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HASTANEMİZ NORMALLEŞME SÜRECİNDE DE YÜKSEK STANDARTLI HİZMETİNİ SÜRDÜRDÜ

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) pandemisinde üstlendiği aktif rolü normalleşme
sürecinde de devam ettirerek vatandaşlarımızın yüksek standartlarda sağlık hizmeti almasını sağladı.
Pandemiye karşı verilen mücadelede en başından bu yana aktif
rol üstlenen Hastanemizin laboratuvarında Kovid-19 testlerinin
sonucu 5 saat içerisinde alınabiliyor. Yoğun bakım ünitesi dahil
726 yatak kapasitesi ve 21 ameliyathanesiyle sağlık sistemine
önemli katkılar sunan hastaneye, şu ana kadar Kovid-19 olduğu
şüphesiyle 4 bin 500'ü aşkın hasta başvurdu. Bu hastalardan
750'si Kovid-19 pozitif tanısı alırken, hastanede yatarak tedavi
gören 34 vatandaş ise virüse yenik düştü.
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemizde salgının "kontrollü
sosyal hayat" adı verilen ikinci safhasına geçilmesinin ardından,
Sağlık Bakanlığı da hastanelerin yeniden olağan hizmetlerine
geçmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanemiz de normalleşme sürecine hızla uyum
sağlayarak birçok branştan hasta kabulüne başlamak için tüm
hazırlıklarını yaptı.
Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik konuyla ilgili AA muhabirine
yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde Hastanemizin önemli
bir başarı elde ettiğini vurguladı. Üniversitemizde görev yapan
akademisyenlerimizin dünya literatürüne katkı sunacak çalışmalar
yaptıklarını belirten Rektörümüz, bu kapsamda Üniversitemizde
virüsün gen haritasının çıkarılarak mutasyonu ve göç yollarının
belirlendiği önemli bir çalışmanın gerçekleştirildiğini belirtti. Rektörümüz ayrıca pandemi sürecinde Üniversitemizde nano fiberden

yüz maskesi üretildiğini, gözenek ayarları yapılabilen bu maskenin
ileride ortaya çıkabilecek başka salgınlarda da yeni standartlarda
kullanılabileceğini aktardı.
Hastanenin normalleşme sürecinin olağan akışına da hızlı bir şekilde
adapte olduğunu anlatan Prof. Dr. Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı: “Önceki dönemde de acile gelen hastalarımızın ameliyatlarına
kadar olan tedavilerine devam etmiştik. Şu an gelinen noktada çok
hızlı bir normalleşme süreci yaşadık. Yurttaşlarımız üniversite hastanemizden bütün sağlık hizmetlerini yüksek standartlarda alabileceklerdir. Herhangi bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Türkiye'mizin ve üniversitemizin bu süreçte içine girmiş olduğu bütün aşamalarda her türlü kolaylaştırıcı desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız
başta olmak üzere Sağlık Bakanımız, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız ve diğer ilgili kurumların bütün temsilcilerine canı gönülden
teşekkür ediyorum. Rabb'im bizi bir daha böyle bir imtihanda buluşturmasın.”
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ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENCİLERİMİZE MENTÖRLÜK HİZMETLERİ VERİLİYOR

