
Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerimiz, Üni-
versitemizde düzen-
lenen önlük giyme 
töreniyle hayalleri-
ni kurdukları meslek-
lerine ilk adımı atma-
nın heyecanını yaşa-
dı. Mutlulukları yüz-
lerinden okunan öğ-
rencilerimizi, törende 
öğretim üyelerimiz ve 
aileleri yalnız bırak-
madı. Reyhan Bina-
sı konferans salonun-
da düzen-
lenen tö-
renin açılış 
konuşma-
sını yapan 
Rektörü-
müz Prof. Dr. 
sayın Adnan 
Yüksel, mesleğin 
üstatlarından mesle-
ğe giriş izninin alın-
dığı bu önemli günde 
beyaz önlük giyecek 
tüm öğrencileri teb-
rik etti. Beyaz önlü-
ğün insanların sağlı-
ğına adanmış bir sim-
ge olduğunu belirten 

Rektörümüz “Her 
gördüğünüz 
hastayı; anneniz, 

babanız, karde-
şiniz gibi görmeli-

siniz.” dedi. Rektö-
rümüz sözlerini şöyle 

sürdürdü: “İyi meslek 
yoktur. Meslekte iyi 
olmak vardır. Her za-
man kendi yetenekle-
rinizi ortaya çıkarma-
ya çalışın. Fark oluş-
turabileceğiniz hika-
yenizi sizler yazacak-
sınız. Düşünce siste-
minizi muhakkak fark 
edin. sosyalleşin. ku-
lüplere üye olun. İleti-
şiminizi güçlendirin.”

HAYAttA en PAHAlı 
şeY zAMAnDıR

Rektör Yardım-

cımız Prof. Dr. sayın 
Mustafa solak, tören-
de yaptığı konuşma-
da, “Bir kliniğe, po-
likliniğe veyahut has-
tanenin hangi alanına 
giderseniz gidin sağ-
lık hizmet sunucusu 
teknikerlerle karşıla-
şıyoruz. Bizler öğren-
cilerimizi alanında ni-
telikli, donanımlı, öz-
güvenli, birikimli ola-
rak sahaya indirmek 

için var gücüy-
le çalışan bir 
bilim insanla-
rıyız.

Bugün be-
yaz önlükleri-
nizi giyeceksi-

niz. Beyaz ön-
lüğün önce içi-

ni bilgiyle doldur-
maya devam edin. 

eksiklerinizi muhak-
kak tamamlayın. za-
manın kıymetini bilin. 
Hayatta en pahalı şey 
zamandır. satın ala-
mazsınız. Geriye dön-
düremezsiniz. Dünü 
yaşayamayız, evvelki 
gün ise çoktan gitti. 
zamanı iyi değerlen-
dirin.” diye konuştu.

VİcDAnı ÜzeRİnİze 
GİYDİRİYoRuz

Meslek Yükseko-
kulu Müdürümüz Prof. 
Dr. sayın Fatma Çe-
lik, törende 3600 öğ-
renciye önlük giydir-
menin mutluluğunu 
yaşadığını söyleye-
rek sözlerine başladı. 
tüm öğrencileri teb-
rik eden Prof. Dr. sa-
yın Fatma Çelik, ge-
liştirilen çeşitli eği-
tim stratejileriyle ala-
nında nitelikli bireyler 
yetiştirdiklerinin altı-
nı çizdi. Prof. Dr. sa-
yın Fatma Çelik, “Her 
meslek kıymetlidir. 

Uluslararası öğrencilerimizle

Bir dünya  
üniversitesiyiz

Üniversitemizde 
2021 böyle geçti

ÜnVİeRsİteMİzİn Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Odyoloji Bölümü TUBİTAK 2209/A kapsamın-
da tam 7 proje kazanarak büyük başarılara 
imza attı. Odyoloji bölümü öğrencileri ile yü-
rütülen bu projelerin ardında büyük bir azim 
ve çalışma yatıyor. Odyoloji bölüm başkanımız 
Dr. Öğr. Üyesi Handan Turan Dizdar, projeler 
hakkında bilgi verdi.

ÖğRencİleRİMİz, bilim ve sanatta olduğu gibi sporda da başarıyla gururumuz olmaya 
devam ediyor. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencimiz Yasemin Begüm Topkarcı, ‘Okçuluk Avrupa 
Şampiyonası-Berlin Open 2021’den Avrupa 3.’sü olarak dönerek göğsümüzü kabarttı. 

ÜnİVeRsİteMİz 2021’i dopdolu 
geçirdi.  Etkinlikler, fuarlar, organizas-
yonlar, yarışmalar, projeler, bilimsel 
toplantılar sempozyumlar ve zengin 
içerikli seminerler yoğun ilgi gördü.

Rektörümüzden 
sıcak çorba ikramı 

Okçuluk’ta Biruni başarısı

Yelda Gecesi programına katılan Rektörümüz Prof. Dr. sayın Adnan Yüksel, Üniversitemizde 
çok sayıda yabancı öğrencimizin eğitim aldığına dikkat çekerek “kültürel değerlerimizi 

paylaşarak birbirimizi daha iyi anlıyor ve iletişimimizi zenginleşiyoruz.” dedi.

tÜRkİYe’de ilk kez Biruni 
Üniversitesi’nde Eleştirel 

Düşünce Uygulama 
ve Araştırma 

Merkezini 
kurduk. Bu 

merkezde her-
kese açık semi-
nerler ve atölye 

çalışmaları 
düzenle-

mekteyiz.

Eleştirel Düşünce 
Eğitimi?

n Sayfa 4’te

Değişime şimdi
BİR-SEM’le başla!

n Sayfa 7’de

Elimizde büyüyen
BEBEK: USET 

ÖğRetİM Üyelerimiz, Bilim 
dünyasına kazandırdığı 
yayınlarla da dikkat çekiyor. 
Alanında uzman olan aka-
demisyenlerimiz; makale 
sayıları, atıf sayıları, nitelikli 
yayınlarıyla bilim dünyasına 
önemli katkı sunuyorlar. 

İnsAnlARA yedikleri bazı be-
sinlerin ve bazı davranışlarının, 
sağlıksız olduğu belirtilmiş olsa 

bile,  neden hala bu besinleri 
tüketmeyi veya davranışı 

sürdürmeyi tercih ettikleri, 
beslenme bilimi ile ilgilenen 

birçok bilim insanının 
kafasını yoran önemli bir 

tartışmadır.

Yiyip içiyor muyuz? Besleniyor muyuz?

 Kim verecek cevabı…

Gece yarısı kütüphanelerimizde çalışan öğrencilerimize:

n Sayfa 3’te

Öğretim 
üyelerimizin 

bilimsel başarıları

Aylık Yayım Sayı: 2 Yıl: 1OCAK 2022

n Sayfa 3’te

n Sayfa 4’te
Sayfa 2’de

2022’ye damgasını vuracak trendler

kurumsal İletişim Direktörümüz serpil Böcek’in yazısı

teknolojİ baş döndürücü hızla tüm dünyada 
ilerlemeye devam ediyor. 2022’ye girdiğimiz şu 
günlerde iletişim dünyası değişime uyum sağla-
maya çalışarak kritik bir dönemeçten geçiyor.

ReYHAn Binası Online Kütüphanemiz 
açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor. 
Öğrenciler, kütüphaneyi çok sevdiklerini ve 
saatlerce çalıştıklarını söylüyor.  

Online kütüphanemize yoğun ilgi 

n RektÖRÜMÜz Sayın Prof. Dr. Adnan Yüksel, 
sınav döneminde öğrencilerimizi yalnız bırak-
madı. Gece yarısı kütüphanelerimizde çalışan 
öğrencilerimize sıcak çorba ikramı yapılarak 
öğrencilerimize yuva sıcaklığı hissettirildi. 

ÖĞRENCİLERİMİZİ yaLNıZ bıRakMadı

Meslek Yüksekokulu Müdürümüz  
Prof. Dr. Fatma Çelik ‘in yazısı 

n Sayfa 8’de

n Sayfa 8’de

Odyoloji Bölümümüzün 
TUBİTAK  

2209/ 
A Projeleri 

başarısı n Sayfa 4’te

n Sayfa 5’te

ÖZEL
HABER

İyi meslek yoktur
meslekte iyi  
olmak vardır

uluslARARAsı İlişkiler Ofisi 
Direktörlüğümüz öncülüğünde 
düzenlenen ‘Yelda Gecesi’ 
programıyla İranlı öğrenci-
lerimizin ülkelerinde kutla-
dıkları 2 bin yıllık gelenek 
Üniversitemizde yaşatıldı. 
Rektör Hocamızın himayele-
rinde, Biruni Üniversitesi ve 
İran islam Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonso-
losluğu Kültür 
Ataşeliği iş 
birliği ile 
gerçek-
leşen 
programa 
birbirinden 
değerli 
isimler 
konuşmacı 
olarak konuk 
oldu. Etkinlik, yoğun 
bir katılımla gerçekleş-
tirildi.

2000 Yıllık Gelenek

RektÖRÜMÜz Prof. Dr. Sa-
yın Adnan Yüksel, İranlı öğ-
rencilerimizin yılın en uzun 
gecesi olan Yelda Gecesi’ni 
kutlayarak sözlerine başladı. Rek-
törümüz, “İran ve Türkiye birbirlerinin 
kültürlerine sahip çıkan iki ülkedir. 
Üniversite, bu kültürlerin yaşatıldığı 
yerlerdir. Bilgi paylaşıldıkça zenginleşir. 
Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim 
alması ve mesleklerinde rol model 
olacak niteliklere ve donanıma sahip 

olarak yetiştiren bir üniver-
siteyiz. Üniversitemiz, 

dünyanın dört bir 
yanından gelen 
öğrencilerimizle bir 
dünya üniversitesi-
dir. Kültürel değer-
lerimizi paylaşarak 
birbirimizi daha iyi 

anlıyor ve iletişi-
mimizi zen-

ginle-

şiyoruz.” 
diye konuştu.

el-BİRunİ’Ye 
GÖRe YelDA 

Gecesİ

İRAn İslam Cum-
huriyeti İstanbul 
Başkonsolosluğu 

Kültür Ataşesi Sayın 
Kourosh Moghtader ise 

Yelda Gecesinin çok eski bir 
gelenek olduğunu söyledi. Bu gecenin 
anlamı ve önemi hakkında bilgi veren 
Sayın Moghtader, “Türk-İslam alimi el-
Biruni; önemli bilim insanlarının başında 
gelir. El-Biruni eserlerinde Yelda Gecesi-
ne değinmiştir.” dedi.

DİVAn eDeBİYAtınDA  
şeB-İ YelDA İzleRİ

eğİtİM Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Sayın Adnan Ömerustaoğlu, yaptığı 
konuşmada İran ve Türkiye’nin kardeş iki 
olduğunu söyledi. İki ülkenin kültürleri-
nin de birbirine yansıdığını dile getiren 
Dekanımız Prof. Dr. Sayın Adnan Öme-
rustaoğlu, Divan Edebiyatında Şeb-i 
Yelda üzerine yazılmış eserlerin de oldu-
ğunu aktardı. Dekanımız, “Şeb-i Yelda; 

Türkmenistan’dan Azerbaycan, 
Tacikistan’dan İran’a kadar ge-
niş bir coğrafyada kutlanıyor. 
Üniversitemiz de asırlar önce-
sinden günümüze ulaşan bu 
geleneği İranlı öğrencilerimizle 
birlikte yaşatıyoruz” dedi.

