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2020-2021 AKADEMİK YILI TIP FAKÜLTESİ YEMİN TÖRENİMİZ TAMAMLANDI

Tıp Fakültemizin 2020-2021 mezunlarının hekimlik andını 
okuyarak bu kutsal mesleğe ilk adımlarını attıkları “2020-2021 
Akademik Yılı Tıp Fakültesi Yemin Töreni”, 2 Temmuz 2021 
tarihinde Güney Yerleşkemizde gerçekleşti.

2020-2021 Tıp Fakültesi mezunlarımızdan dereceye giren 
öğrencilerimize ödüllerinin takdim edilmesiyle başlayan törende, 
Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Tıp Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Sadrettin Pençe başarı sıralamasında ilk üçe giren 
öğrencilerimizi tebrik ederek ödüllerini takdim ettiler.

Birinci Meryem Macit’in tüm mezunları temsilen gerçekleştirdiği 
konuşmanın ardından, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sadret-
tin Pençe konuşmasında, 6 yıllık uzun ve meşakkatli bir öğrenci-
lik döneminin ardından hekim sıfatına hak kazanmış olan öğren-
cilerimizi ve ailelerini tebrik ederek bilhassa son iki yıldır devam 
etmekte olan zorlu sürecin eğitime yansıyan boyutunu çok iyi 
yöneten Sayın Rektörümüz ve Üniversite yönetimimize, fedakâr 
hocalarımıza, öğrencilerimize ve tüm fakülte ekibine teşekkürle-
rini sundu. Mezunlarımıza ilk adımlarını atmak üzere bulunduk-
ları bu kutsal mesleği icra ederken yararlanacakları çok değerli 
öğütlerde bulunan Dekanımız, “Genç arkadaşlarıma baktığım-
da, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki siz bu iş için hazırsınız. 
Kutlu olsun, yolunuz açık olsun, sağlıcakla kalın” diyerek onları 
meslek hayatlarına uğurladı.

Açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Rektörümüz 
Prof. Dr. Gülfettin Çelik, 2020 ve 2021 yılının ortaya çıkardığı 
zorlu şartlarda, önceden eğitimin temel şartları olarak kabul 
ettiğimiz fiziki mekân, akademik kadro ve eğitim programına 
ilaveten, dördüncü bir şart olarak “sağlıklı ortam” şartının da 
eklendiğini ve önümüzdeki günlerde de hayatın genelinde 
önemini koruyacağını belirtti. Bu yemin töreninin bizim geçen 
sene icra edemediğimiz bir mezuniyet programının parçası 
olduğunu belirten Rektörümüz, öğrencilerimizi ve velilerimizi 

sonbaharda gerçekleştirmeyi planladığımız mezuniyet töreni-
mizde de yeniden, daha kalabalık olarak aramızda görmeyi 
beklediğini ifade etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak öğrencilerimize düzgün 
bir kişilik ve karakter oluşumunu aşılamayı, akademik bilgi ve 
beceriyi vermeyi ve öğrencilerimiz için sağlıklı fiziki ve bedeni 
gelişimi olan bir ortam oluşturmayı öncelikli hedeflerimiz arasın-
da saydığımızı vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, “Medeni-
yet Üniversitesi daha yeni mezunlar veren, 2010 yılında kurulan 
bir üniversite olmasına rağmen Türkiye sıralamalarında gerek 
puan kabulünde gerekse TUS’taki başarısı itibariyle zirveleri 
zorluyor; bu noktada iddialıyız.” Dedi. Öğrencilerimizin fiziki 
mekân ihtiyacını gidermek noktasında da çok ciddi bir çaba 
içerisinde olduğumuzu belirten Rektörümüz, “Yeni binalar 
ihdasıyla uğraşıyoruz. Allah izin verirse sonbaharda Tıp Fakülte-
mizin temeli atılacak. Göztepe Hastanemizin hemen yan tarafın-
da 35.000 m2’lik bir temel atma gerçekleştireceğiz. İki yıl içinde 
inşallah bitmesi planlanıyor.” sözlerini kaydetti.

