Asya medeniyetleri araştırmaları ile 
mukayeseli medeniyet araştırmalarını koordine ederek, 
mukayeseli medeniyet çalışmaları alanında toplumsal bir 
farkındalık oluşturulmasına da katkı sunmaktadır.

Müfredat Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi
Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
öncelikli olarak yükseköğretimde lisans ve lisansüstü eğitim 
programlarının yapılandırılmasında ve geliştirilmesinde 
hem İbn Haldun Üniversitesi’ne hem de çeşitli 
yükseköğretim kurumlarına rehberlik edecek bilimsel 
çalışmalar sunmaktadır. Uluslararası akreditasyon, 
ölçme-değerlendirme, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
gibi yükseköğretimdeki önemli konularda araştırmalar 
yapılmaktadır. Buna ek olarak; eğitim kurumlarının ihtiyaçlara 
yönelik olarak yapılandırılması, kaynaklarının yönetilmesi, 
kurumsal memnuniyetin takip edilmesi noktalarında da 
örnek niteliğinde çalışmalar sürmektedir. Ayrıca mevcut 
örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin 
ve araştırmacıların bilimsel işbirlikleri ile doğrudan alana 
yönelik projeler de yürütülmektedir. Merkezde, alanında 
uzman akademisyenlerle birlikte lisans-lisansüstü öğrenciler 
ve bağımsız araştırmacılar çalışmalarını sürdürmektedir. 
Merkez’in çalışma prensibi; tüm güncel bilimsel çalışmaları 
kendi kültür ve tarihimizden beslenen bir gelenek ile 
sentezleyerek özgün sonuçlar elde etmektir. İbn Haldun 
Üniversitesi Müfredat Çalışmaları merkezi, eğitim bilimi 
alanında bilimsel kanat belirten, yol gösterici ve fikir 
oluşturmaya yönelik çalışmalarla, üniversitelerin bilimsel 
bilgiyi toplumun faydasına çevirme misyonuna aracılık 
etmektedir.

Detaylı bilgi için mucam.ihu.edu.tr web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.



43

Münazara ve Argüman Etiği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin amacı argüman çalışmalarının teorik 
olarak geliştirilmesi ve münazara sanatının pratik 
olarak uygulanmasına eleştirel düşünce ve etik hareket 
boyutlarını göz önünde bulundurarak katkı sağlamaktır. 
Merkez hem İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde hem 
de ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerinde münazara, 
eleştirel düşünce ve tartışma adabının imkanlarından 
yararlanılmasının yolunu açmayı hedeflemektedir. Bu 
hedef doğrultusunda hem geleneksel hem de güncel 
çalışmaları derleyerek münazaranın güncel ve etkin bir 
hüviyete bürünmesi baş amaçları arasındadır. Merkez bu 
amaçların hem üniversite içindeki ders ve araştırmalarda, 
hem de ulusal ve uluslararası diğer eğitim ve araştırmalarda 
yaygınlaşması için çalışmaktadır.

Psikoterapi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (İPAM)
İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (İPAM) 8 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur.

İPAM, Üniversitemizin çevresinde yaşayan insanlar başta 
olmak üzere toplumun sorunlarına çözüm üretebilen bir 
kurum olması amacıyla toplum ruh sağlığı alanında faaliyet 
gösteren bir uygulama ve araştırma merkezidir.

Psikoloji bölümü öğretim üyeleri ve ruh sağlığı uzmanlarının 
bilgi ve deneyimlerini topluma hizmet etmek ve usta-çırak 
ilişkisiyle klinik psikoloji lisansüstü öğrencilerine aktararak 
psikoloji alanındaki uzman eksikliğini giderme noktasında 
alana katkı sağlamaktır.

Sağlanan Klinik Faaliyetler
• Bireysel Psikoterapi
• Aile ve Çift Terapisi 
• Çocuk Odaklı Aile Terapisi
• Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
• Oyun Terapisi
• Grup Terapi Çalışmaları
• Psiko-Eğitim Çalışma Grupları
• Klinik Ölçme ve Değerlendirme

Kayaşehir Millet Bahçesi’ndeki yeni yerinde faaliyetlerine 
devam eden merkez bünyesinde aktif olarak akademisyen,  
uzman, doktora ve yüksek lisans stajyerinden oluşan 
50’den fazla ruh sağlığı çalışanı ve idari personel ile hizmet 
vermektedir.

Merkezde topluma yönelik olarak bireysel ve entelektüel 
gelişimi destekleyici psiko-eğitim faaliyetleri sunulmaktadır. 
Bu faaliyetler kurum ve Üniversite konferans salonlarında 
yapılan seminerler, atölye çalışmaları, İPAM TV üzerinden 
yapılan canlı webinarlar ve ilçemizdeki sitelerde 
düzenlenmektedir.

Merkezimizde verilen tüm hizmetlerde, Başakşehir 
Belediyesi’yle yapılan protokol ile Başakşehir’de ikamet 
eden danışanlarımıza %50, Başakşehir Belediyesi Destek 
Kart’lı kullanıcılara ise %95 indirim uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için ipam.ihu.edu.tr web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Üniversitemiz öğrencileri için koruyucu 
ve iyileştirici psikolojik danışmanlık sunmak; üniversite 
yaşamına adaptasyonu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir. Merkez bünyesinde verilen hizmetlerle 
öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine 
yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 
alanlarında yetkin uzmanlar tarafından danışmanlık ve 
psikoterapi hizmetleri etik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde 
yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için redam.ihu.edu.tr web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Sivil Toplum Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
bünyesinde; kalkınma planlarında belirlenmiş olan hedefler 
doğrultusunda Üniversitemiz öğrencilerinin sivil toplum ve 
gönüllülük alanına yönelik farkındalığının artırılması ile kamu 
kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
iş birliğinin geliştirilmesi, sivil toplum konusunda ulusal 
veya uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim seminerleri 
düzenlenmesi, uzaktan eğitim ve sertifika programları 
açılması, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu 
temsilcilerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ve 
danışmanlık hizmetleri sunulması amaçlarına dönük olarak 
faaliyetler yürütülmektedir.
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Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma 
Merkezi;; modern Türkiye tarihinde bilinçli ya da bilinçsiz 
bir şekilde görmezden gelinmiş̧ konuların, meselelerin, 
dini, etnik, ideolojik, ekonomik, mesleki ve sosyal grup 
ve kurumların, resmi ve resmi olmayan kurumların, 
yerleşim yerlerinin ve mimari yapıların, ticari şirket ve 
işletmelerin tarihlerini gün yüzüne çıkarmak ve böylece 
modern Türkiye tarihi yazım sürecine katkıda bulunmak 
amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez bünyesinde 
yürütülmekte olan sözlü tarih çalışmaları; projeler, dersler, 
etkinlikler ve eğitim seminerleri ile Türkiye’nin farklı renklerini 
ve çoğulcu yapısını oluşturan bireysel ve kolektif hayatları 
gün yüzüne çıkarmayı, kayıt altına alıp arşivlemeyi, geçmiş 
bugün ve gelecek tarihler ve hafızalar arasında kopuklukları 
giderecek köprüler kurmayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için sozlutarih.ihu.edu.tr web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi; 
Üniversitemizin örgün lisans ve lisansüstü öğretim 
programları dışında Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli 
insan kaynağı kazandırmak için ulusal ve uluslararası ilgili 
standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda 
her türlü belgelendirme yapmak, kısa ve orta süreli eğitim 
programları düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, 
danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitemizin 
kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası 
kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 
Merkez bünyesinde sertifikalı yabancı dil ve mesleki beceri 
programları düzenlenmekte olup, kurumsal eğitimler de 
verilebilmektedir.

Detaylı bilgi için ihsem.ihu.edu.tr web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçenin 
öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak 
programlar hazırlanması, yöntem ve projeler geliştirilmesi, 
akademik amaçlı ve mesleki amaçlı Türkçe müfredatları 
hazırlanması, bu hedefe yönelik kurslar düzenlenmesi; 
Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu çocuklara ve 
yetişkinlere ve yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli 
çocuklara ve yetişkinlere Türk dilinin öğretilmesi, kültür 
ve uyum kurslarının düzenlenmesi gibi amaçlara dönük 
olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez bünyesinde 
ayrıca Türkçe dil sınavları düzenlenmekte ve gerektiğinde 
sertifika verilmekte; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya, 
Türkçe öğrenmeye teşvik amacıyla çeşitli etkinlikler de 
düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için tomer.ihu.edu.tr web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Uluslararası Hukuk ve İnsan 
Hakları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi
Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi; Uluslararası Hukuk ve Insan Hakları Hukuku 
alanlarında gerekli her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya 
yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak ve bu surette 
uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yöntemlerin gelişmesi, 
yerleşmesi, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve 
yaygınlaşması için danışmanlık dâhil gerekli her tür faaliyeti 
yürütmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez 
bünyesinde ayrıca ilgili alanlarda kamu ve özel kuruluşlarla 
işbirliği ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık 
yapılmakta, bu amaçla araştırmalar yürütülmekte ve 
araştırmacılara yardımcı olunmaktadır.

Detaylı bilgi için law.ihu.edu.tr/uluslararasi-hukuk-ve-
insan-haklari-uygulama-ve-arastirma-merkezi web 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi; 
Uyuşmazlık Çözümü, Milletlerarası Ticaret, Yatırım, İnşaat 
ve Enerji Hukuku alanlarında gerekli her türlü bilimsel, teorik 
ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapılması 
ve bu surette uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yöntemlerin 
gelişmesi, yerleşmesi, bu alanda toplum bilincinin 
olgunlaşması ve yaygınlaşması için danışmanlık dâhil gerekli 
her tür faaliyeti yürütmek amacıyla kurulmuştur. Merkez 
bünyesinde, Uyuşmazlık Çözümü yöntemleri, Milletlerarası 
Ticaret, Yatırım, İnşaat ve Enerji Hukukuna ilişkin kamu 
ve özel kuruluşlarla işbirliği ve gerektiğinde bu kuruluşlara 
danışmanlık yapılması, bu amaçla araştırmalar yürütülmesi 
ve araştırmacılara yardımcı olunması noktasında çalışmalara 
devam edilmektedir.

Detaylı bilgi için law.ihu.edu.tr/uyusmazlik-cozumu-
uygulama-ve-arastirma-merkezi web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Üniversitemizde uzaktan eğitim yapan lisans ve lisansüstü 
programların öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli biçimde 
yürütülmesini sağlamak, uzaktan eğitim için gerekli olan 
altyapıyı kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli ders 
içeriklerini oluşturmak ve uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-
geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez ayrıca, uzaktan eğitim 
süreçleriyle ilgili akademik ve teknik işleyiş ile ilgili esasları 
düzenlemekte, ihtiyaç duyulan altyapıyı oluşturmakta, 
uzaktan eğitim yapan programların öğrencilerine ve öğretim 
elemanlarına teknik ve akademik destek sağlamakta 
ve uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yapmaktadır.