FARsÇADAn DİlİMİze  
ÇeVRİlen Çok sAYıDA eseR VAR

İstAnBul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Güzelyüz, 
Farsçanın Anadolu Selçuklu devletinde 
yazışma dili olarak kullanıldığını, Os-
manlı devletinde ise bazı bilim insan-
ları tarafından ana dil gibi bilindiğini 
anlattı ve Türkçeye çevrilen çok sayıda 
eserin olduğunu belirterek bu eserlerin 
okunmasını tavsiye etti. 

Program, İran’ın geleneksel çalgısı 
setar ile yapılan müzik söyleşisi ve İran 
İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos-
luğu Farsça Eğitim Merkezi Müdürü Dr. 
Sayın Meraj’ın 
şiir okumasıyla 
tamamlandı.

Meslek Yüksekokulumuzun önlük giyme 
törenine katılan Rektörümüz Prof. Dr. 

sayın Adnan Yüksel, önlük giyen 3600 
öğrencimizi tebrik etti. Rektörümüz 
öğrencilere ‘Ben kimim?’ sorusunu 

kendilerine sormalarını tavsiye ederek 
“İyi meslek yoktur. Meslekte iyi olmak 

vardır. kendinizi çok iyi tanırsanız 
yeteneklerinizin farkında olursunuz” dedi.

eğitim Fakültesi Dekanımız  
Prof. Dr. Adnan 

Ömerustaoğlu’nun yazısı



Biruni Üniversitesi Okul Öncesi 
Öğretmenliği 4.sınıf öğrencisi Merve 
Gülten: Sanırım staja başlamam 2021’in 
en güzel yanlarından birisiydi. Çocuk-
larla geçirdiğim her günün bana kattığı 
tarif edilmez duyguyu kelimelerle an-
latmam mümkün değil. Çocuklar umut, 
mutluluk... Meslek hayatıma attığım 
ilk adım, yılın bana getirdiği en büyük 
kazanç, en büyük şans.

2021’de beni en mutlu eden şey 
okulumuzun açılması oldu. Çünkü Bi-
zim kültürümüz bize bir harf öğretenin 
40 yıl kölesi olduğumuz bir kültür. Bu 
kadar sıkıntılı bir yılda bu sebepten oku-
lumuzun açılması en güzel haber oldu.                                                                               

Pandemi sonrası normalleşmeye 
ve eğitime geri dönüş yapmış olmak 
benim için en büyük mutluluk oldu. 

Tıp Fakültesi öğrenci-
miz Beliz Görür, şunları 
söyledi “2021 benim 
için çok değerli bir 
yıldı. 2021’de Biruni 
Üniversitesinde, bu 
güzide kurumun çatı-
sında arkadaşlarımızla 
değerli akademisyenlerle bir araya gel-
dik. Bu mutluluğu ve heyecanı birlikte 
paylaşmak bizi çok motive ediyor. Aynı 
zamanda 2021’de TUBİTAK tarafından 
projem kabul edildi. 2022’de bu proje-
mi arkadaşlarım ve birbirinden değerli 
hocalarımla birlikte çalışmak için dört 
gözle bekliyorum.”

Muhammed Emin Turgut/ Rehberlik Ve 
Psikolojik Danışmanlık 4. Sınıf

Beslenme ve diyetetik 4.sınıf öğrencimiz 
Derya Deregözü 

Tarif edilemez 
duygular

Okulumuz açıldığı 
için mutluyuz

Okulumuza döndük

mutluluğumuzu 
paylaşıyoruz

Yüzümüzü güldüren 10 şey

2021’de yüzümüzü neler güldürdü? 

2022’den en çok ne 
umut ediliyor? 

insanların 2022’de 
dört gözle beklediği 
10 an ise şu şekilde;  

Bahar tadında unutulmaz dostluklar

Öğrencilerimiz sosyal medyada 
en çok neyi beğendi?

2021’de bizi en 
çok ne mutlu etti?

Teknoloji baş döndürücü 
hızla tüm dünyada ilerlemeye 
devam ediyor. 2022’ye girdi-

ğimiz şu günlerde iletişim dünyası 
değişime uyum sağlamaya çalışarak 
kritik bir dönemeçten geçiyor. Hızla 

değişimin bir so-
nucu olarak artık 
birkaç yıl sonrasını 
tahmin etmek daha 
da güç. Ülkemizi 
ve dünyada halen 
etkileri süren CO-
VID-19 salgını ile 
birlikte teknolojinin 
hayatımızı ne kadar 
kolaylık sağladığını 
hepimiz deneyimle-

dik. Ve artık her alandaki tüm kapı-
lar, teknolojiyle çıkıyor. Yeni ürünler, 
yeni fikirler, dijitalleşmiş meslekler…

Peki sadece teknoloji  
yeterli mi?

Dünyadaki teknoloji ve iletişim 
uzmanları, ‘Sadece teknoloji yeterli 
mi?’ sorusu üzerinde duruyor. Dün-
yadaki çalışmaları sıklıkla takip eden 
biri olarak, teknolojiyle  samimiliğin 
harmanlanmadığı çalışmaların ertesi 

güne çıkamaya-
cağını söylemek 
mümkün. 

Metaverse  
çılgınlığı

2022’ye dam-
gasını vuracak en 
önemli gelişmenin 
yapay zeka oldu-
ğunu söyleyebi-
liriz. Son yıllarda 
yapay zeka pek 
çok alanda güzel 
çalışmalar ortaya 
koydu. Şimdi de 
pazarlama ve ileti-

şim çalışmalarında da yapay zekaya 
rastlıyoruz.  Hedef kitle hakkında 
daha fazla bilgi edinilmesine olanak 
sağlayan yapay zeka, pazarlama 
mesajlarının kişiselleştirilmesine de 
fırsat sunuyor. Bu noktada karşımıza 
Facebook çıkıyor. Facebook, Ekim 
2021’de Meta ismiyle yeniden mar-
kalaşarak Metaverse ile sektöre hızlı 
bir giriş yaptı. Metaverse, sanal ger-
çeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) 
gibi teknolojiler kullanılarak gerçek 
ve dijital dünyaların entegre edildiği 
bağlantılı bir üç boyutlu sanal dün-
ya vizyonu olarak tanımlanıyor. Bu 
sürükleyici ortama VR kulaklıklar, 
AR gözlükleri ve akıllı telefon uygu-
lamaları gibi araçlarla erişilebiliyor. 
Dijital pazarlar yaratan Metaverse, 
şimdiden bir çılgınlığa dönüşmüş 
durumda. 

Dijital arkadaşlık

Yapay zekanın etkilerinin daha da 
hissedileceği bir diğer alan da influ-
encer pazarlama olacak. Etkileyici 
pazarlamanın en önemli yanı daha 
az maliyetle tahmin edilenden çok 
daha fazla kişiye ulaşılmasının sağ-
lanması ve sonuçların istatistiğe dö-
külebilmesidir.  Önümüzdeki günler-
de sadık takipçisi olan influencerlar 
daha da ön plana çıkacak. Dijital 
arkadaşlığı oldukça önemseyen halk 
influencerları takip etmeye devam 
edecek. 

İnsan odaklı çalışmalar

Müşteri deneyimlerinin tasarlan-
masında artık anahtar kelime ‘gü-

ven’ olacak. Ne kadar teknoloji 
ilerlerse ilerlesin bilinçli tüketici, 
her çalışmada samimiyeti ara-
maya devam edecek. Güven 
geliştiren her çalışma halktan 
ilgi görecek. Sonuç olarak 

diyebiliriz ki; yenilikçi, in-
sana dokunan 

çalışmalar tekno-
lojiyle birleşince 
pek çok alanda 
olduğu gibi ile-
tişimde de var 
olacak.  2022 
teknoloji trend-
leri daha çok 
fark yaratarak 
gelecek. 

Her alandaki 
tüm kapılar, 

teknolojiyle 
çıkıyor. Yeni 

ürünler, 
yeni fikirler, 
dijitalleşmiş 
meslekler…

Yapılan araştırmalara göre,  2021 yılında insanları en çok gülümseten çocuklar 
olurken, en çok mutlu eden de aileleriyle geçirdikleri zaman oldu. 2022’den en 

büyük beklenti ise aileyle daha fazla zaman geçirmek ve tatile çıkmak...

2021’de insanların 
yüzünü en çok güldü-
ren konuların başında 

yüzde 36 ile aile/çocuklarla 
geçirilen zaman, yüzde 27 ile 
güzel günleri hatırlatan bir 
şarkı dinlemek ve yine yüzde 
27 oranıyla eski fotoğrafla-
ra bakmak gibi aktiviteler 
geliyor. Dünyanın farklı 
ülkelerinden 8 binden fazla 
katılımcıyla gerçekleştirilen 
araştırmada katılımcıların 

yüzde 19’u, 2021’in en güzel 
anlarından birini tanımadı-
ğı bir kişinin kendisine 
gülümsemesi olarak 
cevapladı. 2022’den en 
büyük beklenti ise yüzde 
40 ile en sevdiklerinle/
aile ile vakit geçirmek. 
Ardından yüzde 39 ile 
tatile çıkmak, yüzde 36 
ile seyahat edebilmek ve 
yüzde 16 ile farklı kültürleri 
tanımak geliyor.  

Honor’un, küresel olarak başlattığı “HONOR 
Your Smile” kampanyası kapsamında yaptığı 
araştırma sonuçları şöyle: 

Araştırmaya göre insanların yüzünü en çok  
güldüren 10 şey şu şekilde;
1. Çocukları: %36
2. Arkadaşlarla vakit geçirmek: %35
3. Sarılmak ve öpüşmek: %29
4. Karantinadan sonra sevdiklerini tekrar görebilmek: %29
5. Güneşli havada oturmak: %27
6. Daha iyi günleri hatırlatan bir şarkı duymak: %27
7. Eski anıların fotoğraflarına bakmak: %27
8. Evcil hayvanlarla oynamak: %26
9. Doğayla yeniden bağlantı kurabilmek: %24
10. Bir yabancının size gülümsemesi: %19 

araşTırmaYa göre, 2022’den en 
çok beklenenlerin başında kişilerin 
sevdikleriyle vakit geçirmesi ge-
lirken, sağlıklı yaşama ve çevreye 
daha fazla özen gösterme konusu 
da öne çıkıyor. Katılımcıların 
yüzde 26’sı 2022’de yeni bir 
sağlık/fitness hedefine 
ulaşmak isterken, 
yüzde 23’ü ise 
2022’de dünya-
mız ve çevre 
açısından daha 
iyi bir gelecek 
umut ediyor.     

