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Okulumuz Güney Yerleşke'de 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşti-
rilen Oryantasyon Programı'na Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin 
Çelik, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Genel Sekreteri-
miz Doç. Dr. Ekrem Tak ve Genel Sekreter Yardımcımız Ali Rama-
zan Tak katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, Aşıkpaşa Konfe-
rans Salonu'nda yaptığı ve üniversitemiz 
mensuplarına hitap ettiği konuşmada önemli 
noktalara vurgu yaptı:

“İstihdam artık küresel bir konudur. Kendi 
ilinizden bile dünyanın herhangi bir ülkesinde 
istihdam imkânına sahipsiniz. Ancak yalnızca 
üniversitede alınmış bir not bunu sağlamaz. 
Bunu sağlayan faktör üniversitenin yanı sıra, üniversitenin dış 
dünyayla olan entegrasyonudur. Bilginin üretilmiş olduğu alanın 
dışında ve dış dünyada, o bilginin kullanıldığı sektörler var. O 
sektörler ise arz ve talebe göre her yıl, her ay veya her gün değişir.

Ders alma sürecinde, hocalarınızla çok yoğun temasınız olsun. 4 yıl 
sonra, 6 yıl sonra veya 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsanız, 
bugünden hazırlık yapın. Kendi alanınızda dünya nereye evrilecek; 
tıpta, hukukta, mühendislikte, eğitimde nereye gidecek? Onu 
şimdiden okuyun ve şimdiden görmeye çalışın. Genel kitlenin içinde 
kalmayı yeğlerseniz, evet notunuzu alırsınız, başarınız yüksek olur 
ama çağı yakalamada ve dünyanın önüne geçmede geç kalabiliriz. 
Şu anda dünyada küresel bir yarış var. Mezun olup diplomayı alarak 
bir ortama iş başvurusuna gittiğinizde bakacaksınız ki o işe Koreli 
de, Tanzanyalı da, Ugandalı da, Alman da başvurmuş.

İstanbul bir nimettir ve birçok akademik ortam bulunmaktadır. 
Mühendis olarak, Hukukçu olarak, Tıpçı olarak, Tarihçi olarak ne 
ararsanız bulacağınız bir ortamdır.  İstanbul'da zengin kütüphane-

REKTÖRÜMÜZ ORYANTASYON PROGRAMINA KATILDI VE ÖĞRENCİLERİMİZE İKRAMDA BULUNDU

ler, kaynaklar, arşivler, akademik bilgi ortamları, bir sürü sempoz-
yum, seminer, konferans ve akademik anlamda dahil olabileceği-
miz birçok imkan vardır.”

Konuşmanın ardından etkinlik alanına geçildi ve üniversitemiz 
tarafından öğrencilerimize mangal köfte ile ayran ikram edildi. 
Rektörümüz organizasyonun başına geçerek, öğrencilerimize 
bizzat ikramda bulundu.

Ardından Öğrenci Toplulukları'nın stant kurduğu alana geçildi ve 
Rektörümüz ile beraberindeki heyet tek tek stantları dolaşarak 
öğrencilerle sohbet etti. Stant görevlisi öğrenciler çalışmalarını ve 
projelerini anlattı, taleplerini iletti, gösteriler yaptı ve toplu fotoğraf 
çektirdi.

Son olarak 2021 Teknofest Uluslararası İHA Yarışması'nda 3. olan 
okulumuz IMU Team FW Takımı tarafından gösteri uçuşu yapıldı ve 
bu başarı tüm öğrencilerimizle paylaşıldı.

Oryantasyon etkinlikleri, samimi ve neşeli bir atmosferde gerçek-
leşti. İyi dilekler ve temennilerle program sona erdi.



Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyelerin-
den kıymetli hocamız Prof. Dr. Ali Rıza Okur'un 9 bin kitaptan 
oluşan koleksiyonunu kütüphanemize kazandırdık. Kendisine 
şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizlere desteklerini esirge-
meyen Prof. Dr. Mehmet Emin Okur hocamıza da teşekkürlerimi-
zi ifade ediyoruz. Üniversitemize ve tüm mensuplarımıza hayırlı 
olmasını diliyoruz.