Kütüphane 

Kütüphane, geçmişin ve geleceğin harmanlandığı hibrit 
yapıda ve uluslararası standartlarda tasarlanmıştır. Bireysel 
ve grup çalışma odaları, seminer salonu, e-kütüphane, kitap 
kafe gibi seçenekleri ile ideal bir çalışma ortamı sunmaktadır. 
Türkçe, İngilizce ve Arapça basılı ve elektronik eserlerden 
oluşan 350 milyondan fazla güvenilir koleksiyonlara sahiptir.
Kütüphane hizmetleri profesyonel kütüphaneciler aracılığı 
ile 7/24, zaman ve mekândan bağımsız olarak verilmektedir. 
Kütüphane hizmet ve fiziki alanları engelli kullanıcılara 
uygundur.  

İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi, Külliye girişinde, üç 
katlı müstakil bir binaya sahiptir.

Rakamlarla İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi

Fiziki Özellikler

Kapalı Alan 2.220 m2

Oturma Kapasitesi 427 Kişi

Raf Kapasitesi 85.000 adet

Okuma Salonu Sayısı 4 adet

Grup Çalışma Odası 6 adet

Seminer Salonu 1 adet

e-Kütüphane 1 adet

Kitap Kafe 1 adet
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İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
İbn Haldun Üniversitesi Yayınları 3 dilde prestij eserler 
yayınlayarak ilim ve irfan dünyamıza eşsiz katkılarda 
bulunmaktadır. Nitelikli bir okur kitaplığı oluşturma gayesiyle 
yola çıkan yayınevi, akademisyenlerimizin eserleri ve 
Üniversite bünyesinde düzenlenen sempozyumlarda sunulan 
tebliğlerin bir araya getirildiği kitapların yanı sıra, Türk-
İslam medeniyetinin her biri bugüne ve geleceğe ışık tutan 
kıymetli hazinelerini gün yüzüne çıkararak okurların ilgilerine 
sunmaktadır.

Yayınevi çatısı altında faaliyet gösteren İber Yayınları ise 
“Sadece Klasiklerimiz” mottosuyla ilim dünyamıza ciddi 
katkılar yapmaktadır. İber Yayınları, başta Üniversitemize 
adını veren İbn Haldun’un eserleri olmak üzere, çeşitli 
alanlarda geniş bir yayın yelpazesine sahiptir.

Proje Destek Ofisi 
Proje Destek Ofisi (PDO), İbn Haldun Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve öğrencileri için ulusal ve uluslararası hibe 
programlarına ve fırsatlara yönelik proje geliştirme, akademik 
çalışmaları destekleme ve proje ortaklıklarının kurulması 
süreçlerini yürütmektedir. Bu kapsamda, PDO’nun başlıca 
amaçları Üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda 
sosyal ve bilimsel araştırma projelerinin geliştirilmesini 
sağlamak, İbn Haldun Üniversitesi mensuplarının 
akademik ve mesleki birikimlerini toplumsal faydaya 
dönüştürebilecekleri projelere yönelik destek ve danışmanlık 
hizmeti vermek olarak sıralanabilir. Ofis aynı zamanda 
Üniversite bünyesinde proje ekosistemini geliştirmek, proje 
üretimi ve yönetimine yönelik kurumsal kapasiteyi arttırmak, 
proje süreçlerinin verimli şekilde yürütülmesine yardımcı 
olmak ve kabul edilen projelerin takiplerini gerçekleştirmek 
gibi başlıklarda hizmet sunmaktadır. 

Bu kapsamda PDO, Üniversitemiz bünyesindeki 
akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere proje yönetimi, 
fon kaynakları ve başvuru süreçlerine yönelik eğitimler 
vermektedir. Bu eğitimler aynı zamanda Üniversite 
bünyesindeki araştırmacı ağının genişletilmesine ve iş 
birliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. 
Ofis, ulusal ve uluslararası birçok projenin hazırlanmasında 
akademisyenlerimize ve öğrencilerimize danışmanlık hizmeti 
vermiş ve üniversitemize ciddi miktarda araştırma fonu 
kazandırmıştır.

Projelerimiz ve PDO hakkında daha fazla bilgi için sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.  pdo.ihu.edu.tr

Sıralamalar 
İbn Haldun Üniversitesi, genç yaşına rağmen eğiitm-öğretim 
ve sağlanan imkânlar bakımından kalitesini kanıtlamış, 
birçok resmi ve saygın kurumun yayınladığı raporlarda, 
çeşitli alanlarda ülkemizde tüm üniversiteler arasında ilk 10’a 
girmeyi başarmıştır.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) her sene güncel verilerle 
yayınladığı “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Raporu” ve 
“Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu”nda 
Üniversitemiz; başta kontenjan dolulukları, öğrencilere 
yapılan cari harcamalar, kütüphane imkânları, öğrenci 
başına düşen açık-kapalı-yeşil alan miktarları, öğrenci-
akademisyen oranları ve burslardan faydalanan öğrenci 
oranları olmak üzere birçok sıralama kaleminde ülkemizdeki 
tüm üniversiteler arasında üst sıralarda yer almaktadır.
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LİSANS PROGRAMLARI

Prof. Dr. Suraiya Faroqhi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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Klasiğin yanı sıra yenilikçi metotları ve teknolojinin sağladığı 
imkânları da kullanarak, interaktif ve mukayeseli eğitim 
yöntemini kullanan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 
az sayıda öğrenci ile derse aktif katılımın sağlandığı, 
öğrencileri asli kaynaklarla ders öncesinde buluşturarak, 
eleştirel bir bakış açısıyla araştırma yapmaya sevk eden 
ve böylece araştırma ruhunu henüz lisans eğitiminde 
öğrencilerine aşılayan bir eğitim anlayışına sahiptir. Ayrıca iyi 
bir hukukçunun pratikten uzak bir anlayışla yetiştirilmesinin 
mümkün olmadığı dikkate alınarak, teorik derslerin yanı sıra 
pratik dersler de sunulmakta, uygulamaya yönelik olarak 
hukuk klinikleri ve arabuluculuk klinikleri oluşturulmakta ve 
ulusal/uluslararası dava yarışmalarına katılımları sağlanarak 
öğrencilerin tecrübe kazanmalarına önem verilmektedir. 

Bu çerçevede İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına 
hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında 
yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî 
bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında 
başarı sağlayabilecek ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil 
edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

HUKUK (%30 İNGİLİZCE)

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü bütünlüklü, derinlikli 
ve problem odaklı bir felsefe tarihi eğitimi ve formasyonu 
vermektedir. Bölümümüz uluslararası standartlarda nitelikli 
bilgi üretmeyi, özellikle İslam felsefesi, Türk düşüncesi ve 
fenomenoloji geleneğini merkeze almayı ve bu meyanda 
felsefi bilgi üretilmesini amaçlamaktadır. Batı’da gelişen 
felsefenin soy kütüğünde sadece Yunan, Helenistik ve 
Hıristiyan değil, İslam felsefi mirası da yer almaktadır. Bu 
yüzden Felsefe Bölümü, gerek Batı gerekse İslam ve Türk 
düşüncesini tüm kaynakları ve tarihsel sürekliliği içerisinde 
ele almakta; ayrıca geleneksel düşünce mirasımızın Batı 
düşünce mirasıyla diyaloğuna özel bir önem vermektedir.

Felsefe eğitiminin en temel gereklerinden bir tanesi farklı 
dilleri bilmek ve bütüncül, kuramsal bir bakış açısına sahip 
olmaktır. İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerine birkaç 
yabancı dil öğrenme fırsatı sunmakta ve öğrenciler, felsefi 
problemleri farklı gelenekler bağlamında tartışma, zengin ve 
derinlikli bilgi üretme şansına sahip olmaktadırlar.

FELSEFE (İNGİLİZCE)
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Köklü bir geçmişe sahip olan İslami ilimler, güçlü bir gelenek 
oluşturmuştur. Bu gelenek içerisinde, akıl ile vahiy, fizik ile 
metafizik arasında uyum sağlanmıştır. Ne var ki modern 
dönemde bu uyum bozulduğu için daha önce var olmayan 
dinî, hukukî, itikadî, sosyal, psikolojik vb. pek çok problemle 
karşılaşılmıştır. Bu problemlere çözüm üretilmesi, din ile 
dünya arasındaki uyum ve yakınlaşmanın yeniden tesisini 
gerektirmektedir. Bu da İslami ilimlerde nitelikli çalışmalar 
yapmakla mümkündür.

Öğrencilerin geniş yelpazede hazırlanmış bir ders programını 
takip ettikleri İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi’nde; Kur’an, Arapça, Osmanlıca, Siyer, Tefsir, 
Hadis, Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, Mantık, İslam Felsefesi, 
Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Dini Musiki gibi zorunlu alan 
dersleri; Humanity and Society, Comparative Theories and 
Methods, World Through Art and Literature, History and 
Modern Turkey, Modern Turkish Literature gibi üniversite 
ortak dersleri ve pek çok seçmeli ders okutulmaktadır. İslami 
İlimler Lisans Programından üç dile hâkim olarak mezun 
olacak öğrenciler, akademik araştırmalara yönelebilecekleri 
gibi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda eğitim, din hizmetleri, 
manevî danışmanlık vb. alanlarda da görev yapabileceklerdir.

İSLAMİ İLİMLER (%30 İNGİLİZCE)

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü, başta Türkiye ve 
çevre ülkeler olmak üzere küresel ekonomileri anlayan, 
var olan sorunları analiz ederken, iktisadi kuramları ve 
kavramları yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine 
sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
geliştirilen İktisat Lisans Programı’na dahil olan öğrenciler, 
aktif öğrenme süreçlerinde edindikleri perspektif ve birikim 
ile iktisat alanındaki olguları analiz edebilme yetisine sahip 
olurlar. Öğrencilerimiz çalışacakları alanlarda küresel 
düzeyde bir yeterlilik ile mezun olurken, programda 
edindikleri farkındalık sayesinde iş hayatına rakiplerinden bir 
adım önde başlarlar. 