Öğrencilerimize hitabında “Sizler sadece Türkiye için yetişmedi-
niz; dünyanın ihtiyacı var, yedi milyarı aşkın insanın size olan 
ihtiyacı açık. Bu yemininiz, bugünkü hekimliğe başlangıcınız, bu 
yedi milyar insana hitap eden bir başlangıç; öyle görüyoruz 
sizleri.” diyen Rektörümüz, onların yetişmesinde büyük emekleri 
olan değerli hocalarımıza da hem şahsen, hem Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşları olarak hepimizin müteşekkir olduğumuzu 
vurguladı.

Törenin sonunda mezun öğrencilerimiz, Tıp Fakültemiz öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ebuzer Aydın tarafından okutulan Hekimlik Andını 
içtiler. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak bizlere bu gurur ve 
mutluluğu yaşatan genç hekimlerimizi ve ailelerini kutluyor, 
kendilerine başarılarla dolu bir hayat diliyoruz.
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Üniversitemiz ile 15 Temmuz Derneği arasında, 15 Temmuz 
konusunda ortak akademik ve sosyal faaliyetler yapılmasını kapsa-
yan bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni 28 Haziran 2021 
Pazartesi günü Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde gerçekleştirilen 
protokolün kapsamını ortak yürütülecek eğitim-öğretim, kültürel ve 
sosyal dayanışma çalışmaları oluşturuyor. 

Programda, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversite-
si'nin tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından Üniversitemiz Eğitim 
Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, 15 Temmuz Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı Turunç ve Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmasında 15 Temmuz milli 
direniş ruhuna ve gençlerimizin bu ruhu kazanmasının önemine 
vurgu yapan Rektörümüz, sivil toplumdan aldığımız katkının bizi 
sürekli besleyeceğine ve bu iş birliğinden kıymetli, mümbit akade-
mik çalışmalar çıkacağına duyduğu inancı ifade etti. Açılış konuş-
malarının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve 15 
Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç protokole imza attılar. 

15 Temmuz şehit yakınlarına kişisel gelişim, eğitim-öğretim ve 
sosyal dayanışma alanlarında sunulacak faaliyetler, yurtiçinde ve 
yurtdışında gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri, sömürgecilik, 
emperyalizm ve dünya darbeler tarihi alanlarında özel akademik 
çalışmalar, Üniversitemizdeki Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilgiler ve 
Tarih bölümü derslerinin ilgili konularının Hafıza 15 Temmuz'da 
yapılması, İnsan Hakları ve Darbe gibi alanlarda yapılacak kongre 
bildirileri, tez, doktora ve makale çalışmalarına burs desteği verilme-
si gibi alanları içine alan protokolün kurumlarımıza ve ülkemize hayırlı 
olmasını dileriz.

Milletimizin iradesine en güçlü şekilde sahip çıktığı ve "Türkiye 
Geçilmez" hakikatini vurgulayarak karşı koyduğu 15 Temmuz, 
yüzyıllar boyunca unutulmayacak bir kahramanlık destanıdır. 

Halkımızın ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi camiamızın 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten duygularımızla 
kutluyor; aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi 
minnetle anıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