1. Aileyle birlikte olmak: %40
2. Tatile Çıkmak: %39
3. Seyahat edebilmek: %36
4. Arkadaşlarla vakit geçirmek: %32
5. Arkadaşlar veya aile ile yeni anılar birik-
tirmek: %29
6. Yeni bir sağlık ve ya zindelik hedefine 
ulaşmak: %26
7. Çevre için daha parlak bir gelecek: %23
8. Yeni bir iş bulmak: %21
9. Karantinadan sonra sevdiklerini tekrar 
görebilmek: %21
10. Farklı kültürleri yeniden deneyimle-
mek: %16 

Dünyanın her yerin-
de insanları gülüm-
seten mutlu anları 
kutlamak istedik. 
Yeni yıldan ve 
başlangıçlardan 
umutlu olmayı 
aşılamak isti-

yoruz.

Öğrencilerimizi en çok ne  
mutlu etti?
Can 2021 yılı sadece Türki-
ye açısından değil tüm dünya 
açısından zorlu bir yıl oldu. 
Covid-19 salgının ilerleyişi, eko-
nomik belirsizlikler, yangınlar 
insanoğlunu adeta dört taraftan 
sarmaladı. Zorunlu olarak eve 
kapandığımız, sevdiklerimizden 

uzak kaldığımız günler hepimizi 
yordu. Bireysel hayatlarımızda 
küçük mutluluklar sayesinde 
bu zorlu günlerde ayakta 
kalmayı başardık. Kişi-
sel olarak 2021 yılındaki 
mutluluk anları denilince 
aklımda arkadaşlarım-
la yeniden bir araya 
geldiğim maskelerin 

gölgesinden uzak geçirdiğim 
yaz günleri aklıma geliyor. 

Kızgın güneşin altında, mas-
mavi Ege’de keyifli sohbetler, 
deniz, arkadaşlar ve neşeli 
günler 2021’de aklımda kalan 
mutluluk anları oldu.

Öğrencilerimiz facebook, 
twitter, youtube ve 
instagram gibi sosyal 
medya kanallarımızı 
sürekli takip etti. Bu yıla 
damgasını vuran konu ise 
geçmişe özlem oldu. 

Öğrencilerimizi mutlu 
eden anların, sıcak 

gülümsemenin, ders ara-
larındaki heyecanının, 
kantindeki çay, kahve 
sohbetlerin, öğretim üyele-
rimizle günün önemi derken 
sosyal medya hesaplarımız 

öğrencilerimizin güncesi 
oldu. Yoğun ilgi gören sos-
yal medya hesaplarımızda 
bu yıl özellikle pandemiden 
dolayı tbt içerikleri oldukça 
ilgi çekti.  İşte birkaç sosyal 
medya etkinliğimiz:

2022’ye Damgasını 
Vuracak Trendler
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İşİn Özü

Serpil Böcek
Kurumsal İletişim 
Direktörü

Moleküler Biyoloji ve Ge-
netik Bölümü Öğrenci-
miz Can Haktan Kıyıer
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Tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık 
bilimleri ve eğitim fakültesi öğrenci-
lerinden oluşan Biruni Üniversitesi 
öğrencileri, Büyükyoncalı Yenimahalle 
İlkokulu’ndaki öğrencilerle bir araya 
geldi. Büyükyoncalı Yenimahalle İlko-
kulu’nda kütüphane oluşturmak üzere 
yapılan kampanyada toplanan kitapları 
okula bağışlayan ve okula bir kütüphane 
kazandıran Uluslararası Sağlık Elçileri 
Topluluğu, okul müdürü Ümit Bilen ve 
müdür yardımcısı İkram SEZGİN’in 
büyük teveccühüyle karşılandı. Okulda 
çeşitli eğitimler, seminerler, sağlık tara-
maları ve etkinlikler düzenlendi.
Koruyucu hekimlik görevinin bilincin-
deyiz

 Ziyarette Uluslararası Sağlık 
Elçileri Topluluğu tarafından temel el 
hijyeni eğitimleri, oral hijyen eğitimleri 
ve meslek tanıtım seminerleri yapıldı. 
Ayrıca yapılan sağlık taramaları kapsa-
mında çocuklara özel olarak hazırlanan 
pediatrik anamnez formları ve veliler 
için yetişkin anamnez formları aracı-
lığı ile katılımcıların bilgileri alınıp 
tarama ölçütleri not edildi.  Boy, kilo, 
tansiyon, nabız ve şeker ölçümlerinin 
yanı sıra göz muayenesi, renk körlüğü 

testi, kan grubu tespiti ve postür-ayak 
tabanı analizi gerçekleştirildi. Yapılan 
ölçümlerin sonuçlarına göre ölçüt dışı 
kalan veli ve öğrenciler ilgili uzmanlık 
alanındaki hekimlere yönlendirilip ko-
ruyucu hekimlik görevi gerçekleştirildi.   
Sağlık taramalarıyla eş zamanlı olarak 
öğrencilere yüz ve el boyama gibi çeşitli 
etkinlikler yapıldı. Okul idarecileri 
program sonunda yaptığı konuşmada 
özellikle dezavantajlı okulların böyle 
faaliyetlere ihtiyacı olduğunu belirtirken 
Uluslararası Sağlık Elçileri Topluluğu 
kurucu başkanı Murat Çöklü nezdinde 
tüm gönüllülere teşekkürlerini de dile 
getirdi. Okul idaresi ve öğrencileriyle 
toplu fotoğraf çekiminden sonra prog-
ram sona erdi.

Biruni Üniversitesi Uluslararası 
Sağlık Elçileri Topluluğu, “Rotamız: 
İyilik” sloganıyla Tekirdağ Saray 
ilçesindeki Büyükyoncalı Yenimahalle 
İlkokulu’ndaki öğrencilerle buluştu.

2022’nin ilk etkinliği:  
“Rotamız: İyilik”

Uzaktan  öğretimin geleceği

Online  
kütüphane  
açılıyor 

Mezunlar buluşması

Akran  
buluşmalarında zirvedeyiz

Uygulamalı  
etkinlikler

Öğrenmenin  
38 saniyesi

Rehber  
öğretmen  
buluşmaları

2021-2022 
akademik 
yılımız törenle başladı

Başarımızla  
ilk 4’teyiz

Üniversitemiz  
yine etkinliklerle geçti

Bilimin  
geleceğini  
beraber yazacağız

Üniversitemizde 
2021 böyle geçti İnsanlara yedikleri bazı be-

sinlerin ve bazı davranışlarının, 
sağlıksız olduğu belirtilmiş olsa 

bile,  neden hala 
bu besinleri tüket-
meyi veya davranışı 
sürdürmeyi tercih 
ettikleri, beslenme 
bilimi ile ilgilenen 
birçok bilim insanı-
nın kafasını yoran 
önemli bir tartış-
madır. Beslenme 
bilimi kadar, yeme 
alışkanlıklarının 
incelendiği psiko-
loji, antropoloji, 

sosyoloji ve ekonomi gibi sosyal 
bilimler ile de örtüşmektedir. Bu sü-
reçte gıda bilimleri, gıdayı üretenler, 
pazarlayanlar ise cabasıdır. Diyetetik 
ise, sağlığı ve refahı teşvik etmek için 
beslenme biliminin insan üzerinde 
uygulanması ile ilgilenilen merkezde 
yer alır. 

Diyetisyenler, optimum sağlığı 
korumak veya hastalığın tedavisine 
yardımcı olmak ya da iyileştirmek 
için insanlara yediklerini nasıl değiş-

tirecekleri konu-
sunda önerilerde 
bulunurlar. Diyet 
ifadesi birçok 
kişide kısıtlanmış 
olma hissi uyan-
dırdığı için, doğ-
rusu beslenme ve 
diyet uzmanı ola-
rak anılmayı tercih 
ederim. Çünkü 
aslında sadece 
yiyip içen insan-
ları, onlar için en 
uygun olan bes-
lenmeye yönlen-
dirmeye çalışırız. 
Bazen başkaları 
ile birlikte yemek 
yerken, bana ba-
kan gözlerde soru 
işaretleri görürüm. 

Ne dersin doğru muyum? Onayla 
beni diyen gözler… Ama bunun bir 
kereliğine, bir öğünle tek bir yiyecek 
veya içecek ile açıklanamayacak ka-
dar uzun bir cevabı var ne yazık ki !  
Çünkü bu bilimde bizler, bunu sanki 
bir fabrikanın konfeksiyon şeklinde 
elbise üretmesi gibi değil de, tek tek 
kişiye özel dikeriz.  Üstelik insanlar, 
birileri tarafından yemeye teşvik edil-
dikleri bu yiyecekleri, yemekten zevk 
almayı da beklerler. Yani öyle yaz 
reçeteyi gönder, hadi bir söylesene 
ne yiyip içelim? sorusuna bir çırpıda 
ve tek bir cevabı alamayacağınız bir 
üretim/hizmet şeklidir. Üstelik hem 
prova etmeyi gerektirir, hem de siz 
değiştikçe değiştirilmesi gereken bir 
elbisedir.  Aynaya bakın...

Sağlıklı bir diyet, farklı insanlar 
için farklı şeyler ifade etmektedir. 
Çocukların beslenmesi ile ilgili olan 
ebeveynler, öğretmenler ve pediat-
ristler,  çocuklarda sağlıklı büyüme 
ve gelişmenin sağlanması ile ilgile-
nirler. Yetişkinler için beslenme araş-
tırmaları ile gelişmiş toplumlarda 
optimum sağlık, özellikle de obezite, 
kardiyovasküler hastalıklar, kanser 
ve diyabet gibi kronik dejeneratif 
hastalıkların karmaşık sebeplerini 
‘önlemeye’ veya çoğunlukla ‘gecik-
tirmeye’  odaklanılmıştır. Bu kronik 
hastalıklar, gelişmekte olan birçok 
ülkede kötü beslenme ve hatta kıtlık 
dönemleri ile bir arada olduğunda 
hastalıkların ve erken ölümlerin en 
önemli nedenleri haline gelmiştir.  

Neyse uzun bir konu... Başlıktaki 
sorunun cevabı için sizleri tek tek 
üretim yapılan ‘Seratonin Fabrika-
sı’nda bekliyoruz, tek tek değerlen-
dirmek için… Sevgilerimle

Beslenme 
bilimi kadar, 
yeme alışkan-

lıklarının 
incelendiği 

psikoloji, 
antropoloji, 

sosyoloji ve 
ekonomi gibi 

sosyal bilimler 
ile de örtüş-

mektedir.

Üniversitemiz 2021’i dopdolu geçirdi.  Etkinlikler, fuarlar, organizasyonlar, yarışmalar, projeler, 
bilimsel toplantılar sempozyumlar ve zengin içerikli seminerler yoğun ilgi gördü.

ÜnİvERSİTEMİz öğ-
rencilerin daha fazla kitaba 
erişebilmeleri için ikinci 
kütüphanenin hazırlıklarına 
başladı. 7/24 açık olacak 

olan kütüphanemiz zengin 
içeriğiyle de beğeni top-
layacak. Çalışma alanları 
ile de öğrencilere her an 
çalışma imkânı sunacak.   

ÜnİvERSİTEMİz, 
mezunlarıyla yalnız 
bırakmıyor. Düzenlediği 
etkinliklerle her zaman 
öğrencilerin yanında 

oluyor. Bu kapsamda 
Üniversitemiz, her bölüm 
için farklı zaman aralık-
larında mezun buluşması 
düzenledi. 