Üniversitemizin vizyonu çerçevesinde kurgulanmış Araştırma 
Merkezleri bünyesinde yapılacak çalışmalar, Lisans Programı 
öğrencilerinin de aktif olarak katılabilecekleri formatta 
tasarlanmaktadır. Böylece, İktisat Bölümü öğrencileri 
derslerdeki konuları, kavramları ve teorileri uygulamalı 
şekilde derinlemesine tecrübe etme imkânı bulurken, mevcut 
araştırmaları eleştirel olarak analiz edebilme imkanına 
sahip olmaktadırlar. Dünya çapındaki eğitim kurumlarında 
doktoralarını tamamlamış deneyimli kadrosuyla, küçük 
sınıflar ve mentorluk sistemi ve özgün eğitim teknikleriyle, 
İbn Haldun İktisat programı, ‘ayrıcalıklı’ öğrenciler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

İKTİSAT (İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün 
vizyonu, özellikle Avrupa ve Orta Doğu dillerinde yazılmış 
eserleri hem birbirleriyle hem de Türk Edebiyatı’yla 
mukayese ederek, medeniyetlerin geçişkenliği hakkında bilgi 
üretmek ve farkındalık yaratmaktır. Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü, sadece değişik kültürler hakkında bilgi edinmemize 
değil, aynı zamanda karşılaştırmalı değerlendirme yetileri 
kazandırarak öğrencinin bu karşılaştırmalı ve disiplinlerarası 
yaklaşımı farklı alanlara taşımasına da olanak sağlamaktadır. 

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde birbirini destekleyen 
iki eksen üzerinde yapılandırılmış dersler yer almaktadır. 
Bunlardan biri, edebiyat inceleme ve eleştirisi konusunda 
yetkinlik kazandıracak teorik ve uygulamalı yöntem 
dersleridir. İkinci eksen ise, edebi metinlere derinlik 
kazandıran, bağlam bilgisiyle ilgili derslerdir. Eleştirel bakış 
açısının temel alındığı Bölüm; edebiyat, dil, kültür, sinema 
alanlarındaki gelişmeleri yakından takip edip, tartışmalara 
katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 
(İNGİLİZCE)

İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü; uluslararası 
uygulamalara paralel olarak, ama onlarla sınırlı kalmaksızın, 
yönetim biliminde geleceği yakalayacak kalite standartlarını 
sağlayarak hem akademik araştırmalar boyutunda hem de 
profesyonel bakış açısına sahip olarak toplumun ihtiyaçlarına 
cevap vermeyi ve özel sektörün sunduğu hizmetlere değer 
katmayı amaçlamaktadır.

Program kapsamında; modern işletmecilik ve yönetim 
alanında geliştirilmiş olan kuramlar, günümüz iş dünyasının 
pratik gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde 
aktarılmaktadır. Ayrıca, temel teorik derslerin yanında, 
yönetim bilimine ilişkin araştırmaları anlama, analiz etme, 
pratik hayatta kullanma ve geliştirmeye yönelik hususları 
içeren geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. 
Farklı disiplinlerde kendini geliştirmek isteyen öğrencilere 
çift anadal ve yandal yapabilme imkânı da verilerek, onların 
daha donanımlı ve vizyoner bireyler olarak iş dünyasına ve 
akademik camiaya kazandırılması hedeflenmektedir.

İŞLETME (İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü’nün öğretim politikası, medeniyetler arası etkileşim 
ile ortaya çıkabilecek alternatif bir danışmanlık modelini 
keşfetmek, kullanmak ve etkinleştirmektir. Çünkü dünya hızlı 
bir değişim ve dönüşüm süreci içindedir ve insanlar bu hızlı 
değişimden etkilenmektedir. Toplumun tüm bu ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek, günümüz dünyasını anlayan, öğrencilerin, 
öğretmenlerin ve velilerin sorunlarına pratik cevaplar 
üretebilen rehber öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara 
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde öğrencilere 
Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe bölümleriyle yakından 
çalışarak çok geniş bir yelpazede ders seçmelerine imkan 
sağlanmakta; disiplinlerarası bir eğitim sunulmaktadır. 
Program kapsamında öğrenciler hem alana yönelik teorik 
bilgi hem pratik uygulamalar hem de üniversite yaşamının 
getirdiği entelektüel donanıma sahip olmaları için çeşitli 
dersler alarak mesleğe hazırlanmaktadırlar.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK (İNGİLİZCE)

Psikoloji biliminin ele aldığı konular, beynin işlevlerinden 
toplumsal hareketlerin incelenmesine, çocuk gelişiminden 
ruhsal bozuklukların nasıl tedavi edilebileceğine kadar 
uzanan çok geniş bir yelpazede yer alır. Bu zenginlik, 
psikolojinin birçok farklı, ancak birbiriyle etkileşim içinde olan 
alt alanlarının bulunduğu anlamına gelir.

İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü, ulusal ve 
uluslararası düzeyde kendine özgü bir ekol oluşturarak, 
kaliteli eğitim ve nitelikli araştırmalarla psikoloji alanında 
Türkiye’de ilk 10 ve uluslararası alanda ise ilk 100 içerisinde 
yer almayı kendisine vizyon edinmiştir. Bölüm’ün amacı 
erdemli, yapıcı ve yaratıcı düşünen; yeri geldiğinde 
özeleştiride bulunabilen; yaşamında demokratik değerlere 
önem veren; hak ve özgürlüklere saygılı; ırk, cinsiyet, din gibi 
toplumsal konularda önyargılardan arınmış; öğrenmeyi hayat 
boyu sürdürmeye istekli; psikoloji bilimine içinde yaşadığı 
toplumun değerlerine yabancılaşmadan orijinal katkılarda 
bulunmaya güdülenmiş; rasyonel ve bilimsel yönelimli; 
çalışkan; saygın bir vatandaşlık ve yurttaşlık duygusuna 
sahip; toplumun bireylerinin psikolojik, moral, manevi 
iyi oluşlarına ve yaşam kalitelerine üst düzeyde katkıda 
bulunmaya kendini adamış psikologlar yetiştirmektir.

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

Prof. Dr. Medaim Yanık
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
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İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü, araştırma odaklı bir bölüm olarak tasarlanmıştır. 
Alanında geleceğin lider ve akademisyenlerini yetiştirmeyi 
hedefleyen bölüm, öğrencilerini öğretim ve araştırma 
topluluğunun aktif mensupları olarak konumlandırmaktadır. 
Bu konumun gerektirdiği birikimi öğrencilerine kazandırmayı 
vaat etmektedir.

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısı ve çeşitliliği, 
Bölüm’ün kimliği ve öğretim pedagojisinin uluslararası 
bir anlayışla şekillenmesini sağlamaktadır. Müfredat ve 
ders içerikleri bugünün sorunlarını anlamaya ve geleceğin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanmıştır. Avrupa-
merkezci bir pedagojinin ötesine geçilerek farklı kültür 
ve medeniyet birikimleri mukayeseli olarak incelenip, 
Türkiye’nin karşılaştığı siyasi meseleler bölgesel ve 
küresel bağlamla etkileşim içerisinde ele alınmaktadır. 
Program kapsamında öğrencilerin saha ve bölge deneyimi 
kazanmaları ve farklı dilleri öğrenmelerine yönelik özel 
çalışmalar da yapılmaktadır. Dersler bilgi aktarımına 
değil, sorun odaklı tartışma yöntemine göre işlenmekte; 
öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini ders dışı 
faaliyetlerle de desteklenmektedir. Öğretim üyeleri ve 
öğrenciler arasındaki yoğun etkileşimler ile aktif ve kişiye 
özel rehberlik, Bölüm’ün alamet-i farikasıdır.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, bireysel ve 
toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik 
yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa 
etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve 
kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, 
eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden 
faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler 
üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, 
disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi 
kendisine amaç edinmiştir.

İbn Haldun’un teorik yaklaşımı, Bölüm’ün toplum ve 
toplumbilime genel yaklaşımını da belirler. Sosyoloji bölümü, 
Türkiye ve dünyanın saygın üniversitelerinde çalışmalar 
yürütmüş tecrübeli akademik kadrosu ile kaliteli bir eğitim 
ve zengin araştırma imkânları sunmaktadır. Program 
kapsamında öğrencilere sosyolojinin temel kavram ve 
tartışmalarının sunulması, sosyolojik bir perspektif ile yerel 
ve küresel sorunları analiz edebilme kabiliyetini kazandırmak 
hedeflenmektedir.

SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE)

Prof. Dr. Erik Ringmar
Siy. Bil. ve Ulusl. İlişk. Bölümü Öğretim Üyesi
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14. yüzyılın düşünce devleri arasında belki en seçkin 
yerde duran İbn Haldun tarihçiydi, tarihçiliğin tarihçisiydi, 
sosyologdu, nüfusbilimciydi; özetle, çok yönlü, çok boyutlu 
bir dehaya sahipti. Bugün, İbn Haldun Üniversitesi Tarih 
Bölümü de benzer karmaşıklıkta, çok-yönlü, disiplinler-arası, 
mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmeyi; bu suretle, 
gerek Avrupa-merkezci veya Batı-merkezci, gerekse dar 
Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamaktadır.

Üniversite ve Fakülte Dersleri’nin oluşturduğu ortak temel 
üzerinde, Tarih Lisans Programı kendi içinde beş kademeyi 
içermektedir. Önce (i) tarihsel düşünce ve yöntem ve (ii) 
dünya tarihi ve/ya tarihsel sosyoloji derslerini aldıktan 
sonra öğrenciler şu üç alt-konsantrasyondan birine 
yönelmektedir: (1) Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi; (2) Orta 
Doğu, İslâm ve Asya tarihi; (3) Avrupa ve Amerika tarihi. 
Bu kulvarlardan her biri (iii) beş alan seçmeli dersi ve (iv) o 
kulvara özgü (en az iki ders demek olan) dil yükümlülüklerini 
beraberinde getirmektedir. (v) Geriye kalan serbest seçmeli 
ders boşluğunu, öğrenciler, ya kültürel arka planlarını 
takviye ve entelektüel ufuklarını çeşitlendirme amacıyla 
doldurabilmektedir.

TARİH (İNGİLİZCE)

İbn Haldun Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü, 
bütünleşik bir program yapısı ile iletişim alanının bütün 
alt disiplinlerini kapsayacak şekilde yapılanmıştır. Bölüm, 
iletişimin iki farklı alanı olan medya ve pazarlama iletişimi 
uzmanlıkları ile ilgili eğitim programları sunmaktadır. 
Öğrenciler temel iletişim disiplinine ait dersleri aldıktan sonra 
seçmeli ders programları ile ister medya alanında (Radyo, TV, 
Sinema, Gazete, Dijital ve Sosyal Medya), ister pazarlama 
iletişimi alanında (Reklam, Halkla İlişkiler ve Marka Yönetimi) 
dersler alarak uzmanlaşabilmektedirler. 

