NORMALLEŞME SÜRECİNDE SALGINA KARŞI TÜM HİJYEN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK
Ülkemizde salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinin ilan edilmesiyle birlikte, Üniversitemiz de gerekli tüm hijyen tedbirlerini aldı. Temizlik ekiplerimiz hijyenin sağlanması için tüm yerleşkelerimizi detaylı bir şekilde dezenfekte etti. Normalleşme sürecinde de en üst düzeyde
hijyenin sürdürülmesi amacıyla tüm ofisler ve ortak kullanım alanları günlük olarak itina ile dezenfekte edilmektedir.

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS DÖNEMİMİZ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihinde başlatılan uzaktan öğretim süreci, planlandığı şekilde 15 Mayıs 2020 tarihinde sona erdi. 8 haftalık
bu süreçte Üniversitemizin tüm programlarında mevcut teorik derslerin tamamı uzaktan öğretimle verilerek yüzde 100’lük bir başarıya ulaşıldı. Uygulamalı derslerin ise yüzde 41’i uzaktan öğretim yöntemiyle verilmiş olup bunların geri kalan kısmı öğretim üyelerimiz tarafından final
sınavları öncesinde yine uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlanacaktır.
Uzaktan eğitim sürecinde Üniversitemizde 10 fakülte, 1 yüksekokul ve lisansüstü eğitim enstitüsünde 131 farklı programda öğrenim gören
9808 öğrencimiz 1366 teorik ve 103 uygulama dersini çevrimiçi platformlar üzerinden aldı. ALMS uzaktan öğretim sistemi, Edmodo öğrenme yönetim sistemi ve Zoom sanal sınıf oluşturma uygulamalarının kullanıldığı bu süreçte kurum olarak bu alanda çok önemli bir bilgi birikimi
ve tecrübeler edinmiş olduk.
2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi derslerinin önemli bir kısmının uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlandığı bu süreçte, eğitimleri
özveriyle gerçekleştiren değerli öğretim elemanlarımıza, derslere katılım gösteren öğrencilerimize, gerekli planlamaları yaparak koordinasyonu sağlayan tüm akademik birimlerimize, ilgili teknik eğitimleri sunarak altyapıyı hazırlayan ve gereken tüm teknik desteği sunan Uzaktan
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (UZEM) ile ilgili birimlere ve bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız.

KÜTÜPHANEMİZ VE YENİ EĞİTİM BİNALARIMIZIN YAPIMI SÜRATLE DEVAM EDİYOR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Külliyesi projesi, inşa çalışmalarının ilk safhasında iki önemli yapı ile hayata geçiyor. Projenin
en önemli yapılarından olan yeni Kütüphane Binasının inşasında sona yaklaşılırken, yeni Eğitim Binalarının hafriyat çalışmalarında da
önemli yol kat edildi.
Proje kapsamında küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerinin dijital pazarlama yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Bu amaçla dijital turizm pazarlaması ile ilgili
yetkinliklerin bilgi, beceri, sorumluluk ve özerklik bağlamında belirlenmesi, bu yetkinliklere yönelik öğrenme modüllerinin hazırlanması, dijital turizm pazarlamacısı için bir yeterlilikler çerçevesinin ortaya konulması, çevrimiçi ve mobil e-öğrenme ortamlarının oluşturulması, Yunanistan ve İspanya'da ortak eğitimlerin düzenlenmesi, bir e-kitap hazırlanması, tüm bu ürünlerin tanıtılması ve sonuçların paylaşılması için Türkiye'de bir konferans düzenlenmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Yürütücülüğünü Turizm Fakültesi’nden Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN'ın yaptığı projenin proje başlangıç toplantısına, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr.
Özcan Erkan AKGÜN, Turizm Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan POLAT ve Arş. Gör. Bahar TÜRKAY, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nden (POYD)
POYD İstanbul başkanı Serkan GÜMRÜKÇÜ, Yunanistan'dan Doç. Dr. Vicky KATSONİ (International Association of Cultural and Digital Tourism), Belçika'dan
Karel Van ISACKER ve Maria GORANOVA (PhoenixKM BVBA), İspanya'dan Caridad Martínez Carrillo de ALBORNOZ ile Jesus Carlos Luna HUERTAS (Inercia
Digital SL) katıldılar.