ÜnİvERSİTEMİz,  
‘Öğrenciyi en iyi öğrenci 
anlar’ diyerek öğrencile-
rimizi lise düzeyindeki 
öğrencilerle buluşturdu. 
“Akran Buluşmaları” isimli 
etkinliklerimiz, yıl boyun-
ca sürdü. Öğrencilerimiz, 
üniversitede yaşadıkları 

deneyimler, bölümleri 
tercih ederken nelere dikkat 
ettiklerini, istedikleri alanda 
eğitime başlayınca ne gibi 
sürprizlerle karşılaştıklarını 
paylaştılar. Öğrencilere 
kendi deneyimlerinden yola 
çıkarak çeşitli tavsiyelerde 
bulundular. 

MAYıS ayı seminerlerle 
dolu bir ay oldu. Mesleki 
bilgilendirme seminerleri, 
rehber öğretmen buluşma-
ları, sempozyumlar düzen-
lendi. Bunlardan biri de 
Meslek Yüksekokulumuz 

Afetlerde İlk ve Acil 
Yardım Sempozyumu 
&Senaryo Tatbikatları 
konulu seminer düzenledi. 
Seminere akademisyenle-
rimiz, öğrencilerimiz ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

ÜnİvERSİTEMİz pan-
demi dolayısıyla yüksek 
öğretime hazırlanan öğren-
cilere; üniversiteleri, mes-
lekleri, bölümleri, meslek 
seçiminde dikkat edilecek 
unsurları, sınav sürecinde 
motivasyonu sağlamanın 
önemi hakkında vizyon 
söyleşileri düzenleyerek 

öğrencilerin her zaman 
yanında olduğunu bir kez 
daha gösterdi. Öğrenci-
ler, akademisyenlerimize 
merak ettikleri soruları 
yönelterek kendilerine 
en uygun mesleklerin 
hangileri olduğu hakkında 
öz değerlendirme imkanı 
buldular.  

ÜnİvERSİTEMİz, reh-
ber öğretmenlerle sürekli 
bir araya gelerek gelişen 
teknolojiyle birlikte müf-
redatta yapılan değişiklik-
ler,  yenilikler hakkında 
bilgilendirme toplantıları 

düzenledi. Eğitim Fakül-
temiz öncülüğünde rehber 
öğretmenlerin talepleri 
doğrultusunda mesleki 
bilgilendirme seminerleri 
de düzenlendi.

ÜnİvERSİTEMİzİn 
2021-2022 Eğitim-Öğre-
tim Yılı Akademik Yılı 
Açılış Töreni, yoğun 
katılımla kampüsümüzde 
gerçekleştirildi. Törene; 
Türkiye Bilimler Aka-
demisi (TÜBA) Başkanı 
Prof. Dr. Sayın Muzaffer 
Şeker’in de aralarında bu-
lunduğu çok sayıda aka-
demisyen, öğrenci ve veli 
katıldı. Tören, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk 
ve tüm şehitlerimizin 

anısına 1 dakikalık saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı. Üniversitemi-
zin kısa tanıtım filmi ile 
devam etti. Açılışta, bilim 
dünyasına kazandırdığı 
keşif ve buluşlarla pek 
çok alanın öncüsü olarak 
adını tarihe yazdıran Ebu 
Reyhan el-Biruni’nin 
hayatından kesitlerin yer 
aldığı belgeselin fragman 
gösterimi de katılımcılar 
tarafından büyük beğeni 
topladı.

ÜnİvERSİTEMİz ba-
şarıdan başarıya koşmaya 
devam etti. TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destek Prog-
ramları Başkanlığı tara-
fından yürütülen “2209-A 
Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Des-
tekleme Programı” 2021/1 
dönemi kapsamında ya-
pılan başvuruların destek 
sonuçları açıklandı. Biruni 
Üniversitesi Öğrencileri ve 
Danışman hocaları tarafın-
dan hazırlanan 50 proje, 
TÜBİTAK tarafından 

destek almaya hak kazan-
dı.  Bilimsel alanda maka-
lelerle adından söz ettiren 
Üniversitemiz, uluslara-
rası bilim dünyasında yer 
almaya devam ediyor. 
Hekimlerimizin ve tıp fa-
kültesi 4. sınıf öğrencileri-
mizin hazırladığı “SARS-
Cov-2 Virüsünün Tekrar 
Etme Sıklığı ve Antikor 
Seviyesi Arasındaki İlişki” 
konulu makale, uluslara-
rası Annals of Clinical & 
Laboratory Science (SCI) 
dergisinde yayınlandı.

ARAlık ayında Üniversitemiz 
yine etkinliklerle geçti.  Öğrencileri-
miz Yelda Gecesi etkinliği damgası-
nı vurdu.  Okçuluk Avrupa Şam-
piyonasında ülkemizi temsil eden 
Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencimiz 
Yasemin Begüm Topkarcı, Berlin’de 
yapılan müsabakalardan dereceyle 
döndü. Avrupa 3.’sü olan öğrenci-
miz, ülkemize ve Üniversitemize 
büyük gurur yaşattı. Aralık ayın-
da  ‘’Gel ne olursan ol yine gel’’ 

çağrısıyla sevginin, barışın, kardeş-
liğin, hoşgörünün sembolü olarak 
insanı insana öğreten Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’yi vefatının 748. 
yılında minnet, saygı ve rahmetle 
andık.  Ulusumuzun bağımsızlık 
mücadelesini, bağrından kopan 
hisleri tüm iliklerine kadar hissedip 
dizelerine taşıyan ve abidevi eseri 
İstiklal Marşı’nı kaleme alan Milli 
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 
vefat yıldönümünde yad ettik.

ÜnİvERSİTE hayali 
kuran yüzlerce kişi, yoğun 
çalışma temposunun 
ardından hayalinde bölüm 
ve üniversiteye yerleşebil-
mek için 26-27 Haziran 
tarihlerinde düzenlenen 
YKS’de ter döktü. Üni-
versitemiz, bu zorlu tercih 

sürecinde tüm üniversite 
adaylarının yanında oldu. 
Geleceğinizi belirleyecek 
tercihlerle ilgili en doğru 
kararı vermek isteyen tüm 
adaylara için Üniversite-
miz, akademik kadrosu ile 
öğrencilere bilgilendirme 
yaptı. 

Yiyip içiyor muyuz? 
Besleniyor muyuz? 

Kim verecek cevabı..
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Prof. Dr. 
Fatma Çelik
Meslek  
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Üniversitemiz, 
öğrencilerin iyi bir 
eğitim alması için 

2021’de çalışmalarına hız 
kesmeden devam etti. Tüm 
dünyayı kasıp kavuran 
Covid 19 pandemi, Üniver-
sitemizde akademisyenle-
rimizin özverili çalışma-
larıyla eğitim dünyasını 
teğet geçti.  Ocak ayında, 
“Uzaktan Öğretimin 
Geleceği” başlıklı toplan-
tıda,  Biruni Üniversitesi 
öğretim elemanları, farklı 
üniversitelerden davetli 

konuşmacılar “Uzaktan 
Öğretimin Geleceği Top-
lantıları” başlıklı toplantı 
düzenlendi.  Uzaktan öğre-
timde yaşanan sorunların 
ya da fırsat olarak değer-
lendirilebilecek fikirlerin 
saptanması hedeflendi. Bu 
toplantılarla, ilk toplantı di-
zisi tamamlandıktan sonra, 
uzaktan öğretimde farklı 
alanlara ilişkin öğretim 
yöntemleri ve değerlendir-
me modelleri gibi konu-
larda sorunlar ve çözüm 
önerilerinin tartışıldı. 



ArAştırmA 
Görevlimiz Büşra 
Kulaksız’ın danış-
manlığını üstlendiği 
ve Selin Sarıkaya’nın 
başvuru yaptığı 
“İstanbul’daki Ak-
tarlarda Zayıflama Çayı Adı Altında Satılan 
Ürünler Üzerinde Mikroskopik, Makroskopik 
ve Fitokimyasal İncelemeler” başlıklı çalışma 
“2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı” 2021/1 
dönemi kapsamında yapılan başvuruların 
destek kazandı. Araştırma Görevlimiz Büşra 
Kulaksız, projenin detayları ile ilgili şunları 
yazdı. 

önemli bir sAğlık sorunu

 Obezite ve fazla kilolu olma durumu son 
dönemde batı toplumlarında ve gelişmekte 
olan ülkelerde günlük yaşam tarzı, beslenme 
alışkanlıkları ve fiziksel aktivite azlığı gibi 
nedenlerle yaygınlaşan önemli bir sağlık 
sorunu olarak değerlendirilmektedir. Obezite 

başta kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 
diyabet, metabolik sendrom, hiper-

tansiyon, dislipidemi gibi kronik 
hastalıklar ve çeşitli kanserlerle 

güçlü bir ilişki içinde oldu-
ğundan önlenmesi ve tedavi 

edilmesi gereken kronik 
bir hastalık olarak kabul 

edilmektedir. Amerika’da ya-
pılan bir çalışma, kitle iletişim 

araçları sebebiyle yaygınlaşan 
yeme bozukluklarının son 20 

yılda ciddi oranda artış gösterdiğini 
belirtmektedir. Fiziksel aktivitenin 

arttırılması, beslenme davranışı değişik-
likleri gibi yaşam tarzı değişikliklerinin yanı 
sıra farklı vücut ağırlığı koruma yöntemleri 
geliştirilmekte ve bu yöntemlerin içerisinde 
“zayıflama ürünü” adı altında birçok seçe-
nek sunulmaktadır. Zayıflama rejimleri ve 
diyetlerde yaygın olarak kullanılan bitkiler 
daha çok çay olarak tercih edilmekte ve “bitki 
çayları” olarak isimlendirilmektedirler.

Bitki çayları, Camellia sinensis dışındaki 
bitkisel materyalden elde edilmekte olup hem 
hoşa giden tatları nedeniyle hem de sağlığı 
korumak ve çeşitli rahatsızlıkları gidermek 
gibi amaçlarla eski zamanlardan beri kullanıl-
maktadır. Bitki çaylarının bitkisel zayıflama 
yöntemleri arasında kullanımı, yan etkileri ve 
zararlarının çok daha düşük olması nedeniyle 
popüler olmuştur. Bitkisel ürün pazarının 
büyümesine paralel olarak bu ürünlerin bi-
linçsizce ve yaygın kullanımına bağlı ortaya 
çıkan istenmeyen etkileri bildiren olgu rapor-
ları da artmaktadır. Özellikle efedrin içeren 
bitki çaylarının tüketilmesi, birçok istenme-
yen etkiye neden olabilmektedir. Birden fazla 
drogun bir arada kullanılması bu drogların 
içerdiği kimyasal maddelerin farmakolojik 
etkilerinin potansiyelize olmasına ve toksik 
etkilerin ortaya çıkmasına neden olabileceği 
bildirilmiştir.