Yirminci yüzyılda iletişim ve medya alanında söz sahibi 
olan ülkeler, günümüzde de yeni medya ya da sosyal 
medya araçları ile dünya gündeminin belirlenmesinde etkili 
olmaktadır. Diğer taraftan pazarlama iletişimi açısından 
da müşteri ilişkileri yönetimi; ülke, şehir ve üretimin 
markalaştırılması gibi konuların rekabet üstünlüğünü 
belirlemektedir. Bu nedenle iletişimin medya ve pazarlama 
iletişimi boyutunda önemi her geçen gün artmaktadır. İbn 
Haldun Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü bu 
ihtiyacın bir sonucu olarak tasarlanmıştır.

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM 
(İNGİLİZCE)

Prof. Dr. Halil Berktay
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr.  İzzet Bozkurt
İletişim Fakültesi Dekanı
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LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
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İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün misyonu, bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar çerçevesinde; 
fikri bağımsızlığı ve eleştirel düşünceyi ilke edinmiş, sosyal bilimler alanında uluslararası ölçekte araştırma yapabilen, milli ve 
evrensel değerlerden istifade ederek küresel toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilen, gerçekleştirdiği projeleri toplumun 
hizmetine sunabilen araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyonu ise, ülkemizde milli ve evrensel değerleri esas alan özgün yöntemlerin gelişmesine ve sosyal bilim çalışmalarının 
yapılmasına katkı sunmak, enstitü misyonu çerçevesinde ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın sayılı sosyal bilim araştırma 
enstitülerinden biri olmaktır.

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde Enstitü’nün değerleri, fikri bağımsızlık, eğitimde kalite ve araştırmada öncülüktür.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, koordine ettiği lisansüstü çalışmalar ile sosyal bilimlerin farklı dallarında küresel kalitede araştırma 
ürünleri üretilmesini sağlayarak araştırmada öncü bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Programlar hakkında detaylı bilgi için: sgs.ihu.edu.tr
Başvuru için: apply.ihu.edu.tr

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
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Nisan 2010’da kurulan Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT), 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile İbn Haldun Üniversitesine 
bağlanmıştır. Enstitü, üç dilde (Türkçe-İngilizce-Arapça) lisansüstü eğitimi vermektedir.

Enstitü bünyesinde “Medeniyet Araştırmaları” Yüksek Lisans ve “Medeniyet Araştırmaları” Doktora programları yürütülmekte olup, 
bu programlar Türkiye’de yürütülen lisansüstü programlar arasında bir ilk niteliği taşımaktadır. Medeniyet Araştırmaları, dünyanın 
önde gelen üniversitelerinde var olan, kendine has teorik bir yaklaşım ve yönteme sahip disiplinler arası bir bilim dalıdır. İbn Haldun 
Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT), böyle bir program başlatarak ülkemizin yükseköğretim hayatına önemli bir 
katkıda bulunmaktadır. Program, farklı disiplinlerin, ayrı araştırma alanları olarak değil, insanlığın karşılaştığı sorunları araştırmayı 
amaçlayan tamamlayıcı bakış açıları olarak görülmesi esasına dayanır. Dolayısıyla MEDİT öğrencileri din, sanat, edebiyat, 
tarih, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerden beslenen disiplinler arası bir yaklaşım benimseyerek medeniyetleri 
araştırmaktadırlar.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, ayrıca, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu ülkeleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim üyesi 
değişimi başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde, toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, seminerler 
düzenlemekte ve araştırma projeleri hazırlamaktadır. Medeniyetler İttifakı’nın temel ilgi alanlarını oluşturan, eğitim, gençlik, göç ve 
medya başta olmak üzere, çevre, kültür, turizm, insan hakları, cinsiyet ayırımı ve entegrasyon konularında çalışmalar yapıp projeler 
hazırlamakta ve yapılan çalışmalara akademik destek vermektedir.

Programlar hakkında detaylı bilgi için: medit.ihu.edu.tr
Başvuru için: apply.ihu.edu.tr

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

SüleymaniyeYerleşkesi
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DOKTORA PROGRAMLARI
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İbn Haldun Üniversitesi İktisat Doktora Programı, farklı 
yüksek lisans öğretimi alanlarından gelen öğrencilerine, 
İktisat alanında meydana gelen gelişmeleri anlama, 
yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla iktisadi planda 
oluşan sorunlara çözüm önerisi getirebilme becerisinin 
kazandırılması noktasında katkı sunacaktır. Üç yıl boyunca 
temel iktisadi derslerin yanında ilgi alanlarında farklı seçmeli 
dersler alacak olan öğrenciler, hazırlayacakları tezler 
aracılığıyla öğrendikleri konuları güncel iktisadi meselelere 
gerek teorik gerekse pratik bir bakış açısıyla uygulayabilme 
fırsatı yakalayacaklardır. Ayrıca, İktisat Bölümü’nün eğitim 
dilinin İngilizce olması; program mezunlarının sadece 
ülkemizde değil, yurtdışında da görev yapabilecek bir 
donanıma sahip olmasına katkıda bulunacaktır.

İbn Haldun Üniversitesi İşletme Doktora Programı; adaylara 
disiplinlerarası bir yaklaşımla stratejik yönetsel donanım 
ve analitik bir bakış açısı vermekte, İşletme alanında 
ortaya çıkan bilimsel problemleri, işletmelere ve piyasalara 
olan etkilerini ele alacak şekilde yorumlama kabiliyeti 
kazandırmakta ve onları uluslararası arenada söz sahibi 
akademisyenler olarak yetiştirmektedir. Program süresince 
öğrencilerimiz farklı araştırma konularını tanımakta, teorileri 
kendi analizlerini de yansıtacak şekilde tartışabilmekte ve 
İşletme biliminin geniş yelpazesinde ilgi alanlarına göre 
uzmanlaşabilmektedirler. Program aynı zamanda, başarılı 
bursiyerlerimizin öğretim üyelerince yapılan araştırma ve 
eğitim faaliyetlerine aktif katkı vermelerini hedeflemekte 
ve böylelikle öğrencilerin akademik yetkinliklerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI 
(İNGİLİZCE)

İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 
(İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı 
kapsamında sağlam teorik bir altyapıyla birlikte araştırma, 
geliştirme ve uygulama imkânları sunulmaktadır. Bilişsel-
Davranışçı Terapi yaklaşımı odaklı ve Klinik Pozitif 
Psikoterapi, İslami Yönelimli Psikoterapi gibi farklı 
psikoterapi yaklaşımları ile zenginleştirilmiş mukayeseli ve 
çokdilli teorik eğitimin yanı sıra Üniversite bünyesindeki 
Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yoğun staj 
imkânı sunan bir eğitim verilmektedir. Program kapsamında 
yoğun uygulama imkanlarıyla adayların klinisyen yönleri 
geliştirilirken; aynı zamanda ders asistanlığı veya ders verme 
tecrübesi, araştırmalara ve laboratuvar çalışmalarına dahil 
olma, yayın yapma gibi faaliyetlere teşvik edilerek akademik 
alanda da doktora adaylarının kendilerini geliştirmelerine 
destek verilmektedir.

Medeniyet Araştırmaları, dünyanın önde gelen 
üniversitelerinde var olan, kendine has teorik bir yaklaşım 
ve yönteme sahip disiplinlerarası bir bilim dalıdır. İbn Haldun 
Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Doktora Programı’nda; 
farklı disiplinler, ayrı araştırma alanları olarak değil; insanlığın 
karşılaştığı sorunları araştırmayı amaçlayan tamamlayıcı 
bakış açıları olarak görülmekte ve Program kapsamında 
öğrenciler; din, sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji ve siyaset 
bilimi gibi çeşitli disiplinlerden beslenen disiplinlerarası 
bir yaklaşım benimseyerek dünyadaki sosyal, kültürel ve 
siyasal ayrımların eksenini belirleyen medeniyetleri ve 
radikal bir değişim gerçekleştiren medeniyetler arası ilişkileri 
araştırmaktadırlar.

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA 
PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI 
DOKTORA PROGRAMI (TÜRKÇE)
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İbn Haldun Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı, 
özel hukukun alt disiplinlerinde uzman, hukuki yorum 
yöntemlerini derinlemesine bilerek, güncel sorunları doğru 
tanımlayan, özgün yeni çözümler üreten, hukuki metinleri 
doğru şekilde yorumlayan, dünyadaki hukuki gelişmeleri 
yakından takip eden, çokdilli, mukayeseli hukuki araştırmalar 
yaparak özgün görüşler ve yeni öneriler ortaya koyan, 
toplum yararını önceleyen, fikren bağımsız bilim insanları 
yetiştirmektedir. Hukuki yorum yöntemlerinin derinlemesine 
öğretilmesini amaçlayan ve özel hukuk alanında ulusal ve 
uluslararası güncel hukuki problemlere yönelen bir ders 
programı aracılığıyla, her bir öğrencinin derse aktif olarak 
katıldığı ve mukayeseli hukuk araştırmaları gerçekleştirilen 
bir programdır. Programı başarı ile tamamlayan her biri kendi 
alanında uzmanlık derecesine ulaşmış öğrencilerin doktora 
tezleriyle ve yayımlanan makaleleri ile özel hukuk alanında 
akademiye katkı sağlamaları hedeflenmektedir.  Program 
kapsamında bu hedef doğrultusunda Medeni Hukuk, Ticaret 
Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Devletler Özel 
Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas 
Hukuku, Tüketici Hukuku, Teminat Hukuku, Fikri Mülkiyet 
Hukuku, Bilişim Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, 
Uluslararası Yatırım Hukuku ve Tahkim Hukuku alanları 
ile bu alanların alt dallarının derinlemesine incelenmesi 
amaçlanmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı, 
konusunda ihtisas sahibi, uluslararası düzeyde yetkin 
sosyologlar ve araştırmacıların yetişmesi için zemin 
oluşturma iddiasındadır. Bu program, Üniversitemizin 
vizyonu ve çokdillilik politikası doğrultusunda, baskın 
sosyolojik geleneklerin ötesinde, ülkemizde ve dünya 
çapında alternatif araştırmalar üretebilecek ve çözüm 
önerileri getirebilecek şekilde uzmanlaşmış akademik bir 
bakış açısı geliştirmeyi mümkün kılacaktır. Program linguistik 
nitelikleri sayesinde ve uluslararasılaşma niteliğine uygun 
olarak farklı coğrafyalardaki toplumlar üzerinde hem ulusal 
hem de uluslararası düzeyde çeşitli sosyal konuları ele 
alan araştırmalar yapmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi 
öncelemektedir. Bu bağlamda, disiplinlerarası bir yaklaşımla 
ülkenin farklı coğrafyalarla ilişkilerini geliştirme ve daha çok 
dışa açılma sürecinde ilgili toplumların akademik veriler 
ışığında tanınması, ikili ve çoklu ilişkilerin tanımlanması ve bu 
süreçlerle ilgili alternatif bilimsel verilerin ortaya koyulması 
hedeflenmektedir.