Üniversitemiz, sunduğu mentörlük hizmetleriyle öğrencilerimizi
kariyerlerine ve gelecek hayatlarına daha iyi hazırlamak ve sosyal
yaşamlarında destek vermek için çalışıyor. Bu amaçla Üniversitemizde çok çeşitli faaliyetler yürütülüyor.
Öncelikle öğrencilerimiz, akademik ve sosyal yaşamlarında
karşılaştıkları her türlü sorunda Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Psikoterapi ve
Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ne başvurarak Psikolog Musa
Turhan’dan psikolojik destek hizmetleri alabilmektedir.
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında
imzalanan “Gençlik ve Gönüllük İş Birliği Protokolü” uyarınca
yerleşkelerimizde eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal
çalışmalar yapmak amacıyla İMÜ Genç Ofis kuruldu. İMÜ Genç
Ofis, öğrencilerimizi gönüllülük projelerine katılmaya teşvik etmenin yanı sıra, onlara sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere, çeşitli
toplantı, eğitim, seminer ve gezilere katılma imkânı sunuyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından
dünyanın dört bir yanından Türkiye’de eğitim görmek üzere kabul
edilen ve Üniversitemizde burslu olarak öğrenim görmekte olan
uluslararası öğrencilerimiz de, mentörlük faaliyetlerimizden yararlanmakta. Bu öğrencilerimize ayrıca tez danışmanlığı, redaksiyon
ve kariyer planlama gibi konularda da akademik yönlendirme ve
destek hizmetleri sağlamaktayız.
Bahar döneminde yaşadığımız COVID-19 süreciyle beraber
öğrencilerde sınav kaygısı, günlük yaşam kaygısı gibi bir takım
endişeler ve anksiyete bozukluklarında artış yaşanmaktadır. Bu
kapsamda Tıp Fakültemizden sağlıkçı hocalarımız, Psikoloji
bölümümüzden psikolog hocalarımızla danışmanlık ve rehberlik
hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda İstanbul Müftülüğü ile de
Üniversitemiz arasında da, öğrencilerimiz ile personelimizin
ihtiyaç duyduğu bireysel mentörlüğün gerektirdiği katkı süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında bir kurumsal iş
birliği protokolü imzalandı.
23 Haziran 2020 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı arasında imzalanan protokolün imza töreni Rektörlük binamızda gerçekleşti.
Törende bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, Üniversitemizin “toplumla entegre şekilde topluma hizmet etme” misyo-

nu doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi çeşitli
kurumlarla iş birliği çerçevesinde bazı çalışmalar yürütmekte
olduğumuzu belirtti. “Bu kapsamda İstanbul Müftülüğü ile de
hem öğrencilerimizin, hem de idari ve akademik kadrolarımızın
ihtiyacı olacak bazı hizmetlerde beraber olmayı hedefliyoruz.”
diyen Rektörümüz, bize bu konuda özveriyle destek sağlayan
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’ya teşekkür
ederek iki kurum arasındaki iş birliğinin hayırlara vesile olmasını
diledi.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da konuşmasında, “İstanbul Medeniyet Üniversitesi gibi hem asaletimizi ve
köklülüğümüzü ifade eden, hem de İstanbul’un çok merkezi bir
yerinde bulunan bir üniversitede öğrenciler ve akademya ile
buluşmamızı sayenizde çok sağlam bir yerden başlatmış oluyoruz” diyerek Rektörümüze teşekkür etti. Prof. Dr. Mehmet Emin
Maşalı, bu iş birliğinin hem İstanbul Müftülüğü, hem Üniversitemiz, hem de toplumumuza katkı sunacak hayırlı çalışmalara
vesile olması dileklerini ifade etti.
İmzalanan protokol uyarınca, İstanbul Müftülüğü tarafından
öğrencilerimiz ve personelimize kişisel ve mesleki gelişimlerinde
ihtiyaç hissettikleri bilgi, beceri ve yetkinliğin kazandırılması
süreçlerinde uzman yönlendirmesi ve desteği sağlanacak. Ayrıca
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı yayınları başta olmak
üzere, Din İşleri Yüksek Kurulunca tavsiye edilen diğer faydalı
yayınlar Üniversite kütüphanemize ücretsiz olarak temin
edilecek.
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ÜNİVERSİTEMİZİN PROJESİNDE ÇİN TANI KİTİNİN
ÜLKEMİZDEKİ VİRÜSE UYGUN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Prof. Dr. Pençe, üç yeni genom verisini dünyanın en büyük genom
veri depolama platformlarından biri olan NCBI veri bankasına
eklediklerini ve ülkemizden izole edilen bu üç viral genomun
dünyanın hangi bölgesine daha çok benzediği, hangi ülke kaynaklı
olabileceğine dair bilgiler verdiğini aktardı. Ayrıca Wuhan kaynaklı
referans virüs genomu ile yapılan karşılaştırmaların virüsün geçirdiği mutasyonlar ve bu mutasyonların virüsü nasıl etkilediği noktasında bizlere bilgiler verdiğini aktardı.
Prof. Dr. Pençe çalışmanın sonucunu şu sözlerle yorumladı: “Ülkemizde SARS-CoV-2 virüsünün sıkı takiple izlenerek periyodik
olarak dizilenmesi ve bu sekans verilerine göre yerli ve milli kitlerin
geliştirilmesi çok önemlidir. Ülkemizdeki bilim insanlarına çok
önemli görevler düşüyor ve inanıyorum ki hep birlikte edindiğimiz
bilgi ve tecrübe ile kendine yeten bir ülke olarak bu salgından
başarı ile çıkacağız.”

Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel bir proje sonucunda, Çin
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından paylaşılan Covid-19 virüsünün tanısında kullanılabilecek
sekans dizisinin ülkemizde kullanılamayacağı belirlendi.
Tıp Fakültemiz Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Sadrettin Pençe yürütücülüğünde SARS-CoV-2 genom mutasyonlarının izlenmesi, mutasyonlara karşı tanı testlerinin performansının gözden geçirilmesi ve aynı zamanda aşı geliştirilmesi gibi
konulara katkı amacıyla geliştirilen proje kapsamında, ülkemizde
Covid-19 hastalarından izole edilen üç adet SARS-CoV-2 virüsüne
ait izolatın genomları son nesil yüksek veri çıkışlı dizileme platformları kullanılarak yüksek derinlikte sekanslandı.
Türkiye'de görülen Covid-19’un genomik varyasyonlarını, tiplerini,
bugüne kadar sekanslanmış genomlar ile filogenetik ilişkilerini ve
varyasyonların viral protein modellemelerini etkileyip etkilemediğini
belirlemeyi amaçlayan proje kapsamında, virüs örneklerinin
yaklaşık 30 bin nükleotidden oluşan tüm genom dizilemesi
gerçekleştirildi.

TÜBİTAK İHA YARIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİMİZDEN
BÜYÜK BAŞARI
Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden
oluşan iki takım, TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda farklı kategorilerde başarılı
olarak yarışmanın 2. aşamasına
katılmaya hak kazandı.
Üniversitemiz Saha Robotiği Laboratuvarı ve Robotik Kulübü’ne
üye olan öğrencilerimizden (Ferdi Dumandağ, Ahmet Buğra
Büyükarslan, Suat Bozkurt, Furkan Soydaş, Furkan Sarıyıldız,
Bilge Gücük, Esra Kazel, Kübra Gökduman, Hilal Nur Havadır,
Koray Yılmaz, Mustafa Şahan, Umut Dumandağ, Uğur Yılmaz,
Hüseyin Yılmaz, Bilal Özcan, Mehmet Arsay) oluşan ve danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Haluk Bayram'ın yaptığı TEAM IMU FW
takımı, TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Sabit Kanat kategorisinde kavramsal tasarım aşamasında
169 takım arasında 12. sırada yer alırken; danışmanlığını Prof. Dr.
Emine Can’ın yaptığı TEAM IMU takımı da aynı yarışmanın Döner
Kanat kategorisinde 171 takım arasında 36. sırada yer aldı. Her
iki takım da yarışmanın 2. aşamasına katılmaya hak kazandı.
Yarışma, 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Allaben
Göleti'nde yapılacak olup İHA Sergisi ve Ödül Töreni, 22-27 Eylül
2020 tarihlerinde TEKNOFEST 2020 kapsamında Gaziantep'te
gerçekleştirilecek.
Öğrencilerimizi ve danışman hocalarını tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.
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ÜNIVERSITEMIZ GÖRSEL İLETIŞIM TASARIMI
ÖĞRENCILERINDEN ULUSLARARASI BAŞARI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve
Adnan Kahveci Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen “Sıfır Atık”
konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi Projesi sonuçlandı.
67 ülkeden 1317 katılımcının 2407 tasarım gönderdiği yarışmada, uluslararası jürilerin değerlendirmesiyle, üniversitemiz Sanat
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden 4 öğrencimiz tasarımlarıyla ilk 100’e girmeye hak kazandı.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının
da destek verdiği yarışmada Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
birinci sınıf lisans öğrencilerimizden Sümeyye Üstün, Şüle İşyar ile
Buse Cebe ve ikinci sınıf lisans öğrencilerimizden Sefa Baran
Sulak’ın çalışmaları ilk 100’e girerek büyük başarıya imza attılar.
Bölüm öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Doğan Arslan’ın vermiş
olduğu Temel Tasarım II ve İllüstrasyon dersleri çerçevesinde
öğrencilerimiz gerçek proje kapsamında tasarladıkları çalışmalarla ilk defa uluslararası bir yarışmaya katıldılar.
Öğrencilerimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm akademisyen hocalarımızı tebrik ediyoruz.
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