Avustralya’da yapılan bir çalışmada, 
piyasada bulunan ve özellikle bitkisel birçok 
ürünün ağır metal ve toksik kimyasal içerdiği 
belirtilmiştir. Bu ürünlerin kullanımıyla 
ilişkilendirilen çok sayıda akut karaciğer 
ve böbrek yetmezliği hatta ölüm vakaları 
bildirilmiştir. Bu gibi nedenlerden dolayı 
halkın ve sağlık profesyonellerinin bitkisel 
ürünlerinin kullanımına bağlı gelişebilecek 
sorunlar ile ilgili farkındalığının arttırılması 
gerekmektedir. Bitkisel ürünlerin büyük bir 
bölümü aktarlarda, baharatçılarda, bitkisel 
ürün satan satış noktalarında veya internetteki 
satış siteleri aracılığı ile halka sunulmakta, sa-
dece küçük bir bölümü eczaneler aracılığı ile 
halka ulaştırılmaktadır. Ülkemizde, özellikle 
internet veya aktarlar üzerinden bilinçsizce, 
bilgisizce ve de çoğunlukla satışa endeksli 
olarak bitkisel ürünler pazarlanmaktadır. 
Böyle bir durum kontrol edilebilir değildir. 
Tıbbi bitkisel ürünlerle ilgili sağlıklı uygula-
malar bu konuda yeterli bilgiye sahip yetkin 
eczacıların önderliğinde yapılmalıdır.

‘’Halk arasında sıklıkla kullanılan ak-
tarlardan temin edilen zayıflama çaylarının 
kaliteli ve güvenli olup olmadığı’’ sorusu 
çalışmamızın araştırma sorusu/hipotezidir. 
Projemizde aktarlardan sıklıkla zayıflama 
amacıyla satın alınan 10 adet zayıflama 
çayı ve içeriğindeki bitkiler mikroskobik 
ve makroskopik olarak incelenecek; farma-
kognozik ön deneme deneyleri ile içerikleri 
hakkında fikir edinilecek ve böylelikle ak-
tarlarda satılan zayıflama çaylarının etkinlik 
ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle tespit 
edilmiş olacaktır.

Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen 
Üniversitemizin sürekli eğitim merkezi 
(bir-sem); kendini yenilemek, geliştir-
mek ve bilgilerini güncellemek isteyen 
herkesi bekliyor.

Üniversitemizin Sürekli Eğitim 
Merkezi (BİR-SEM), dünyadaki yeni 

bilgileri ve teknolojileri eğitime aktararak 
hızlı ve yeni öğretim teknikleriyle fark 
oluşturuyor. BİR-SEM, kendini yenilemek, 
geliştirmek ve bilgilerini güncellemek 
isteyen herkese ihtiyaç duyduğu ve merak 
ettiği alanla ilgili hizmet veriyor. BİR-SEM, 
mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin 
yanında kişisel gelişim, dil eğitimi program-
ları, kültür ve sanat programları, spor eğitimi 
programları, sınava hazırlık programları ve 
gerekli uzmanlık, sertifika ve katılım belge-
lerinin edinilmesi amacıyla yetişkin, ergen 
ve çocuk eğitimleri yürütülüyor.

Hedeflediğiniz bilgi  
ve beceriler

BİR-SEM; ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğretim programları dışında kalan alanlarda 
yaşam boyu öğrenim anlayışına paralel ve 
dünya standartlarında eğitim veriyor. Teorik 
ve uygulama eğitimini birleştirilerek isteni-
len kariyer gelişimine katkı sunuyor.

Her YAştA fAYdAlAnAbiliriz

BİR-SEM, eğitim çeşitliliği ile her yaştan 
ve meslek grubuna hitap eden eğitimler 
düzenliyor. Bireylerin katıldığı kültürel 
etkinlikleri çeşitlendirerek genel yaşam 
kalitesini arttırıyor.

A’dAn z’Ye eğitim  
ProgrAmlArı

Sürekli Eğitim Merkezimizin eğitim tak-
vimi ve eğitim programları hakkında ayrıntılı 
bilgi için https://sem.biruni.edu.tr/ adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Aktarlardaki  
çaylar güvenilir 
midir?

değişime şimdi 
bir-sem’le başla!

online kütüphanemize yoğun ilgi

biruni kütüphanemize yeni gelen kitaplar  

tubitAk 2209/A 
Projeleri başarısı

sağlık bilimleri fakültesi odyoloji bölümü tubitAk 2209/A kapsamında 
tam 7 proje kazanarak büyük başarılara imza attı. 

Odyoloji bölümü öğrencileri 
ile yürütülen bu projelerin 
ardında büyük bir azim ve 

çalışma yatıyor. Odyoloji bölüm 
başkanı Dr. Öğr.Üyesi Handan 
TURAN DİZDAR, Öğr. Gör. Hülya 
OSMANOĞLU ve Arş.Gör. Azize 
Arzu KÖROĞLU’nun danışman-
lığını yaptığı projelerin konuları, 
öğrencilerin ilgi alanına göre seçilip 
büyük bir özveriyle üstünde çalışıldı. 
Proje yazım sürecinde haftasonları 
dahil olmak üzere online toplantılar 
ile öğrenciler ile görüşmeler yapıldı. 
Projelerin kazanıldığı haberini alan 
hocalarımız ve öğrencileri, büyük 
bir heyecan ve özveri ile çalışmalara 
başladılar. Hocalarımız ve öğrencile-
rimiz, başarının anahtar kelimesinin 
“çok çalışmak” olduğunu bildiriyor-
lar.

işte o projeler:

“Araba Tamircilerinin Atölye Or-
tamlarının Gürültüye Bağlı İşitme 
Kaybı Açısından İncelenmesi”

Projenin amacı, araba tamir atöl-
yelerinde çalışan araba tamircilerinin 
işitme kaybı ve riski açısından de-
ğerlendirilip işitme sağlığı hakkında 
farkındalık oluşturmaktır.
n danışman: Dr.Öğr. Üyesi Handan 
TURAN DİZDAR  
n Yrd.danışman: Arş.Gör. Azize 
Arzu KÖROĞLU
n Proje Yürütücüsü: Büşra Türker
n Araştırmacılar: Cansu Mangüp, 
Meryem Yavuz, Merve Ceran

“Covid-19 Tedavisinde Kullanılan 
İlaçların İşitme Üzerindeki Etkileri-
nin İncelenmesi”

Projenin amacı, Covid-19 geçiren 
kişilerin tedavi esnasında kullandığı 
ilaçların işitme üzerinde herhangi 
bir etki oluşturup oluşturmadığını 
incelemektir.
n danışman: Dr. Öğr.Üyesi Handan 

TURAN DİZDAR
n Yrd.danışman: Arş.Gör. Azize 
Arzu KÖROĞLU
n Proje Yürütücüsü: Beyza Nur 
Erol 
n Araştırmacılar: Yıldız Aybüke 
CEGO, Fulin GÜNDÜZ 

“İşitme Kaybı Açısından Risk 
Altında Olan İtfaiyecilerde İşitme 
Farkındalığı”  

Projenin amacı, işitme kaybı riski 
olan itfaiye erlerinde işitme sağlığı ve 
işitme koruması hakkında farkındalık 
oluşturmaktır.
n danışman: Öğr. Gör. Hülya OS-
MANOĞLU
n Yrd.danışman: Arş.Gör. Azize 
Arzu KÖROĞLU
n Proje Yürütücüsü: Nevruz Nur 
Albayrak
n Araştırmacılar: Velican Hüyük-
tepe, Eymen Altun

“Kulaklık Kullanarak Bilgisayar 
Oyunu Oynayan Oyuncuların İşit-
melerinin Değerlendirilmesi”  

Projenin amacı, günümüzde 
çok yaygın olan kulaklıkla oyun 
oynayan oyuncuların işitmelerinin 
ve işitme kaybı risklerinin değerlen-
dirilmesidir.
n danışman: Dr. Öğr.Üyesi Han-
dan TURAN DİZDAR
n Yrd.danışman: Arş.Gör. Azize 
Arzu KÖROĞLU
n Proje Yürütücüsü: Nilüfer HAN 
n Araştırmacılar: Feyza Nur 
KARAMUSTAFA, İsmail AKÇAY, 
Zehra ÜNAL 

“Misofonyaya Sahip Kişilerin 
Santral İşitsel İşlemleme Becerile-
rinin Değerlendirilmesi”

Projenin amacı, misofonyası 
olan kişilerin santral işitsel işlem-
leme becerilerinin değerlendirilip, 
mizofonyanın patofizyolojisi hak-
kında daha detaylı bilgi edinmeye 

çalışmaktır.
n danışman: Dr.Öğr. Üyesi Han-
dan TURAN DİZDAR  
n Yrd.danışman: Arş.Gör. Azize 
Arzu KÖROĞLU
n Proje Yürütücüsü: 
Emre Karatepe
n Araştırmacılar: 
Senanur Gazaçeşme, 
Ayşe Begüm Ayık, 
Ebrar Başar

“Özgül Öğren-
me Güçlüğü Olan 
Bireylerin Santral 
İşitsel İşlemleme 
Becerilerinin Değerlen-
dirilmesi”

Projenin amacı, özgül 
öğrenme güçlüğü olan çocukların 
santral işitme sistemi mekanizma-
larında herhangi bir etkilenim olup 
olmadığını değerlendirmektir.
n danışman: Dr. Öğr.Üyesi Han-
dan TURAN DİZDAR
n Yrd.danışman: Arş.Gör. Azize 
Arzu KÖROĞLU
n Proje Yürütücüsü: Mısra KOL-
BAŞI
n Araştırmacılar: Ayfer İlayda 
YILDIZ

“Teleodyoloji: Santral İşitsel 
İşlemleme Testlerinin Online Uy-
gulanabilirliğinin İncelenmesi”

Projenin amacı, uzaktan ve 
yüzyüze sistem ile santral işitsel 
işlemleme testlerinin yapılıp karşı-
laştırılarak, uzaktan yapılan testlerin 
etkinliğinin incelenmesidir.
n danışman: Dr. Öğr.Üyesi Han-
dan TURAN DİZDAR
n Yrd.danışman: Arş.Gör. Azize 
Arzu KÖROĞLU
n Proje Yürütücüsü: Bükrenur 
İBİŞ 
n Araştırmacılar: Esma Nur YAL-
ÇINKAYA, Hikmet Nur CERAN 

Açıldığı günden beri Reyhan Binası 
Online Kütüphanemiz öğrenciler 

tarafından yoğun ilgi görüyor. Kütüpha-
nede çok rahat ders çalıştıklarını söyle-
yen öğrenciler, ‘Bilgiyi okulda öğrenip 
eve öyle gidiyoruz’ diyorlar. 

ÖĞRENCİLER NE DİYOR?

Dil ve Konuşma Terapisi bölümü 

öğrencimiz Hülya Akkoca, her gün 
kütüphaneye uğradığını söylüyor. 
Öğrencimiz, “Daha sıcak sakin ve ra-
hat olduğu için dikkatim dağılmadan 
derse odaklanabiliyorum. 