ÖZEL HUKUK DOKTORA 
PROGRAMI (TÜRKÇE)

SOSYOLOJİ DOKTORA 
PROGRAMI (İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi Tarih Doktora Programı, öğrencilerini 
öncelikle bir Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi uzmanı olarak 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu süreçte programda çok 
kapsamlı bir Dünya Tarihi ve Genel Historiyografi eğitimi 
verilmektedir. Ayrıca programdan mezun olanlar, İngilizce ve/
ya Modern Türkçe üzerinden, Türkiye’de ve dünyanın her 
yerinde, hem lisans hem lisansüstü düzeyde Türklerin Tarihi, 
Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Tarihi, Modern Türkiye Tarihi ve 
Türkiye Tarihçiliği (Historiyografi) dersleri verebilmekte; bu 
alanlardaki ikincil literatüre de, birincil kaynaklara da hâkim 
olmakta ve yine bu alanlarda yüksek lisans ve doktora 
tezlerini yönetip, jürilerinde yer alabilmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Doktora 
Programı’nın amacı, hem ülkemizde hem de dünyadaki 
İslam araştırmalarını geliştirmek ve bu araştırmalardan 
ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çıktılar elde edip etki 
dairesini genişletmektir. Ayrıca temel sorunları doğru tespit 
edip önceliklerimize uygun gerçek çözüm üretme becerisine 
sahip yetkin akademisyenler yetiştirmektir. Program, 
disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyerek, geleceğin 
dünyasında etkin ve yetkin akademisyenler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Osmanlı’nın en itibarlı yükseköğretim 
kurumlarından Süleymaniye Medresesi’nde usta-çırak 
anlayışıyla eğitimlerini alacak genç akademisyenlerimiz, yurt 
içi ve yurt dışı çeşitli araştırma bursları, proje destekleri ve 
dünyanın birçok ülkesinden kurum işbirlikleri ile akademik 
hayata profesyonel bir şekilde hazırlanmış olacaklardır.

TARİH DOKTORA PROGRAMI 
(İNGİLİZCE)

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ DOKTORA 
PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi Büyük Veri ve İş Analitiği Yüksek 
Lisans Programı; büyük veriyi en uygun karar vermeyi 
sağlayacak, verimi arttıracak ve maliyetleri düşürecek 
şekilde nasıl işlenmesi gerektiği hakkında genel bir bilgi 
ve beceri kazandırmayı; veri analitiğinde kullanılan temel 
kavram ve araçları öğretmeyi; büyük ve küçük ölçekli 
verilerin analizinde kullanılan farklı teknolojileri öğretmeyi; 
veri analitiği teknoloji ve araçlarını en verimli ve uygun 
şekilde iş hayatında karşılaşılan problemlere uygulama 
becerisi kazandırmayı ve iş dünyasına uygulamaları hakkında 
analitik yaklaşımlarla ilgili tecrübe sahibi olmayı sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı, dinin tarihi, sosyal ve 
psikolojik boyutları üzerine yoğunlaşıp, sahasında güncel 
çalışmalara imza atmayı ve bu doğrultuda öğrenciler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program başlıca üç alanda 
eğitim verecektir. Bunlar dinler tarihi, din psikolojisi ve 
din sosyolojisidir. Programda, din sosyolojisinin genel 
sosyolojiden, din psikolojisinin genel psikolojiden, dinler 
tarihinin tarih, felsefe, filolojiden ayrı düşünülemeyeceğinden 
hareketle; interdisipliner hedefler doğrultusunda öğretim 
verecek, beynelmilel ve çok disiplinli entelektüel tecrübeye 
sahip bir akademik kadro bulunmaktadır.

BÜYÜK VERİ VE İŞ ANALİTİĞİ TEZLİ YÜKSEK 
LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)

DİN BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)



68

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nın 
amacı, zengin bir bilgi birikimi ve liderlik becerileriyle 
donatılmış mezunlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda programın 
misyonu; eğitim kurumlarının güçlü ve zayıf yönlerini tespit 
edebilen, eksik ve hatalı yönlerini iyileştirmeyi hedefleyen 
ve bütün öğrencileri kapsayacak etkili ve yenilikçi eğitim 
sistemleri geliştirebilen liderler yetiştirmektir. Program, teoriyi 
pratikle birleştiren heyecan verici bir öğrenme deneyimi 
sunmaktadır ve dörtlü bir döngüsel sisteme dayanmaktadır: 
Bilgi, araştırma, teori ve pratik. Aynı zamanda öğrencilere 
okullarda, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında 
değişime, insanlara ve öğrenmeye öncülük eden becerileri 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında 
öğrencilere, alanında seçkin uzmanlarla tanışma ve eğitim 
kurumları işletmeciliğinde karşılaşılan çeşitli problemlerin 
çözümünde onların bilgi birikiminden yararlanma fırsatı 
sunulmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi 
Temelleri Yüksek Lisans Programı, sunduğu güçlü disiplinler 
arası yaklaşım ile eğitimin temel meselelerine felsefi, sosyal 
ve tarihi bir bakış açısıyla yaklaşabilen ve yeni çözümlemeler 
yapabilen bu doğrultuda  bilimsel çalışmalar yapan mezunlar 
kazandırma gayreti içerisindedir. Program, üniversitemizin 
sosyal bilimler alanında öncü bir araştırma üniversitesi 
olma hedefi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası eğitim 
sistemlerinin tarihi, felsefi ve sosyal temellerini irdeleyebilen 
ve çağdaş yeni eğitim görüşlerini değerlendirebilen uzman 
eğitimciler ile alana yönelik yeni bir araştırma zemini 
oluşturmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)

EĞİTİMİN FELSEFİ SOSYAL VE TARİHİ 
TEMELLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)



69

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı, 
Avrupa-merkezci bir felsefe tarihi yerine hem Batı hem de 
İslam felsefesini kendi tarihsel bağlamlarını ve etkileşimlerini 
nazar-ı itibara alarak incelemekte ve öğrencilerine daha 
evrensel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Program, İlkçağ, 
İslam, Türk ve Kıta Avrupası temel alınmak üzere Batı 
Felsefesi geleneklerinden derslerle çoğulcu bir program 
önermekte olup, felsefi formasyonu bu çoğulcu program 
yapısına göre vermektedir. Bununla birlikte öğrenciler 
seçtikleri derslerle istedikleri alanda uzmanlaşabileceklerdir. 
Program verdiği çok yönlü formasyonuyla İslam felsefe 
geleneğini sadece tarihsel bir fenomen değil, çağdaş felsefe 
bağlamında da inceleyebilecek nitelikte akademisyen 
yetiştirmeyi temel amaçları arasında görmektedir. Bölüm 
bilimsel stratejisini buna göre geliştirmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi Finansal Ekonomi Yüksek Lisans 
Programı, hem akademik yönden güçlü, hem de finansal 
piyasalarda uzun yıllar çalışmış olan deneyimli bir kadro 
tarafından verilecek dersler, uygulamalar ve yürütülecek 
tezler vasıtasıyla, teori ile piyasayı birleştirebilen, alternatif 
paradigmalar ve çözümler üretebilen mezunlar vermeyi 
hedeflemektedir. İşletme ve İktisat Bölümleri’nin birlikte 
yürüteceği Program, bu bağlamda, gerek finansal piyasalar 
gerekse bu piyasalar ile ekonominin diğer bileşenleri 
arasındaki etkileşimin anlaşılabilmesini kolaylaştıracak bir 
müfredat sunmaktadır. 

FELSEFE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
(İNGİLİZCE)

FİNANSAL EKONOMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI (İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi, THY Havacılık Akademisi ve 
AIRBUS ortaklığı ile sunulan Hava Taşımacılığı Yönetimi 
Yüksek Lisans Programı’nın amacı, uluslararası saygınlığa 
sahip bilim adamları ile havacılık sektörüne alanında uzman 
ve vizyoner yöneticiler yetiştirmektir. Program, temel teorik 
yönetim bilimleri derslerinin yanında havacılığa ve hava 
taşımacılığına özel havacılık işletmesi, havacılıkta ekonomi 
ve finans, filo planlaması, gelir yönetimi, havacılıkta tedarik 
zinciri, servis yönetimi, bilişim sistemleri ve iş analitiği 
alanlarındaki farklı eğitim modüllerinden oluşmakla birlikte; 
çok yönlü ve disiplinler arası bir eğitim de öngörmektedir. 
Buna göre program temel zorunlu derslerin yanında 
ilgi alanına göre alınabilecek olan seçmeli dersler ile 
zenginleştirilmiş, yüksek lisans tezi ve bitirme projesi ile 
uygulamalı bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Yüksek Lisans Programı, 
farklı lisans eğitimlerinden gelen öğrencilere, ülke ve dünya 
ekonomilerinde meydana gelen iktisadi gelişmeleri anlama, 
yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla, oluşan sorunlara 
çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılmasını 
amaçlamaktadır. Öğrenciler ayrıca, Üniversitemizin araştırma 
vizyonu doğrultusunda kurulan araştırma ve uygulama 
merkezleri vasıtası ile uygulamaya dönük araştırma 
faaliyetleri içerisinde aktif olarak yer alabileceklerdir. 
Programın ayırt edici bir özelliği de, öğrencilerimizin, farklı 
iktisat teorilerini bir arada öğrenmek suretiyle, günümüzün 
iktisadi ve sosyal sorunlarına alternatif çözümler üretebilme 
yetkinliği kazanabilecek olmalarıdır. Programa katılacak 
başarılı burslu öğrencilerimizin, Üniversitemiz öğretim 
üyelerince yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerine aktif 
katkıda bulunmaları hedeflenmekte ve böylece öğrencilerin 
hem öğretim hem de araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ TEZLİ 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
(İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi İşletme Tezli Yüksek Lisans 
Programı, modern işletmecilik ve yönetim alanında 
geliştirilmiş olan kuram ve perspektifleri günümüz iş 
dünyasının pratik gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde 
bir araya getirmektedir. Bu çerçevede program müfredatı, 
temel teorik derslerin yanında, yönetim bilimine ilişkin 
araştırmaları anlama, pratik hayatta kullanma ve ilerletmeye 
yönelik alt dalları içeren derslerden oluşmaktadır. Zorunlu ve 
zengin sayıdaki seçmeli ders içeriklerinin vaka çalışmaları 
ile somut hayat ile ilişkilendirileceği Program, katılımcılarının 
çalıştıkları veya çalışmayı arzu ettikleri şirketlere dönük 
olarak, öğrendiklerini uygulama imkanı sunarak kurumlarına 
da faydalı olmalarını sağlayacaktır. Programda kapsamında 
gerçekleştirilecek tez çalışmalarının gerçek hayatta etki 
yaratacak nitelikte olması ve üst seviyede katma değer 
yaratılması da hedeflenmektedir.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, modern işletmecilik 
ve yönetim alanında geliştirilmiş olan kuram ve perspektifleri 
günümüz iş dünyasının pratik gereksinimlerine yanıt 
verebilecek biçimde bir araya getirmektedir. Bu çerçevede 
program müfredatı, temel teorik derslerin yanında, 
yönetim bilimine ilişkin araştırmaları anlama, pratik hayatta 
kullanma ve ilerletmeye yönelik alt dalları içeren derslerden 
oluşmaktadır. İşletme Türkçe Yüksek Lisans diploması 
alarak Program’dan mezun olacakların; Genel İşletmecilik, 
Küresel İşletmecilik ve Pazarlama, Stratejik Pazarlama ve 
Marka Yönetimi, Liderlik ve Girişimcilik, Finansal Yönetim 
ve İşletme Finansmanı, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 
ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında bilgi ve beceri 
kazanmaları hedeflenmektedir.