ÜNİVERSİTEMİZ İLE 15 TEMMUZ DERNEĞİ ARASINDA 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI



DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİMİZ ÇOK YAKINDA HASTA KABULÜNE BAŞLAYACAK

2018-2019 akademik yılında 64 öğrenci ile eğitim-öğretime 
başlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 
sekiz ana bilim dalı, genç ve donanımlı öğretim kadrosu ve en 
son teknoloji cihazlarla donatılmış modern sınıf, klinik ve labora-
tuvarları ile Türkiye’de diş hekimliği eğitimine yeni ve farklı bir 
görüş getirmeyi; ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim ve 
sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin hekimlik mesleğine en iyi şekilde hazırlanması 
için her türlü imkânı sunan Fakültemiz, modern diş hekimliği 
fakültelerinin sahip olması gereken standartların üzerinde ve 
öğrenci odaklı eğitimin verilmesini sağlamak için en son teknolo-
jiyle donatılmış 72 kişilik bir prekliniğe sahiptir. Preklinik derslerini 
vermekte olan öğretim üyelerimiz en son teknolojik gelişmeleri 
takip ederek bu araçları bilgiyi öğrenciye aktarmada en yararlı 
şekilde kullanmaktadır. Fantom laboratuvarımızda, öğrenciler 
klinikte hasta başında karşılaşabilecekleri vakaları en iyi şekilde 
görerek, en son teknoloji cihazlarla tıpkı gerçek diş hekimi ünitin-
de hasta bakıyormuş gibi tedavileri gerçekleştirebilmektedir. 3 
yıllık preklinik eğitimlerinin ardından 4. yılda uygulamalı klinik 
eğitimlerine başlayacak olan öğrencilerimiz bu eğitimi Diş Hekim-
liği Uygulama ve Araştırma Merkezimizde hocaları eşliğinde 
hastaların muayene ve tedavi süreçlerinde birebir bulunarak en 
verimli şekilde alacaklardır.

2021 yılı Ekim ayı başında faaliyete geçerek hasta kabulüne 
başlayacak olan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi-
miz, modern dizaynı ve teknolojik donanımları ile ülkemizde 
adından söz ettirecek bir diş hastanesi olmaya adaydır. Çağın 
gereklerine uygun olarak donatılmış 20 adet diş ünitinin yer aldığı 
merkezimizde, ilerleyen dönemlerde hasta sayısındaki artışa göre 
klinik ve diş üniti sayısının arttırılması için gerekli altyapı mevcut-
tur. Tuzla/Orhanlı Yerleşkemizdeki yepyeni binası ile her alanda 
hastaya hizmet vermeyi hedefleyen merkezimiz; 17 adet klinik 
(toplam 20 diş üniti), 2 adet genel anestezi ameliyathanesi (2 diş 
üniti), 1 adet engelli kliniği (1 ünit), 1 adet panoromik röntgen 
cihazı, 2 adet periapikal röntgen cihazı, 1 adet 3D tomografi 
cihazı, 1 adet preklinik laboratuvarı, 1 adet fantom simülasyon 
laboratuvarı, 1 adet merkezi sterilizasyon birimi, 1 adet protez 
laboratuvarı, seminer ve konferans salonu, yemekhane, 1 adet 
derslik (70 kişilik),  personel ve hasta otoparkları, yeşil alanlar, 
kantin vb. fiziki imkanları ile hastalara ve öğrencilere en yüksek 
kalitede hizmet vermeye hazırdır. Modern diş hekimliğinin tüm 
olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavileri-
ni en iyi şekilde sağlamayı ve güncel eğitim müfredatı ve zengin 
uygulama olanaklarıyla geleceğin en başarılı diş hekimlerini 
yetiştirmeyi hedefleyen Merkezimiz, hem hastalar hem de öğren-
cilerimiz için modern bir şifa ve eğitim yuvası olarak hizmetine 
devam edecektir.

İSTANBUL MEDENİYET-FRANTZ FANON ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI DOĞUM VE PEDİATRİ PROGRAMI 
BAŞLADI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Frantz Fanon Üniversitesi 
arasında imzalanan akademik iş birliği kapsamında Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları Asistan Eğitim Programları 
başlatıldı. Prof. Dr. Abdülkadir Turgut ve Op. Dr. Ergül Demirçivi 
Bör koordinatörlüğünde 7 Temmuz 2021 tarihinde başlayan 
asistan eğitim programı kapsamında 5 kadın doğum asistanı 3 yıl 
boyunca eğitim alacak. Prof. Dr. Fahri Ovalı koordinatörlüğünde 
17 Temmuz 2021 tarihinde başlayan asistan eğitim programında 
ise 7 pediatri asistanının 3 yıl boyunca eğitim alması planlanıyor. 
Programların ana koordinatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(MASAM) üstleniyor.  
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nde (İMÜ TÖMER) 12 Ekim 2020’de başlayan 
Türkçe Öğretimi Dönemi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok 
sayıda öğrencinin kurslarını başarıyla tamamlayarak mezun 
edilmesiyle sona erdi. Türkçe kurslarının yanı sıra, iki farklı 
dönemde çevrim içi olarak Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika 
Programı da düzenlendi. Farklı üniversitelerden ve hatta yurtdı-
şından çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği bu programlar 
neticesinde 117 kursiyer Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası 
alarak bu alanda ders verme hakkına sahip oldu.