Ayrıca daha konforlu istersen 
grup çalışması şeklinde ilerle 
istersen bireysel olarak çalışma-
ya çok elverişli bir ortamı 
var.” Diyor. 
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sAğlık Yönetimi bölümü 3.Sınıf 
öğrencimiz Rabia Buse Tosun, “Reyhan 
Kütüphanesi tüm öğrenciler adına ders 
çalışmak için ferah ve konforlu bir ortam 
oluşturdu. Bizzat 
ben vize haftamda 
her gün rahat bir 
şekilde Reyhan 
kütüphanesinde 
sessiz ve sakin 
bir ortamda 
vizelerime 
çalışma imkanı 
buldum. Bunun 
yanı sıra Reyhan 
kütüphanesi  vize 
ve final haftalarında 
7/24 açık olduğu için 
kütüphanede arkadaşlarımızla sabahlaya-
rak evde oluşturamadığımız uygun ders 
çalışma ortamını kütüphanede sağlayıp 
vizelerimizden yüksek notlar aldık. Ay-
rıca Reyhan kütüphanesinde her masada 
priz bulunduğu için bilgisayarlarımızı da 
son derece rahat bir şekilde kullanabil-
dik. Sayın Rektörümüz Adnan Yüksel’e 
Reyhan kütüphanesini, Biruni öğrenci-
lerine kazandırdığı için teşekkürlerimizi 
iletiyoruz.”

sabaha kadar  
ders çalışıyoruz

işte o projeler:Her yaşta faydalanabiliriz

zararları çok daha düşük!

öğrenciler ne diyor?

ciddi oranda artış gösterdi

Hedeflediğiniz  
bilgi ve beceriler

A’dan z’ye  
eğitim Programları

odyoloji bölümümüzün 

Arkadaşlarımızla toplu olarak çalışabiliyoruz
n ArYA iPek:  merhaba, ben 
okulumuz diş Hekimliği fakültesi 
öğrencisiyim.  reyhan kütüpha-
nesi bizim için çok daha ferah bir 

çalışma alanı sağlıyor. kütüphane-
ye gitmeyi özellikle sınav dönem-
leri tercih ediyorum.kütüphane-
mizde bireysel calışma masalarının 

yanı sıra toplu calışmaya yönelik 
alanlarının olması iyi düşünülmüş, 
arkadaşlarımızla birlikte rahatça  
çalışabiliyoruz.



Etkinlik, Los Angeles’taki SoFi 
Stadyumu’nda gerçekleşecek. ABD’de 
Amerikan futbol ligi NFL’in şampiyonunu 
belirleyen final karşılaşması Super Bowl’un 
geleneksel devre arası konserini bu sezon 
Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem verecek. 
13 Şubat’taki karşılaşmanın devre arasın-
da Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem yanı 
sıra Mary J Blige ve Kendrick Lamar da 
sahne alacak.  Dr. Dre, Instagram üzerinden 
yaptığı paylaşımda, “Bu kariyerimin yeni 
çağını açacak” dedi; “Super Bowl LVI devre 
arası şovunda sahne alma ve bunu kendi 
arka bahçemde yapma fırsatı kariyerimin en 
heyecanlı anlarında biri olacak.

Etkinlik, Los Angeles’taki SoFi 
Stadyumu’nda gerçekleşecek. ABD’de 
Amerikan futbol ligi NFL’in şampiyonunu 
belirleyen final karşılaşması Super Bowl’un 
geleneksel devre arası konserini bu sezon 
Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem verecek. 
13 Şubat’taki karşılaşmanın devre arasın-
da Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem yanı 
sıra Mary J Blige ve Kendrick Lamar da 
sahne alacak.  Dr. Dre, Instagram üzerinden 
yaptığı paylaşımda, “Bu kariyerimin yeni 
çağını açacak” dedi; “Super Bowl LVI devre 
arası şovunda sahne alma ve bunu kendi 
arka bahçemde yapma fırsatı kariyerimin en 
heyecanlı anlarında biri olacak.

AfrikA Uluslar 
Kupası’nda heyecan 
başlıyor. frika Uluslar 
Kupası’nda heyecan, 
9 Ocak Pazar günü 

başlıyor. Kamerun’un ev sa-
hipliğinde gerçekleşecek turnuvanın finali, 
6 Şubat’ta oynanacak. Açılış maçında ev 
sahibi Kamerun ile Burkina Faso kozlarını 
paylaşırken turnuvadaki final müsabakası 
ise 6 Şubat Pazar günü oynanacak.

Çin’in başkenti Pekin’de 4-20 Şubat’ta 
düzenlenecek organizasyon için kota müsa-
bakalarının da sonucuna göre kesin katılımcı 
listesi 24 Ocak’ta belli olacak. Türkiye’yi 
Pekin’de kayak branşında 6, buz patenin-
de ise 1 sporcu temsil etmeyi garantiledi. 
Kayakta alp disiplininde (slalom) Özlem 
Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada 
(normal tepe-büyük tepe) Fatih Arda İpçi-
oğlu, kayaklı koşuda (sprint) Özlem Ceren 
Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fı-
rat yer alacak. Buz pateninde ise 1000 metre 
kısa mesafe süratte Furkan Akar, Pekin’de 
mücadele edecek.

Süper Bowl (13 Şubat)

Özel Olimpiyatlar 
Dünya kış Oyunları 
(rusya - 22 Ocak- 28 Ocak)

Afrika Uluslar 
kupası  

(9 Ocak- 6 Şubat)

Çin kış  
Olimpiyatları  
(4-20 Şubat)

5OCAK 2022Spor

Okçuluk Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil eden tıp fakültesi 
3. sınıf öğrencimiz Yasemin Begüm topkarcı, Berlin’de yapılan 
müsabakalardan dereceyle döndü. Avrupa 3.’sü olan öğrencimiz,  
ülkemize ve Üniversitemize büyük gurur yaşattı.

Öğrencilerimiz, bilim ve sanatta 
olduğu gibi sporda da başarıyla 
gururumuz olmaya devam ediyor. 

Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencimiz Yasemin 
Begüm Topkarcı, ‘Okçuluk Avrupa Şam-
piyonası-Berlin Open 2021’den Avrupa 
3.’sü olarak dönerek göğsümüzü kabarttı. 
Berlin’de düzenlenen Okçuluk Avrupa 
Şampiyonasına bu yıl 20 farklı ülkeden 
304 kişi katıldı. Türkiye’den katılan tek 
sporcu olan ve Makaralı Yay Büyük 
Bayanlar kategorisinde yarışan öğrenci-
miz Yasemin Begüm, son karşılaşmada 

Estonyalı Maris Tetsmann’ı mağlup 
ederek yarışmayı 3.’lükle tamamladı.

Spordan asla vazgeçmem

Berlin’den dereceyle dönen öğren-
cimiz Yasemin Begüm Topkarcı, başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Adnan 
Yüksel ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Sayın Dilek Sema Arıcı’ya destekle-
rinden dolayı çok teşekkür etti. Öğrenci-
miz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Okçuluğa 
başladığım günden beri hiç bırakmadım. 

Lise sınavına hazırlanırken takım olarak 
dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde 
ettik. Üniversite sınavına hazırlanırken 
de bireysel olarak Avrupa ikinciliği elde 
ettim. Ülkeme şimdi başarıyla döndüğüm 
için de çok mutluyum” dedi.

Okçuluk hayatımın anlamıdır

Öğrencimiz Yasemin Begüm Topkar-
cı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Okçuluğu 
hayatımın bir parçası olarak görüyorum. 
Okçuluk, beni ben yapan bir şey. Okçuluk 

be-
nim için yemek 
yemek gibidir. Tıp fakültesinin zorluğuna 
rağmen okçuluğu bırakmamamdaki en 
büyük etken bu tutkudur. Herkese kendi 
sevdiği sporu yapmasını tavsiye ederim.”

Üniversitemizden attığı ok 

ÖZEL
HABER

Spordan asla vazgeçmem

Okçuluk hayatımın anlamıdır

4 branşta Biruni’nin sporcuları 

sahada rüzgar gibi esti
Üniversitelerarası lig 
Müsabakalarının ilk 
haftasında sporcularımız, 

büyük başarılara imza attı.

Üniversitemiz spor takımları, 

sezonun ilk haftasına iyi bir 

başlangıç yaptı. Öğrencilerimiz 

basketbol kadın, voleybol erkek, 

futbol erkek ve salon futbolu 

erkek branşlarında galibiyet 

gösterdi. Üniversitemiz Basket-

bol Kadın Takımımız, Üniversi-

telerarası Lig Müsabakalarında 

grubundaki ilk maçında Türk 

Alman Üniversitesini 35-29 

mağlup etti. Voleybol Erkek 

Takımımız Atlas Üniversitesini 3 

– 0 yendi. Futbol Erkek Takı-

mımız, 1- 1 biten beraberlikten 

sonra penaltı vuruşlarıyla İstinye 

Üniversitesini 2-1 mağlup etti. 

Salon Futbolu Erkek dalında 

Ayvansaray Üniversitesini 12-5 

mağlup ederek öğrencilerimiz 

haftayı başarıyla tamamladı.

Gece Gündüz Demeden 

Çalışıyoruz

Biruni Üniversitesi Spor 

Koordinatörü Gökhan Çam 

ve Basketbol Antrenörümüz 

Serkan Bilgücü, yaptıkları 

değerlendirmede “2021-2022 

sportif faaliyetler kapsamında 

toplam 25 branşta (kadın-er-

kek) katılım göstereceğiz. İlk 

haftayı başarıyla tamamlama-

nın gururu içindeyiz. 2. haftaya 

galibiyetle başlayıp başarıyla 

bitirmek için sabırsızlıkla bek-

liyoruz. Çok çalıştık. Antreman 

yaptık. Sabahın 6.00’larında 

başlayıp gece 11.00’lere kadar 

çalışmalarımızı sürdürdük.” 

diye konuştu.
Biruni Ailesi olarak sezo-

nun ilk haftasında iyi bir baş-

langıç yapan antrenörlerimizi 

ve öğrencilerimizi kutluyoruz.

Gece gündüz  
demeden çalışıyoruz

işte 2022 
spor takvimi

2022 yılında Dünyada ve 
Türkiye’de spor etkinlikle-

ri her zamanki gibi yine çok 
fazla olacak. İşte yeni yılda bizi 
bekleyen önümüzdeki iki aylık 

2022 spor takvimi: 

Avrupa’dan  
3.’lükle döndü
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Elimizde  
büyüyen bebek

Merhabalar, öncelikle kendinizi 
tanıtır mısınız?

Merhaba, ben Murat Çöklü. Tıp 
fakültesi 5. Sınıf öğrencisi-
yim. Aynı zamanda Uluslara-

rası Sağlık Elçileri Topluluğu kurucu 
başkanıyım. 

Topluluğunuzun etkin-
liklerini yakından takip 

ediyoruz. Bize biraz top-
luluğunuzdan bahseder 
misiniz? Uluslararası 
Sağlık Elçileri Toplulu-
ğu ne demek? Size ne 
ifade ediyor?