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
(İNGİLİZCE)

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
(TÜRKÇE)
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Medeniyet Araştırmaları, dünyanın önde gelen 
üniversitelerinde var olan, kendine has teorik bir yaklaşım 
ve yönteme sahip disiplinlerarası bir bilim dalıdır. İbn 
Haldun Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Yüksek Lisans 
Programı’nda; farklı disiplinler, ayrı araştırma alanları 
olarak değil; insanlığın karşılaştığı sorunları araştırmayı 
amaçlayan tamamlayıcı bakış açıları olarak görülmekte 
ve Program kapsamında öğrenciler; din, sanat, edebiyat, 
tarih, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerden 
beslenen disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyerek 
dünyadaki sosyal, kültürel ve siyasal ayrımların eksenini 
belirleyen medeniyetleri ve radikal bir değişim gerçekleştiren 
medeniyetler arası ilişkileri araştırmaktadırlar.

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI YÜKSEK 
LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)

İbn Haldun Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 
Programı, güncellenen ders içeriği ile özel hukukun alt 
disiplinlerine ilişkin güncel ulusal ve uluslararası problemlerin 
hukuki ve toplumsal açıdan derinlemesine ele alındığı, klasik 
yöntemlerle yenilikçi metotların bir arada kullanıldığı, birden 
fazla yabancı dil ile mukayeseli özel hukuk araştırmaları 
yapma ve uzmanlaşma imkânı sağlayan bir programdır. 
Alanında uzman bir kadro tarafından verilen teorik dersler 
ve seminer ödevleri ile öğrencinin derse aktif katılımı 
sağlanarak, edindiği derinlemesine bilgiyi kullanarak 
karşılaştığı özel hukuka ilişkin problemleri doğru şekilde 
teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı özgün çözümler geliştiren, 
hukuk dilini doğru kullanan, sözlü ifade sanatına hâkim, 
tartışmaya açık, akademik etik ve genel ahlak ile adalet 
ilkelerine uygun araştırma bilinci ve hukuk nosyonuna sahip, 
özel hukuk alanında uzman hukukçular yetiştirilmektedir.

ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS  
PROGRAMI (TÜRKÇE)
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İbn Haldun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek 
Lisans Programı, sosyal bilimlerin kesişiminde yer almakta 
olup, gerek teorik gerekse uygulama derslerinin yer aldığı 
vizyoner bir programdır. Bu bakımdan program, araştırma 
ve proje yönüyle öğrencinin akademik yönünü; kısa filmler, 
TV programları, sinema ve belgesel ağırlıklı olması ile pratik 
ve uygulama yönünü geliştirecektir. Medya Çalışmaları, 
Film Analizi, Spikerlik ve Sunuculuk, Senaryo Yazım ve 
Teknikleri gibi birçok ders, programın iki temel yönüne 
işaret etmektedir. Program kapsamında, ülkemizin tarihsel 
birikiminin kısa filmler, TV programları, sinema ve belgesel 
diliyle gelecek kuşaklara aktarılması da bir diğer öncelik 
olarak belirlenmiştir. Entelektüel birikim kazandırmanın yanı 
sıra, uygulama imkânlarını da içinde barındıran Program, 
öğrencilerini geleceğe güvenle hazırlamayı hedeflemektedir.

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA TEZLİ 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Yüksek Lisans Programı, hem geleceğin doktora öğrencileri 
hem de alandaki ve benzer alanlardaki uygulayıcılar için 
ihtiyaç duyulan teori ve uygulama yeterliliğine önem 
vermektedir. Öğrenciler, bilimsel-uygulama modeli 
çerçevesinde danışmanlıkta bilimsel bir yaklaşım, 
profesyonel bir tutum ve yetkinlik geliştirmeye teşvik 
edilmektedir. Program kapsamında öğrenciler dünyanın farklı 
yerlerindeki danışmanlık yaklaşımlarını inceleme ve keşfetme 
fırsatını bulacaklardır. Aynı zamanda, alandaki en son 
gelişimleri de takip ederek günümüz dünyasının sorunlarına 
çözüm üretmeyi öğreneceklerdir. Programda en yeni teknik 
ve uygulamaların öğretilmesinin yanında, öğrencilerin kendi 
yaratıcılıklarını kullanarak, kendi bilgilerini üretmeleri, kişisel 
ve mesleki gelişimlerinde aktif rol almaları beklenmektedir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (%30 
İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası 
deneyime sahip zengin akademik kadrosuyla, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal ve 
pratik bilgi üretimine; bu bağlamda, Siyaset Teorisi ve 
Uluslararası İlişkiler Teorisi alanlarındaki güncel tartışmalara, 
Türk siyasi hayatındaki köklü değişimlere, uluslararası 
sistemin dönüşümüne, Türkiye’nin dış politikasına, 
Ortadoğu ve komşu bölgeler başta olmak üzere bölgesel 
çalışmalara ilişkin akademik bilgi üretimine katkı sunmayı 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Program, pozitif, yorumlayıcı 
ve eleştirel araştırma metotlarına hâkim; yerli ve küresel 
bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir şekilde 
kullanabilen; ulusal, bölgesel ve küresel bilgi birikimine 
bilimsel ve ahlaki bir sorumlulukla katkı sunacak; kültürel ve 
tarihi derinlikli çalışmalar yapacak araştırmacılar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
(İNGİLİZCE)

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, 
günümüzde yaşanan yerel ve küresel süreç ve krizler 
ortamında, konusunda ihtisas sahibi, uluslararası düzeyde 
yetkin sosyologlar, entelektüeller ve araştırmacılar 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Program, farklı 
medeniyet ve kültür havzalarında ortaya çıkan düşünce 
geleneklerini karşılaştırmalı olarak irdeleyerek, günümüz 
toplumlarının içinde bulundukları toplumsal, kültürel, 
siyasal, çevresel ve ekonomik krizleri ve sorunları araştırma, 
anlama ve çözüm önerileri geliştirme noktasında farklı 
teorik ve metodolojik yaklaşımları bir araya getirmektedir. 
Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, ülkemizin ve dünya 
çapında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış uzman, 
yönetici ve diplomatlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI (İNGİLİZCE)
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İbn Haldun Üniversitesi Temel İslami İlimler Yüksek Lisans 
Programı, kendi alanında küresel çapta nitelikli bir eğitim ve 
öğretimin şartlarını oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Tefsir, 
Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf bilim dallarını kapsayan 
ortak ve seçmeli derslerden oluşan bir müfredatı esas alan 
Program’ın öncelikli hedefleri arasında, Doktora programına 
nitelikli öğrenci kazandırmak ve ulusal/uluslararası 
düzeyde yetkin araştırmacı ve akademisyen yetiştirmek 
yer almaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerine fiilen 
iştirak edecek bu genç araştırmacılar hocalarıyla usta-
çırak esasına dayalı bir etkileşim içine girmekte ve Türkçe/
Osmanlıca, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde temel 
literatürü takip becerisi kazanmış olarak mezun olmaktadır.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK 
LİSANS PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)

İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans 
Programı, interdisipliner bir niteliğe sahiptir. Dil (Modern 
Türkçe ve Osmanlı Türkçesi), Tarih, Ekonomi, Siyaset 
Bilimi, Sosyoloji ve Antropoloji bileşenlerini içermektedir. 
Dolayısıyla bu bölüm ve programların hepsinden daha 
geniştir. Sözkonusu disiplinler Türkiye gerçekliğinin sadece 
bir yönü ve boyutuna bakarken, Türkiye Çalışmaları bu 
boyutların hepsine eğilerek Türkiye gerçekliğini tarihi, siyasi, 
ekonomik ve sosyolojik yönlerden daha derin ve bütünsel 
bir şekilde kavramayı amaçlamaktadır. Program, çok-taraflı 
kültürel iletişim ve etkileşim, bilimsel araştırma ve diyalog 
faaliyetlerinin en sıcak, konuksever, kullanıcı dostu ortamı ve 
enstrümanlarından birini teşkil etmektedir.

TÜRKİYE ÇALIŞMALARI TEZLİ YÜKSEK 
LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
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Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Programı, 
klasik özel hukuk ve kamu hukuku ayrımından bağımsız 
olarak, bu disiplinleri uluslararası hukuk boyutuyla ele alan 
bir yüksek lisans programı olarak kurgulanmıştır. Özel hukuk 
ve kamu hukukunun alt disiplinlerine ilişkin uluslararası 
nitelik taşıyan güncel hukuki problemler esas alınarak 
oluşturulan ve güncellenen derslerde, öğrencilerin lisans 
eğitiminden edindikleri bilgi ve yetkinliğin lisansüstü düzeye 
taşınarak çokdilli ve uluslararası düzeyde mukayeseli hukuk 
araştırmaları yapmaları sağlanmaktadır. Böylece programdan 
mezun olan öğrencilerin tezlerinin uluslararası alanda atıf 
alan ve akademik çalışmalara katkı sağlayan, mukayeseli 
olarak hukuk literatürünün incelendiği, öğrencinin akademik 
tartışmaların yanı sıra özgün görüşlerine de yer verildiği 
bilimsel çalışmalar haline gelmesi amaçlanmaktadır. Gerek 
alanında uzman bir kadro tarafından verilen teorik derslerde 
gerekse öğrencilerin hazırlayacakları seminer ödevlerinde, 
öğrencinin derse en üst düzeyde katılımı sağlanarak, 
muhakeme gücü gelişmiş, karşılaştığı uluslararası hukuki 
problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı 
çözümler geliştiren, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü ifade 
sanatına hâkim, tartışmaya açık, akademik etik ve genel 
ahlak ile adalet ilkelerine uygun araştırma bilinci ve hukuk 
nosyonuna sahip, ülkemizi uluslararası arenada temsil 
edebilecek birikime sahip hukukçular yetiştirilmektedir.