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğretim üyesi  Dr. Öğr. Üyesi Fatmanil 
DÖNER, "The faces of neoliberal rural 
transformation in Japan and Turkey" 
başlıklı projesi ile akademik araştırma 
bursu kazanmıştır. Kendisini tebrik 
eder, verimli çalışmalarının devamını 
dileriz. 

PROF. DR. ALİ RIZA OKUR'UN 9 BİN KİTAPTAN 
OLUŞAN KOLEKSİYONUNU ÜNİVERSİTEMİZE
KAZANDIRDIK

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMANİL DÖNER HOCAMIZ
AKADEMİK ARAŞTIRMA BURSU KAZANDI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nde (İMÜ TÖMER) 2021-2022 Öğretim Yılı 
Güz Dönemi Türkçe Kurslarında dersler başladı. Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül Yeni Eğitim-Öğretim Yılı 
Açılışımızı teşrif ederek sınıflarımızı ziyaret etti. Alanında uzman bir 
akademik kadroya sahip olan İMÜ TÖMER bu yıl; Kazakistan, 
Panama, Kolombiya, Kamboçya, Endonezya, Japonya, Çin, 
Nijer, Somali, Fas, Mısır, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Bosna-Hersek ve Karadağ gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 
otuz farklı ülkeden gelen öğrencilere Türkçe öğretiyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bu yoğun talebi karşılayabil-
mek için İMÜ TÖMER'de bu yıl 7 (yedi) A1 sınıfı oluşturuldu. 
Böylece bir önceki eğitim öğretim yılına kıyasla İMÜ TÖMER’in 
öğrenci sayısı %50 artmış oldu.

Yeni Eğitim-öğretim yılı derslerinin başlaması münasebetiyle İMÜ 
TÖMER'i ziyaret eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül, 
İMÜ TÖMER sınıflarını teker teker gezerek hem öğrencilerle 
tanışma hem de onlarla sohbet ederek, ülkemiz ve İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi ile ilgili duygu ve düşüncelerini yakından 
dinleme imkânı buldu. Onları; Türkiye'nin ve Türkçenin birer elçisi 
olarak gördüğünü belirten Bülbül, eğitim hayatlarında öğrencilere 
başarılar diledi.

İMÜ TÖMER’DE 2021-2022 KURSLARI BAŞLADI



İstanbul Medeniyet Üniversite Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz 
Anabilim Dalı'nın ev sahipliğinde Yüz Plastik Cerrahi Derneği 
işbirliği ile Bilim ilaç ve Seltek Grup katkıları ile “Yüzde Non-inva-
ziv uygulamalar” kursu gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, 16.10.2021 
tarihinde Istanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüsü Aşık 
Paşa Konferans salonunda yapılmıştır.

Prof. Dr. Taşkın Yücel ve Prof. Dr. Gökçe Özel’in eğitmen olarak 
katıldıkları kursa İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Zonguldak gibi çeşitli illerden yüz ellinin üzerinde kulak 
burun boğaz hastalıkları hekimi katılmıştır.

ÜNİVERSİTESİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ'NDE
“YÜZDE NON-İNVAZİV UYGULAMALAR” KURSU

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümünden mezun olan ve bir kaza  sonucu vefat  
eden  Tarık  ÇELİK  için Üniversitemiz Güney yerleşkede anma 
programı düzenlendi. Anma programında; Kur’an tilaveti, dua ve 
ardından UNIBJK Topluluğu öğrencilerimiz tarafından lokma 
dağıtıldı.

Aramızdan ayrılan Tarık ÇELİK’e Yüce Allah’tan (c.c.) rahmet, 
başta ailesi olmak üzere okul arkadaşlarına ve tüm sevenlerine 
baş sağlığı diliyoruz.

Ruhun şad olsun Tarık ÇELİK.

ANMA PROGRAMI
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