1 Milyon Kitaplı Yeni Kütüphanemiz Çok Yakında Hizmete Girecek
İnşasına 2018 yılında başlanan Kütüphane Binasının Eylül 2020’de hizmete girmesi planlanıyor. Bir milyon kitap hedefi ile yola çıkılan Kütüphanemizde, engelli
erişimine uygunluk açısından her detay düşünüldü. Ayrıca bina, enerji tasarrufuna yönelik olarak A++ enerji sınıfı ekipmanlar kullanılarak inşa edildi.
Toplam 28.000 m2’lik bir alana sahip olan 7 katlı yeni Kütüphane Binasının tamamı açık okuma ve çalışma salonları şeklinde tasarlandı. Katlarda ayrıca grup
çalışma odaları, konferans salonları, seminer salonu, sergi salonu, engelli kullanıcı merkezi, akıl-hobi oyunları alanı, yayın evi stant alanları, multimedya bilgisayar
kullanım alanı, rezerv ve süreli yayınlara ayrılan alanlar, gazete okuma alanları ve akademik personel çalışma alanları yer alıyor.

Yeni Eğitim Binalarımız “Engelsiz Kampüs” Anlayışıyla Hayata Geçiyor
Üç blok halinde inşa edilen yeni Eğitim Binalarımızın hafriyat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Zeminde yekpare tek blok, üst katlarda ise üç ayrı bina olarak
yükselecek olan blok grubunda, öncelikli olarak Merkezi Derslik Blokunun Temmuz 2021'de tamamlanması planlanıyor. Amfiler Bloku ile birlikte, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
öğrencilerimizin her türlü derslik ihtiyacını karşılayacak olan Merkezi Derslik Blokunun toplam alanı 29.850 m2 olacak.
Eğitim Binaları da dâhil olmak üzere yeni Göztepe Külliyemizin tamamı “Engelsiz Kampüs” anlayışıyla tasarlandı. Yeni kampüsümüzde görme engellilere yönelik
olarak kurulacak akıllı erişim navigasyon sistemi, iç ve dış mekânlarda hissedilebilir yürüme yüzeyleri ve Braille kabartma yönlendirmelerinin yanı sıra, işitme
engellilere yönelik olarak indüksiyon döngü sistemleri olacak. Bankoların engelli erişime uygun şekilde tasarlandığı binalarda, sesli yönlendirme ve çağrı buton
sistemleriyle de acil durumlarda engellilere yardımcı olacak her türlü önlem alınıyor.