ULUSLARARASI VE MUKAYESELİ HUKUK 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
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Üniversitemiz bünyesinde çeşitli alanlarda Tezsiz Yüksek 
Lisans Programları da yer almakta olup, detaylı bilgi ve 
başvuru için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesinde  
sgs.ihu.edu.tr ilgili program sayfaları ziyaret edilebilir.

Lisansüstü Programların Ücretleri, Başvuru 
Koşulları ve Burs Olanakları
Lisansüstü program ücretleri, başvuru koşulları ve burs 
olanakları için lütfen ziyaret ediniz:  

apply.ihu.edu.tr



80

AKADEMİK KADRO
* İsimler idari görev, akademik ünvan ve isme göre alfabetik olarak listelenmiştir
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İbn Haldun Üniversitesi, insan ve toplum bilimlerinin 
bütün alanlarında yetkin, gerek yaptıkları yayınlar gerekse 
aldıkları üst düzey eğitimler ve birikimleriyle uluslararası 
ölçekte saygın bir akademik kadroya sahiptir. Her 10 
öğrenciye 1 akademisyen ve öğretim elemanının düştüğü 
eğitim-öğretim ortamı, Üniversitemizi ülkemizde eşsiz bir 
konuma getirmekte olup, saygın akademik kadromuzun 
öğrencilerimizle bire bir ilgilenmelerine ve onların akademik 
gelişimlerine yardımcı olmalarına büyük bir imkân 
sağlamaktadır.

“Butik” bir üniversite olan İbn Haldun Üniversitesi, sınırlı 
sayıda lisans ve lisansüstü kontenjanları ve sadece sosyal 
bilimlere odaklanan eğitim, öğretim ve araştırma altyapısıyla, 
bu tanımı fazlasıyla hak ediyor. Üniversitemiz, bu yönüyle, 
bire bir hoca-öğrenci ilişkisinin en üst seviyede yaşandığı 
güzide bir yüksek öğretim kurumu olarak ülkemizdeki diğer 
üniversitelerden ayrılıyor. Güncel eğitim ve ders planlamaları 
doğrultusunda bu akademik kadro, alternatif istihdam 
kanallarıyla, her eğitim-öğretim döneminde kurum dışından 
yetkin isimlerle de takviye edilip güçlendiriliyor.

Fakülte, bölüm ve enstitülerimizde görev alan güncel 
akademik kadromuzu yakından tanımak ve akademik 
profillerini incelemek için web sitemizde Akademik Kadro 
sayfamızı www.ihu.edu.tr/tr/academicians ziyaret 
edebilirsiniz.
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Yüksel Özden
Prof. Dr.

Hasan Kaplan
Prof. Dr.
Dekan

Naime Doğru
Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Dilşad Yakut
Dr. Öğr. Üyesi

Nagehan Pakdamar Tüzgen
Arş. Gör.

Cem Malakcıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül İşlekeller Bozca
Doktor Öğretim Görevlisi

Nadire Gülçin Yıldız
Doktor Öğretim Görevlisi

Yakup Ekleme
Öğretim Görevlisi

Lokman Akbay
Dr. Öğr. Üyesi

Hanifi Parlar
Doç. Dr.

Sefa Bulut
Prof. Dr.

Thseen Nazir
Dr. Öğr. Üyesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bağlantılı Öğretim Üyeleri
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İzzet Bozkurt
Prof. Dr.
Rektör Yardımcısı, Dekan

Osman Doğan
Arş. Gör.

Aylin Göztaş
Prof. Dr.

Berrin Kalsın
Doç. Dr.

İsmail Arda Odabaşı
Prof. Dr.

Nevriye Yıldırım
Öğr. Gör.

Kübra Özarslan
Dr. Öğr. Üyesi

Esra Bilgiç
Dr. Öğr. Üyesi

Gökçen Çatlı Özen
Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Ilgaz
Dr. Öğr. Görevlisi

Hande Ortay
Dr. Öğr. Görevlisi

Seyfettin Cem Kıvırcık
Dr. Öğr. Görevlisi

Yaşar Buğra Dedeoğlu
Dr. Öğr. Görevlisi

Yusuf Devran
Prof. Dr.

Ekmel Geçer
Prof. Dr.

Hakkı Öcal
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm Başkanı

Yasmin Abbas Abdallah Aldamen
Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Karanfiloğlu
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm Başkanı

Hasan Ramazan Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi

Ali Kıvrak
Arş. Gör.

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bağlantılı Öğretim Üyeleri
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Ömer Çınar
Prof. Dr.
Dekan

Ali Yeşilırmak
Prof. Dr.
Rektör Yardımcısı

Şükrü Yıldız
Prof. Dr.

HUKUK
HUKUK FAKÜLTESİ

Yavuz Atar
Prof. Dr.

Yusuf Çalışkan
Prof. Dr.

Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
Doç. Dr.

Gülnihal Ahter Yakacak
Arş. Gör.

Rabia İlhan
Dr. Öğr. Üyesi

Betül Bozkır
Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk Petek
Arş. Gör.

Ömer Faruk Erol
Dr. Öğr. Üyesi

Quaisar Nasrat
Dr. Öğr. Üyesi

Meryem Solmaz Bilici
Arş. Gör.

Nurhayat Bekir
Arş. Gör.

Erdem İzzet Külçür
Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Oğuz Tuna
Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk Kafalı
Arş. Gör.

Saliha Merve Kaya
Arş. Gör.

Ali Demirbaş
Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Ulvi Türkbağ
Prof. Dr.

Mahmut Koca
Prof. Dr.

Bağlantılı Öğretim Üyeleri

Necmettin Kızılkaya
Prof. Dr.

Oğuz Atalay
Prof. Dr.

Muhammet Celal Kul
Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Cahit Günel
Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep Nihan Çamurcu
Dr. Öğr. Görevlisi

Muhammed Göçgün
Dr. Öğr. Üyesi

Osman Safa Bursalı
Dr. Öğr. Üyesi

Dursun Saat
Dr. Öğr. Üyesi

Enver Arıkoğlu
Arş. Gör.
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Rıza Tevfik Kalyoncu
Arş. Gör.

Enis Doko
Doç.Dr.

Burhan Köroğlu
Prof. Dr.
Bölüm Başkanı

Muhammet İkbal Bakır
Dr. Öğr. Üyesi

FELSEFE BÖLÜMÜ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Nagihan Haliloğlu
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm Başkanı

Melike Günyüz
Dr. Öğr. Üyesi

Rahmi Oruç
Arş. Dr.

Emrah Pelvanoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah Başaran
Dr. Öğr. Üyesi

Tonguç Seferoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

İclal Didem Arvas
Dr. Öğr. Üyesi

Neslihan Albay
Dr. Öğr. Üyesi

Merve Aktar
Dr. Öğr. Üyesi

Emine Hoşoğlu Doğan
Dr. Öğr. Üyesi

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bağlantılı Öğretim Üyeleri

Bağlantılı Öğretim Üyeleri
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Yusuf Varlı
Doç.Dr.

Rasim Özcan
Prof. Dr.
Enstitü Müdürü, Bölüm Başkanı

Mohamad Lutfi Hammour
Prof. Dr.

Şerife Genç İleri
Dr. Öğr. Üyesi

Asad Ul Islam Khan
Dr. Öğr. Üyesi

İKTİSAT BÖLÜMÜ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sadettin Haluk Çiftçi
Doç.Dr.

Orhan Aygün
Dr. Öğr. Üyesi

Özer Selçuk
Dr. Öğr. Üyesi

Gökhan Övenç
Doç. Dr.

Hasan Vergil
Prof. Dr.

Fatih Ayhan
Doç. Dr.

Gamze Yüksel
Doç. Dr.

Murat Güven
Dr. Öğr. Üyesi

Murat Turgut
Doç. Dr.

Sadullah Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi

Serkan Yüksel
Dr. Öğr. Üyesi

Ali Köseoğlu
Dr. Öğr. Görevlisi

Zafer Bekiryazıcı
Dr. Öğr. Üyesi

Waqar Badshah
Dr. Öğr. Görevlisi

Bağlantılı Öğretim Üyeleri
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Medaim Yanık
Prof. Dr.

Timothy Jordan
Prof. Dr.

Hooman Keshavarzi
Dr. Öğr. Üyesi

Noraini Binti Mohd Noor
Prof. Dr.

Burcu Uysal
Dr. Öğr. Üyesi

Belkıs Nilgün Öcal
Dr. Öğr. Üyesi

Senem Eren
Dr. Öğr. Üyesi

Aziz Muhammed Akkaya
Arş. Gör.

Itır Tarı Cömert
Doç. Dr.

Vahdettin Görmez
Doç. Dr.

Mehmet Hakan Türkçapar
Prof. Dr.

Zahide Çakır Çilesiz
Dr. Öğr. Üyesi

Hasan Turan Karatepe
Dr. Öğr. Üyesi

Ebru Morgül
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm Başkanı

Üzeyir Ok
Prof. Dr.

Ömer Mücahit Öztürk
Prof. Dr.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bağlantılı Öğretim Üyeleri

Burhanettin Duran
Prof. Dr.

Abdullah Enes Tüzgen
Dr. Öğr. Üyesi

Erik Ivar Ringmar
Prof. Dr.

Vugar İmanbeyli
Doç. Dr.

Hüseyin Alptekin
Doç. Dr.

Yaşar Sarı
Prof. Dr.

Talha Köse
Doç. Dr.

Mehmet Akif Kayapınar
Dr. Öğr. Üyesi

Ali Aslan
Doç. Dr.
Bölüm Başkanı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI  
İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Şirin Duygulu Elcin
Dr. Öğr. Üyesi

Bağlantılı Öğretim Üyeleri
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İrfan Ahmad
Prof. Dr.

Recep Şentürk
Prof. Dr.

Diane Marie Pranzo
Dr. Öğr. Üyesi

Nursem Keskin Aksay
Dr. Öğr. Üyesi

Hamid Dabashi
Prof. Dr.

Alev Erkilet
Prof. Dr.
Dekan

Ramazan Aras
Doç. Dr.
Bölüm Başkanı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bağlantılı Öğretim Üyeleri

Tesnim Khriji
Öğr. Görevlisi

İbrahim Emre Yanık
Arş. Gör.

Ali Murat Yel
Prof. Dr.

Rula Nuri Baysan
Dr. Öğr. Üyesi

Safa Nur Altuncu Kaan
Arş. Gör.

Eda Yücesoy
Doç. Dr.