Mezuniyet programına katılan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Türkçe öğretiminin her geçen gün önemi-
nin daha da arttığını, ülkemizin ve üniversitelerimizin uluslararası 
alanda yerini güçlendirmek için buna önem verdiklerini belirtti. Bu 
başarılarından TÖMER ekibini ve kurs alanları tebrik etti, başarılar 
diledi. TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Koçak da konuşmasında 
öncelikle başarının altında ekip olarak birlikte çalışmanın yattığına 
işaret ederek, salgın (Covid 19) sürecinde fedakârca eğitim veren 
hocalara ve kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere teşekkür 
etti.

İMÜ TÖMER’de bu yıl; İngiltere, Afganistan, Arnavutluk, Kuzey 
Makedonya Azerbaycan, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, 
Özbekistan, Kazakistan, Libya, Mali, Sudan, Yemen ve Yunanis-
tan’ın da aralarında bulunduğu yirmi beş farklı ülkeden gelen 
100’ü aşkın öğrenci Türkçe eğitimi aldı. Salgın (Covid-19) kısıtla-
maları sebebiyle zaman zaman çevrim içi eğitime de başvurulan 
bu sürecin sonunda, İMÜ TÖMER’in verdiği nitelikli ve yenilikçi 
eğitim sayesinde öğrencilerin büyük bölümü üstün bir başarı 
göstererek C1 belgelerini almaya hak kazandı.

İMÜ TÖMER'DE MEZUNİYET PROGRAMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından oluşturulan 
çevrim içi galeri .artimu.’nun çevrim içi grup sergilerine bir yenisi 
daha eklendi. 16.07.2021 tarihinde açılan "BELİRSİZLİK" temalı 
uluslararası sergide fotoğraf, video sanatı, resim, grafik tasarım, 
illüstrasyon, animasyon, seramik gibi farklı sanat ve tasarım 
alanlarında üreten sanatçıların işleri bir araya geldi.

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Oğuz-
han’ın küratörlüğünü üstlendiği sergiye sanatçılar Derya Samur, 
Rafel Arnal, Fadime Türk, İbrahim Genç, Gökçen Cıvaş, Kerem 
Yükseloğlu, Olcay Holat, Juan Bernardo Pineda, Yıldırım Onur 
Erdiren, Serdar Gülener, Özge Sayılgan, Mine Taylan, Kazuyuki 
Yamada, Enes Bilgin, Manuel Adsuara Ruiz, Özlem Oğuzhan, 
Gönül Esentürk, Şive Neşe Baydar, Joaquin Escuder Viruete, 
Ümran Özbalcı Aria, Ayşe Sezer, Koray Sevindi, Kevser Akçıl, 
Yasemin Tanrıverdi, Aslı İgit, Doğan Arslan, İlyas Sevindik ve 
Mehmet Dere eserleri ile katılım gösterdi.

.ARTİMU.’NUN ULUSLARARASI ÇEVRİM İÇİ
GRUP SERGİSİ “BELİRSİZLİK” AÇILDI

PROF. DR. MEHMET EMİN MAŞALI İSLAMİ İLİMLER 
FAKÜLTESİ DEKANIMIZ OLMUŞTUR

Uzun yıllar Uludağ Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde 
öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Maşalı, son olarak İstanbul İl 
Müftüsü vazifesini yürütmüştür. 

Hocamıza üstlenmiş olduğu görevinde başarılar diler, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi camiamıza hayırlı olmasını dileriz.