ÜNİVERSİTEMİZDEN COVİD-19'UN GENOMİK
MUTASYONLARININ ANALİZİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ PROJE
Üniversitemizde yürütülen bilimsel bir proje kapsamında Covid-19 hastalarından izole edilen SARS-Cov-2 virüslerinin genom dizilemesi
gerçekleştirildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje, TÜBİTAK
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.
Bilimsel literatüre ve Covid-19 aşısının geliştirilmesine önemli katkılar sunabilecek olan proje kapsamında, Üniversitemizden bilim insanları
Covid-19 genomundaki varyasyonları analiz ederek Bilim İnsanları Veritabanı’ndan erişilebilen farklı genom dizilerini değerlendirdi ve genom
varyasyonlarını belirledi. Çalışmada Covid-19 genomunun dizilemesi gerçekleştirilerek Türkiye'de görülen Covid-19'un genomik varyasyonlarının, tiplerinin, filogenetik analizlerinin ve protein modellemesinin belirlenmesi amaçlandı.
Projeyi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe
yürütüyor. Projeyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Sadrettin Pençe, dünyada Covid-19'un daha fazla hastaya bulaştıkça ve daha güçlü toksisiteye sahip virülan bir suş meydana geldikçe daha fazla varyant biriktireceğine dair
endişeler olduğunu kaydederek bu nedenle Covid-19’un varyantlarının, hasta profillerinin, coğrafi konumlarının,
semptomlarının ve tedavi yanıtlarının izlenmesi ve karakterize edilmesinin önemini vurguladı. Prof. Dr. Pençe,
Covid-19 örneklerinin düzenli sekanslanmasının, viral genom mutasyonlarını izlemek ve mutasyonlara karşı tanı
testlerinin performansını gözden geçirmek, aynı zamanda da aşı geliştirmek için yararlı olduğunu belirtti.
Proje kapsamında, ülkemizde dört Covid-19 hastasından izole edilen dört adet SARS-CoV-2 virüsüne ait izolatın
genomları son nesil yüksek veri çıkışlı dizileme platformları kullanılarak yüksek derinlikte sekanslandı. Dizileme
işlemleri sonucunda oluşturulan büyük veriler son nesil biyoenformatik araçlar kullanılarak birleştirilip her bir virüs
örneğine ait genom sekans bilgileri oluşturuldu. SARS-CoV-2 virüsüne ait referans genom büyüklüğü 30.000
nükleotid civarında olup gerçekleştirilen çalışma kapsamında referans genom ile karşılaştırılmak üzere tam bir
genom sekansı yapılması başarılmıştır. Bu durum bilimsel literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır.
NCBI gibi dünyanın en büyük genom veri depolama platformlarında bugüne kadar 92 adet bu bütünlükte SARS-CoV-2 genomuna ait veri
eklenmiştir. Bu proje ile 4 adet yeni genom verisi NCBI veri bankasına eklenecek ve genom veri sayısı 96 ya yükselecektir.
Prof. Dr. Sadrettin Pençe, çalışmayla ilgili şu detayları açıkladı: “Yapılan filogenetik çalışmalar sonucu ülkemizde bulunan bu dört viral genomun Avrupa kaynaklı virüslere benzediği ve çalışılan virüslerin Avrupa kaynaklı bulaşmalar olabileceğine dair önemli kanıtlar sunduğu görülmüştür. Bu durum virüsün dünya üzerinde izlediği göç yollarını da bizlere anlatabilecek bir resim ortaya çıkarmaya başlamıştır.
Yapılan genom düzeyinde çalışmalarımız sonucu virüsün mutasyon geçirdiği gözlemlenmiştir. Modellemeler ve fonksiyonel analizler sonucu
oluşan mutasyonların SARS-CoV-2 virüsünün virülans etkisini arttıracak herhangi bir fonksiyonel bir değişimin meydana gelmediği görülmüştür. Sonuç olarak eldeki verilerin ışığında SARS-CoV-2 virüsünde oluşan mutasyonların gerek virülansın artması, gerekse azalması yönünde
herhangi bir etkisinin henüz olmadığı görülmüştür.”
Prof. Dr. Pençe, viral genom dizisini çeşitli bilimsel platformlarda ve uluslararası literatürde yakın zamanda paylaşacaklarını belirtti.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ ÇEVRİMİÇİ
ETKİNLİKLERDE BULUŞUYOR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü pandemi sürecinde eğitim-öğretim
faaliyetlerinin yanında çevrimiçi bölüm etkinlikleriyle de bir araya gelmeyi
sürdürdü. Bu kapsamda başlatılan “Sanat ve Tasarım Sohbetleri”nin ilki
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tan’ın katılımı ile
21 Nisan 2020 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü öğrencileriyle buluşan Ali Tan, ney yapımı ve üretimi
üzerinden sanat ve zanaat ilişkisine değindi.
Moderatörlüğünü, Bölüm bBaşkanı Prof. Dr. Özlem Oğuzhan’ın yaptığı
buluşmaların ikincisi Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Resim
Bölümü öğretim üyesi Prof. Neşe Baydar’ın katılımı ile 28 Nisan 2020
tarihinde gerçekleşti. "Kolaj: Olanaklar ve Olasılıklar" başlıklı etkinlik
kapsamında Neşe Baydar “kolaj” tekniği üzerine verdiği seminer
sonrasında, bölüm öğrencilerinin aktif katılımı ile etkinliğe çalıştay ile
devam etti. Çalıştay boyunca bölüm öğretim elemanları ile öğrenciler
birlikte kolaj tekniği ile üretimde bulundular.

ÜNİVERSİTEMİZ KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ
TEDAVİSİNDE ULUSLARARASI ÇALIŞMA MERKEZLERİ
ARASINDA
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mahmut Gümüş ve ekibi
tarafından gerçekleştirilen küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde
standardı değiştirecek tedavi yöntemlerinden biri olarak görülen KN-604
çalışması, ASCO kongresi ile eş zamanlı olarak onkoloji alanındaki en
prestijli dergilerden biri olan Journal of Clinical Oncology'de yayınlanmış
olup Üniversitemiz de çalışma merkezleri arasında yer almıştır.
Üstün başarı ve gayretlerinden dolayı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanımız
Prof. Dr. Mahmut Gümüş hocamızı ve ekibini tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

5 Mayıs 2020 tarihinde “Sanat ve Tasarım Sohbetleri” sanatçı Mehmet
Dere’nin katılımıyla “Yeni Normal ve Çağdaş Sanat” başlığı altında; 12
Mayıs 2020 tarihinde ise “Pul Bize Ne Söyler?” başlığı altında Dr. Öğr.
Üyesi Bahadır Elal’ın katılımları ile devam etti.
“Sanat ve Tasarım Sohbetleri” ilerleyen günlerde yeni konu ve konuklarla
etkinliklerini sürdürecek.
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