Şevket Küçük Hüseyin
Dr. Öğr. Üyesi

Halil Berktay
Prof. Dr.
Bölüm Başkanı

Mehmet Şakir Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi

Faruk Yaslıçimen
Dr. Öğr. Üyesi

Naciye Zeynep Çavuşoğlu
Arş. Gör.

Muhammed Fatih Çalışır
Dr. Öğr. Üyesi

Suraija Roschan Nadira Erika Faroqhi
Prof. Dr.

İbrahim Vehbi Baysan
Dr. Öğr. Üyesi

TARİH BÖLÜMÜ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bağlantılı Öğretim Üyeleri
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Bilal Aybakan
Prof. Dr.
Dekan

Atilla Arkan
Prof. Dr.
Rektör

Serdar Demirel
Prof. Dr.

Hamzeh Al-Bakri
Dr. Öğr. Üyesi

Yaşar Çolak
Dr. Öğr. Üyesi

Betül Avcı Sebetci
Doç. Dr.

Ahmet Murat Özel
Doç. Dr.

Tuğba Erkoç Baydar
Dr. Öğr. Üyesi

Volkan Yıldıran Stodolsky
Dr. Öğr. Üyesi

Abdüssamed Sarıkaya
Arş. Gör.

Semih Ceyhan
Prof. Dr.

İbrahim Özdemir
Doç. Dr.

Hacı Bayram Başer
Dr. Öğr. Üyesi

Musa Sancak
Dr. Öğr. Üyesi

Yakup Kara
Dr. Öğr. Görevlisi

Kadir Gömbeyaz
Doç. Dr.

Tolga Savaş Altınel
Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Yavuz
Dr. Öğr. Üyesi

Abdulmelik Yangın
Öğretim Görevlisi

Salime Leyla Gürkan
Prof. Dr.

Hayati Hökelekli
Prof. Dr.

Mehmet Akif Koç
Prof. Dr.

Zuhal Ağılkaya Şahin
Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Paçacı
Prof. Dr.

Kemal Ataman
Prof. Dr.

Ercan Alkan
Doç. Dr.

Necdet Tosun
Prof. Dr.

Şükrü Özen
Prof. Dr.

Esra Yılmaz
Öğr. Gör.

Mehmet Bulgen
Doç. Dr.

Mustafa Altın
Öğr. Gör.

Ahmet Süruri
Dr. Öğr. Üyesi

İhsan Kahveci
Dr. Öğr. Üyesi

Cüneyt Mehmet Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi

İSLAMİ İLİMLER
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Bağlantılı Öğretim Üyeleri
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Ekrem Tatoğlu
Prof. Dr.

Tamer Aksoy
Prof. Dr.

Nihat Gümüş
Dr. Öğr. Üyesi

Mahmut Arslan
Prof. Dr.

Ahmet Kaplan
Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Fahrettin Demirel
Doç. Dr.

Fatma Halide Kıvrak
Arş. Gör.

Elif Değirmenci
Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah Okumuş
Prof. Dr.

Selim Zaim
Prof. Dr.

Lokman Gündüz
Prof. Dr.

Ahmet Bardakçı
Prof. Dr.

Hasan Dinçer
Prof. Dr.

Necla Öykü İyigün
Doç. Dr.

Gülberk Gültekin Salman
Doç. Dr.

Remzi Altunışık
Prof. Dr.

Mustafa Büte
Prof. Dr.

Fatih Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi

Deniz Şükrüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

Murad Canbulut
Dr. Öğr. Üyesi

İsmail Pamuk
Dr. Öğr. Görevlisi

Hande Begüm Bunin Doyduk
Dr. Öğr. Üyesi

Hülya Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Hayri Nuroğlu
Dr. Öğr. Görevlisi

Zehra Badak
Dr. Öğr. Üyesi

Arafat Salih Aydıner
Dr. Öğr. Üyesi

Elif Baykal
Doç. Dr.

Yasin Rofçanın
Prof. Dr.

Salih Özhan
Dr. Öğr. Üyesi

Necla İlter Küçükçolak
Dr. Öğr. Görevlisi

Mustafa Kemal Yılmaz
Prof. Dr.
Dekan, Bölüm Başkanı

Ali Osman Kuşakcı
Doç. Dr.

Omar Kachkar
Dr. Öğr. Üyesi

Ümit Hacıoğlu
Prof. Dr.

Sümeyye Kuşakcı
Dr. Öğr. Üyesi

İŞLETME BÖLÜMÜ
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bağlantılı Öğretim Üyeleri
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Vahdettin Işık
Dr. Öğr. Üyesi
Enstitü Müdürü

Wael Hallaq
Prof. Dr.

Miriam Cooke
Prof. Dr.

Bruce Lawrence
Prof. Dr.

Heba Raouf Mohamed Ezzat
Dr. Öğr. Üyesi

Wahabuddin Raees
Prof. Dr.

Ahmet Tarık Çaşkurlu
Arş. Gör.

Halil İbrahim Alegöz
Arş. Gör.

Önder Küçükkural
Dr. Öğr. Üyesi

Bilal Kuşpınar
Prof. Dr.

Alparslan Açıkgenç
Prof. Dr.

İbrahim Kalın
Prof. Dr.

Tahsin Görgün
Prof. Dr.

Ercüment Asil
Dr. Öğr. Üyesi

Naoki Yamamoto
Dr. Öğr. Üyesi

Fırat Oruç
Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Mahir Kafas
Uzman

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ Bağlantılı Öğretim Üyeleri

Nurullah Ardıç
Prof. Dr.
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Muhammet Furkan Alpat
Öğr. Gör.
Müdür

Elmedin Zubovic
Öğr. Gör.

Abdurrahman Tablas
Öğr. Gör.

Mahmoud Dahman
Öğr. Gör.

Mousab Olabi
Öğr. Gör.

Lubana Barodi
Öğr. Gör.

Jaber Kamalıvahedazad
Öğr. Gör.

Jeyhun Mansimov
Öğr. Gör.

Amar Al Solah
Öğr. Gör.

Meltem Öz
Öğr. Gör.

Narges Keshani
Öğr. Gör.

Gökhan Güler
Öğr. Gör.

Adisa Serhatlic
Öğr. Gör.

Alena Petrova
Öğr. Gör.

Abdullah Al Thalaj
Öğr. Gör.

Mudar Faress
Koordinatör

Haktan Tursun
Öğr. Gör.

Mahfoozur Rahman
Öğr. Gör.

Burcu Harputoğlu
Öğr. Gör.

Mohamad Baghdadi
Öğr. Gör.

YABANCI DİLLER OKULU

Maria Eleni Kouklaki
Öğr. Gör.

Mohammad Sheikh Kassem
Öğr. Gör.

Mahmoud Noureddin Chabban
Öğr. Gör.

Mahmut Uğur Arslan
Öğr. Gör.

Omar Ghalib Farhan Al-Jumaili
Öğr. Gör.

Rümeysa Şişman
Öğr. Gör.

Zehra Haliloğlu
Öğr. Gör.

Yasser Saad Mohammed Mohammed Elsharkawy
Dr. Öğr. Üyesi

Sarra Dehimi
Öğr. Gör.

Osama Canaan
Öğr. Gör.

Tannaz Zand
Öğr. Gör.

Salima Adzhieva
Öğr. Gör.

Suzanne Marie Hitto
Öğr. Gör.

Zaher Alrashed
Öğr. Gör.

Shady Jammal
Öğr. Gör.

Robin Elaine Scrivner
Öğr. Gör.

Yassamin Pouriran
Öğr. Gör.

Zehra Öztürk Rahman
Öğr. Gör.
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Ahmet Enes Elhan
Öğr. Gör.

Selin Özdemir
Öğr. Gör.

Süleyman Emirhan
Öğr. Gör.

Zeynep Akay
Öğr. Gör.

Zeynep Ünver Singer
Öğr. Gör.

Elvida Ünal
Öğr. Gör.

Abdulkader Alkhalaf
Öğr. Gör.

Ayşe Aydoğan
Öğr. Gör.

Beyza Nur Karadeniz
Öğr. Gör.

Buse Keskin
Öğr. Gör.

Fatma Buluş
Öğr. Gör.

Gurbet Tuba Emine Toprak
Öğr. Gör.

Mevlüt Oğuz
Öğr. Gör.

Peyman Eshaghi
Öğr. Gör.

Sümeyra Bozkurt
Öğr. Gör.

Şeyda Erdem
Öğr. Gör.

Zeynep Salihoğulları Casermeiro Arjona
Öğr. Gör.

Salman Narlı
Öğr. Gör.

Sena Çiftçi
Öğr. Gör.

Sezen Suerurçat
Öğr. Gör.

Eldar Hasanoğlu
Doç. Dr.

Edip Gölbaşı
Dr. Öğr. Gör.

Bağlantılı Öğretim Görevlileri
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SERVİS HİZMETLERİ VE ULAŞIM
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İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nden şehrin merkezi 
noktalarına, kullanım durumuna ve talebe göre değişen 
sıklıklarda ücretsiz servis imkânı bulunmaktadır. (Güncel 
servis detayları https://iber.ihu.edu.tr/ web sitesi üzerinde 
mensuplarımızla paylaşılmaktadır.)

Halen yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro 
Hattı’nın İbn Haldun Üniversitesi Durağı, Külliyemizin giriş 
binasına 700 metre mesafededir. Bu hattın 2022 yılı sonunda 
tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Külliyemizin ana 
girişinde yer alan İbn Haldun Üniversitesi otobüs durağı, 
bölge otobüslerinin güzergâhı arasında yer almaktadır.

Fatih’te bulunan Süleymaniye Yerleşkemiz ve Bakırköy’de 
bulunan Taş Mektep Yerleşkemiz ise merkezi konumlarda 
olup metro, tramvay, Marmaray ve otobüs güzergahları 
üstünde yer almaktadırlar.

İBN HALDUN KÜLLİYESİ İLETİŞİM: 
Telefon: +90 212 692 02 12
Adres: Başak Mah. Ordu Cad. No:3 P.K. 34480 
Başakşehir/İSTANBUL

SÜLEYMANİYE YERLEŞKESİ İLETİŞİM:
Telefon: +90 212 692 02 12 / 4311
Darulhadis Adres: Süleymaniye Mahallesi Prof. Dr. Sıddık 
Sami Onar Caddesi No:8/101 Fatih / İSTANBUL   
Darulkurra Adres: Süleymaniye Mahallesi Prof. Dr. Sıddık 
Sami Onar Caddesi No:8/1/1 Fatih / İSTANBUL    
Salis Medresesi Adres: Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan 
Caddesi No:38/1 Fatih / İSTANBUL

TAŞ MEKTEP YERLEŞKESİ İLETİŞİM
Telefon: +90 212 692 02 34
Adres: Yenimahalle Mahallesi Hazırlık Sokak No:10 
Bakırköy/İSTANBUL
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