 Topluluğun bize ne 
ifade ettiğini buraya 

üç beş kelimeyle 

sığdırmak 
oldukça güç. Ama şunu net 
söyleyebilirim ki ‘elimizde büyüyen 
bir bebek’ gözüyle baktığımız kesin. 
Yaklaşık beş yıldır emek verip büyüttü-
ğümüz çok güçlü manevi bağlarımızın 
olduğu bir bebek. Bunu laf olsun diye 
demiyorum, ismini belirlediğimiz 
zamanlar hala dün gibi hafızamda. Bir 
anne baba bebeğine nasıl isim arıyorsa 
biz de öyle aradık. En sonunda misyon 
ve vizyonumuzu yansıtacağına inan-
dığımız Uluslararası Sağlık Elçileri 
Topluluğu üzerinde hemfikir olduk. 

 Neden ‘Sağlık Elçileri’ diye sora-
bilirsiniz. Bizler yaptığımız iyilik ve 
güzelliklere ancak elçi olabileceğimiz 

düşüncesinde olan insanlarız. Ta-
biri yerindeyse köprü görevini 

üstlenenleriz. Din, dil, ırk ve 
coğrafya ayrımı yapmaksızın 
köprü ve elçilik vazifemizi 
sürdürme gayretinde oldu-
ğumuzdan dolayı amacı-

mızı sık sık hatırlatacak 
olan uluslararası 

ibaresini de ismimize eklemeyi unut-
madık. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 
ve belediyeler iş birliği ile yurtdışında 
ve mülteci kamplarında yardıma muh-
taç her bölgede imkanlarımız ölçüsünde 
yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. 
Logomuzdaki Dünya ve stetoskop fi-

gürlerinin yanın-

da 
denizlerin 
değil de kıtaların 
maviye boyanmış olması da 
sınırsızlığımızın boynumuzdaki stetos-
koplar ile bütün dünyayı kuşatacağıdır. 
Bunlar bir öğrenci topluluğu için fazla 
iddialı cümleler olabilir biliyorum. 
Ama öğrenci topluluğu iken yurtiçinde 
ve yurtdışında birçok yerde faaliyet 
göstermiş olmamız bu iddiamızın ispatı 
niteliğindedir. Mezunlarımız dahil 
arkadaşlarımız ile irtibatı kesmeyip aile 
sıcaklığında kurduğumuz ortam çalış-
malarımızın devamlılığını sağlamakta. 
Kim bilir belki ileride sivil 
hayatta kurmak istediğimiz 
STK’nın temelleri 
atılıyordur. 

7Ay 7Şehir 7Köy Projesi 

 Halen devam eden birkaç projeden 
de bahsetmek istiyorum. Yurt içinde 
7Ay 7Şehir 7Köy isimli bir projemiz 
mevcut. 7 ay boyunca 7 şehrin 7 kö-
yüne gidip köy okullarını iyileştirme, 
eğitim materyalleri desteği sağlayıp bir 
nebze de olsa fırsat eşitliğini sağlamaya 
yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Ayrı-
ca gittiğimiz yerlerde hijyen eğitimleri, 
sağlık taramaları yapılıp sınava yönelik 
doğru ders çalışma teknikleri seminerle-
ri de veriliyor.  Bununla da yetinmeyip 
köydeki tüm haneleri kapı kapı dolaşıp 
şeker ve hipertansiyon taramaları da 
yapıyoruz böylelikle birinci dereceden 
sağlık hizmetini de ifa edip gittiğimiz 
yerlerde hem iyiliğe hem de sağlığa elçi 
olmuş oluyoruz. Ayrıca bu yıl ‘Rota-
mız: İyilik’ sloganıyla başlayan proje-
mizin ilk etabını Tekirdağ’da gerçek-

leştirdik.  Siz bir 

üniversite 
topluluğusunuz peki 
üniversite de ne yapıyor-
sunuz, diye sorabilirsiniz. Bizler 
bunları yaparken aynı zamanda üye ve 
gönüllülerimizin kişisel gelişimine de 
önem veriyoruz. Her alanda donanımlı 
bireyler olup ülkemize hizmet etme 
gayesinde kongre, seminer ve söyleşi-
lerimiz, kitap ve film tahlillerimiz de 
oluyor. 

Bize vakit ayırıp anlattıklarınız 
için çok teşekkür ederim. sıradaki 

proje ve etkinliklerinizi dört 
gözle bekliyor olacağız. 

 Hem topluluğum hem 
de kendi adıma bize 

böyle bir fırsat 
verdiğiniz için 

teşekkür 
ederim. 

UseT
Uluslararası sağlık 

elçileri Topluluğu yaptığı 
çalışmalarla adından 
sıkça söz ettiriyor. Tıp 

Fakültesi 4. sınıf öğrencimiz 
Muhammed Enes Altun, 
sağlık elçileri Topluluğu 

kurucu başkanımız Murat 
Çöklü ile keyifli bir sohbet 

gerçekleştirdi.

Uluslararası 
Sağlık Elçileri 

Topluluğu 
ruhunu uyandırıp 

öğrencilerin 
sosyal sorumluk 

ve insani yardım 
projelerinde aktif 

rol almasını 
hedeflemekte.

Bu vicdani 
sorumlulu-

ğu yüreğinde 
hisseden kar-

deşlerimizin de 
desteğiyle yurt 

içinde ve dışın-
da birçok sosyal 

sorumluluk 
projesine imza 

attık. 

Kılavuz:  
Vicdani 
sorumluluk 

s Aynı imkanlara, benzer şart-
lara sahip değil. Dünya’nın bir 
bölümünde insanlar refah içinde 
yaşarken, diğer bölümündekiler 
ise yokluk ve çaresizlikle boğu-
şuyor. Bunu gören ve o insan-
ların acısını yüreğinde hisseden 
yol arkadaşlarımla beraber 
topluluğumuzun temelleri atıl-
mış oldu. Bu amaçla öncelikle 
mensubu olduğumuz üniversite-
den başlayarak 
Uluslararası 
Sağlık Elçileri 
Topluluğu ru-
hunu uyandırıp 
öğrencilerin sos-
yal sorumluk ve 
insani yardım pro-
jelerinde aktif 
rol almasını 
he-
def-
le-
mek-
teyiz. 

Misyon ve vizyondan 
bahsettiniz. Sizi 
farklı kılan şey ne? 
Neler yapıyorsunuz?

Bu iyilik hareketine yön 
veren tek şey vicdani 
sorumluluktur. Belki de 
bizi diğerlerinden farklı 
kılan buydu. Bu vicdani 
sorumluluğu yüreğinde 
hisseden kardeşlerimizin 
de desteğiyle yurt içinde 
ve dışında birçok sosyal 
sorumluluk projesine 
imza attık. Yurt dışın-
da Irak ve Suriye’de 
özellikle kamplarda 
sahadaki partner der-
neklerle birlikte insani 
yardım çalışmalarımız 
oldu. Aynı zamanda 
sınır hattındaki mülteci 
okullarında temel hijyen 
eğitimleri verilip hijyen 
kitleri hediye ettik. Bu-
nun gittiğimiz yerlerde 
ücretsiz sağlık taramala-
rı yaptık.

Muhammed E. Altun
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Rahmetle Anıyoruz
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 

Milletimizin ba-
ğımsızlık müca-
delesinin simgesi 

olan İstiklal Marşı’nı 
kaleme alan Milli Şairi-

miz Mehmet 
Akif Ersoy’un 
vefatının üze-
rinden 85 yıl 
geçti. Mehmet 
Âkif Ersoy, 
20 Aralık 
1873 tarihinde 
İstanbul’un 
Fatih ilçesinde 
doğdu. Mahalle 
mektebinde iki 
sene boyunca 

Kur’an 
eğiti-
mi 

gördükten sonra 1879’da 
Fatih Emir Buhari Ma-
halle Mektebine başladı. 
1882’de Fatih Merkez 
Rüştiyesinde orta öğreni-
mine devam etti. Türkçe, 
Arapça, Farsça ve Fransız-
ca dillerini öğrendi. Ersoy, 
rüştiyeyi bitirdikten sonra 
1885’te Mülkiye İdadi-
si’ne devam etti. Ziraat ve 
Baytar Mektebine başlayan 
Ersoy, 1893’te baytarlık 
bölümünü birincilikle 
bitirdi.

Ayakta Alkışlandı

İstiklal Marşı, 
17 Şubat günü 

Sırat-ı 
Müs-

takim ve Hakimiyet-i 
Milliye’de yayımlandı. 
Hamdullah Suphi Bey’in 
Meclis’te okuduğunda 
ayakta alkışlanan İstiklal 
Marşı, 12 Mart 1921’de 
Milli Marş olarak kabul 
edildi. Ersoy, ödül olarak 
verilen 500 lirayı hayır 
kurumuna bağışladı. Ersoy, 
27 Aralık 1936’da hayata 
gözlerini yumdu. İstik-
lal Şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un her yıl binlerce 
kişinin ziyaret ettiği kabri, 
Edirnekapı Şehitliği’nde 
bulunuyor. Cumhurbaş-
kanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri kapsa-
mında 2018 Yılı Vefa 
Ödülü’ne layık görülen 
Akif, vatan şairi ve 
milli şair olarak da 
kalbimizde yerini 

koruyor.

‘’Gel ne olursan ol yine gel’’ çağrı-
sıyla sevginin, barışın, kardeşliğin, 
hoşgörünün sembolü olarak insanı 
insana öğreten Mevlana Celaled-
din-i Rumi’yi vefatının 748. yılında 
minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.

“İnsan yaratılmışların en şeref-
lisidir” diyerek her dilden, dinden, 
renkten insanı kucaklayarak sevginin, 
barışın, kardeşliğin, hoşgörünün 
sembolü olan Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’nin vefatının üzerinden 748 yıl 

geçti. Batı dünyasında “Anadolulu” 
anlamına gelen “Rumi” olarak da 
bilinen Mevlana, eserleriyle insanlığa 
dün olduğu gibi bugün de yol göster-
meyi sürdürüyor.

Asıl ismi Celaleddin Muhammed 
olan Mevlana, 30 Eylül 1207’de, gü-
nümüzde Afganistan’ın kuzeyindeki 

Belh şehrinde doğdu. Belh’ten, bazı 
siyasi olaylar ve Moğol istilası 
sebebiyle ayrıldı. Mevlana ve ailesi, 
Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Ana-
dolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşadık-
tan sonra Anadolu Selçuklu Sultanı 
Alaaddin Keykubat’ın daveti üzerine 
Konya’ya geldi. 1240 yılından itiba-
ren Konya’da dini ilimleri öğretmeye 
başladı. Derviş Şems-i Tebrizi ile 
yolları 1244 yılında Konya’da kesişti. 
Mevlana sadece Şems ile konuşmaya 
başladı. Daha sonra birlikte tasavvuf 

hırkasını giydiler. Mevlana, Şems’in 
kaybolmasının ardından uzun bir süre 
keder yaşadı. Bundan sonraki yaşa-
mında 26 bin beyite yaklaşan 6 ciltten 
oluşan Mesnevi’yi yazarak insanlığa 
armağan etti. Mesnevi dünya çapında 
milyonlarca kişiye ulaştı. Mevlana, 
17 Aralık 1273’te vefat etti. Onun 
için ölüm, aşka ve sevgiliye kavuş-
maktı. Bu yüzden öldüğü gün olan 
17 Aralık, asırlardır ‘düğün gecesi’ 
anlamına gelen “Şeb-i Arus” adıyla 
anılıyor.

Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesini, bağrından kopan hisleri 
tüm iliklerine kadar hissedip dizelerine taşıyan ve abidevi eseri 
İstiklal Marşı’nı kaleme alan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 

saygı ve rahmetle anıyoruz.

İstiklal 
Şairi Meh-
met Akif 
Ersoy’un her 
yıl binler-
ce kişinin 
ziyaret 
ettiği kabri, 
Edirnekapı 
Şehitliği’nde 
bulunuyor. 

Hamdullah 
suphi Bey’in 
Meclis’te 
okuduğunda 
ayakta 
alkışlanan 
İstiklal Marşı, 
12 Mart 
1921’de Milli 
Marş olarak 
kabul edildi. 

Çok yoğun bir süreç yaşadınız. Şimdi 
biraz mola verelim. Ocak ayındaki etkinlikle-
re bir bakalım:

Mozart ile Salieri’nin Çekişmeli Hikayesi 
“Amadeus” Sahnede
RejİsöRlüğünü usta yönetmen Işıl Ka-
sapoğlu’nun üstlendiği ve başrollerini Selçuk 
Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen 
(Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçal-
maz’ın (Costanze) paylaştığı, sahne önünde 
ve arkasında toplam 55 kişiden oluşan dev 
ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksi-
yonlarından birisi olan Amadeus, Kasım ayı 
boyunca da seyircisiyle buluşmaya devam 
edecek. Tüm zamanların en büyük bestecile-
rinden biri olan Mozart, gündelik yaşamında 
sıradışı karakter olarak yaşamdan hayli kopuk 
bir hayat tarzı sürdürmektedir. Yaşamı ile 
müziği zıt kutuplarda ilerleyen Mozart, yete-
neğini sergilemek için gerçek üstü hareketler-
de bulunur. Adeta bir “tutunamayan” profili 
çizen Mozart, bu sağlıksız yaşamı yüzünden 
Salieri’yi endişelendirmektedir. Mozart’a 
göre çok daha disiplinli ve müzik konusunda 
hırslı olan Salieri, müziğin tanrısı kadar ba-
şarılı olamamaktadır. Bu düşünceler zamanla 
farklı bir ilişki kurmalarına neden olur. 

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi
Tarih: 8 – 30 Ocak 2022

Yer: Maximum Uniq Hall
Tarih: 11 ve 25 Ocak 2022, 21:00

Şef: Mehmet Hulusi Yücebiyik
Solistler:
Dilek Türkan
Aziz Şükrü Özoğuz, Keman
Onur Cicin, Kanun

sanatsal etkinlikler 
ocak ayında  
dopdolu

“KeşKe bir kere sohbet edebilseydim”.
Metin Akpınar denince en çok kurulan cüm-
lelerden biri… Artık mümkün!

Metin Akpınar yeniden seyircisiyle bulu-
şuyor. O anlatacak, biz dinleyeceğiz. Biz so-
racağız, o cevaplayacak. Belki geçmişin tatlı 
anıları arasında dolaşacak, belki gelecekten 
konuşacağız. Sonra da “Dün akşam neredey-
din?” diye soranlara gururla söyleyeceğiz:

“Metin Akpınar ile sohbet muhabbette!”

sohbet: Metin akpınar 
ile muhabbet

Yeni yıl, yeni  
başlangıçlar konser

C-19 Bale

CuMHuRBaşKanlığı Korosu, 2022 
yılının “Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar” başlıklı 
ilk salon konserinde, ‘geçen zamanı özlemle 
anış; geleceğe ümitle bakış’ temasını işlemek 
üzere oluşturduğu bir repertuvarla müzikse-
verlerin huzuruna çıkacak. M. Hulusi Yüce-
bıyık’ın yöneteceği konserin ilk bölümünde 
Uşşak, ikinci ve son bölümünde ise Nihâvend 
makamında eserler seslendirilecek. Konserin 
sololar bölümünde Aziz Şükrü Özoğuz (ke-
man) ile Onur Cicin (kanun) saz musikisin-
den örnekler verirken, Dilek Türkan ise şarkı 
repertuvarının neoklasik döneminden seçtiği 
eserlerle müzikseverlerin huzurunda olacak.

KoReoGRaf Uğur Seyrek’in 
bugüne dek yarattığı tüm eserlerin 
odak noktasında bulunan “İnsan” ve 
“İnsanın Yapısı” teması C-19’da da 
mercek altına alınmaktadır. Eserde, 
doğumundan ölümüne kadar geçen 
süreçte insanın iyi ve kötü davranış 
biçimleri arasındaki gelgitleri, güçlü 
yanlarıyla zaafları, sevgi ve nefret 
ikilemi içinde bocalayışları, kendisi, 
sosyal çevresi ve doğayla uyumu/
uyumsuzluğu, ne denli gelişmiş olsa 
da içindeki ilkel ve vahşi dürtülerin 
bütünüyle yok olmayışı, aniden insan-
lığın üzerine çöken bir büyük felaket 

karşısında bile aymazlığını sürdürme-
si, kendisine sunulan son bir şansı bile 
değerlendirememesi, kısacası toprağa 
karışana dek ders almadan, bu 
yüzden de  hatalarından 
arınmadan kalışın-
daki trajik 
gerçeklik 
işlenmekte-
dir.

ayakta alkışlandı

6 cilt, 25.618 beyitten 
oluşan Mesnevi

Tiyatro

aKM Tiyatro salonu

aKM Tiyatro salonu

aKM Tiyatro salonu

Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi saygıyla anıyoruz

P. I.Tchaikovsky / F.Chopin / W.A.Mozart / L. V. Beethoven 
/ Akça Bilgin, Müzik
Uğur Seyrek, Işık Noyan, Libretto
Uğur Seyrek, Koreograf 
Adnan Öngün, Dekor Tasarım 
Uğur Seyrek, Kostüm Tasarım 
Fuat Gök, Işık Tasarım
Kaan Buldular, Konuk Sanatçı 
Çağla Bilgin, Viyolonsel

Mehmet Güntekin, Şef
Güzin Değişmez, Konuk Solist

Taner Sayacioğlu, Kanu

CuMHuRBaşKanlığı 
Korosu bu konserini, 125’inci vefat 
yıldönümü dolayısıyla Türk klasik 
müziğinin son klasik bestekârlarından 
Zekâi Dede’nin hatırasına armağan 
ediyor. Büyük bestekârın Hisarbûselik 
makamındaki takımının seslendiri-
leceği konserin sololar bölümünde 
kanun sanatçısı Taner Sayacıoğlu, 

vefatlarının 75’inci yılı dolayısıy-
la Türk saz musikisinin ufuk açan 
isimlerinden Refik Talat Alpman ile 
Sedat Öztoprak’ı saygıyla anarken, 
Mehmet Güntekin’in yöneteceği 
konserin konuk solisti Güzin Değiş-
mez ise seslendireceği eserlerle Zekâi 
Dede’ye bugünkü müzik dünyamızın 
şükranlarını dile getirecek.

Zekâı Dede, Refik Talât Bey ve 
sedad öztoprak’a saygı

ustalarin İzinde
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Türkiye’de ilk kez Biruni Üniversi-
tesi’nde Eleştirel Düşünce Uygulama 
ve Araştırma Merkezini kurduk. Bu 
merkezde herkese açık seminerler ve 
atölye çalışmaları düzenlemekteyiz. 
Bütün Üniversiteye Bir Düş-Eğit (Biruni 

Düşünce Eğitimi) 
kapsamında eleş-
tirel düşünce eği-
timi veriyoruz. Biz 
eleştirel düşünme 
eğitiminin 21. Yüz-
yıl insanının istenen 
yetkinlikleri kazana-
bilmesi için önemi-
nin bilincindeyiz.

Eleştirel düşün-
me eğitimi temelde 
bireyin aklını kul-

lanma becerisi eğitimidir. 
İnsan aklının sahip olduğu en 

önemli yetilerden birisi eleştirel dü-
şünme yetisidir. Bu yetiyi kullanmadan 
yeterli düzeyde düşünme, karşılaştır-
ma, yorumlama, çıkarımda bulun-
ma, analiz yapma mümkün değildir. 
Eleştirel düşünme becerisi, tutumu ve 
yatkınlığına sahip bireyler çevrelerin-
de olup biteni daha yetkin bir şekilde 
değerlendirirler.  Düşünme üzerine  
düşünebilirler.

S okrates’in 
‘sorgulanmamış 
hayat yaşamaya 
değmez’ ve ‘insa-
nın kendini bilme-
si’ sözleri eleştirel 
düşünen bireyin 
tavrı ile benzeş-
mektedir. Eleştirel 
düşünür sağlam ve 
doğru yargılarda 
bulunabilen birey-
dir. 

Eleştirel düşün-
me bireylerin karar 
verme, değerlen-
dirme ve belli bir 
yargıya varma 

süreçlerini etkilemektedir. Eleştirel dü-
şünme becerileri, eğilimlerden, tutum-
lardan ve alışkanlıklardan oluşur ve 
bunlar bireyin davranışlarına yansıtılır.

Eleştirel düşünme eğilimleri: hata 
yapabileceğinin farkında olma,  şüp-
heci olma, sağduyulu olma, açık fikir-
li olma, kanıtları değerlendirme, açık-
lık ve doğruluk, farklı bakış açılarını 
göz önünde bulundurma, kanıtların 
ve destekleyici verilerin yeterliliğinde 
durum değişikliği için istekli olma şek-
linde ifade edilebilir.

Eleştirel düşünen birey, yeniliklere 
açıktır, sorunların nedenlerini araştırır, 
temel kaynaklara ulaşmaya çalışır, 
büyük resmi görmeyi hedefler, farklı 
görüşlere saygı duyar,  kendi görüş-
lerini sağlam temellendirir, bilimsel 
mantığı ve yöntemleri kullanır.

Eleştirel düşünme eğitiminde 
amaç bireylerin günlük yaşamlarında 
eleştirel düşünceyi başarılı bir şekilde 
kullanmalarıdır. Bunun için öncelikle 
eleştirel bir ruha sahip olmak gerekir.

Eleştirel ruha sahip olmak, her 
olayı ve durumu olumsuz değerlendir-
me veya tenkit eden ve gereksiz yere 
eleştiren bir tavırda olma anlamına 
gelmemektedir. 

Eleştirel düşünemeyen bireyler 
olayları derinliğine düşünmeyi tercih 
etmezler. Bir problemi ya da sorunu 
çözme yolunda mantığına güven-
meyen, muhakeme yeteneklerini alt 
düzeyde tutan, dar ufuklu, uyumsuz, 
başka insanların ne düşündüğünü 
umursamayan, anlamayan, karar 
anı geldiğinde ön yargılarından ve 
duygularından sıyrılamayan, sonuç-
lara düşünmeden ulaşan ya da karar 
vermeyi sürekli erteleyen bir yapıya 
sahiptirler. 

Ayrıca eleştirel düşünür olabilmek 
için tüm bunların öncesinde bunu 
istemek ve kullanmaya hevesli olmak 
gerekmektedir. Amerikan Felsefe Bir-
liği’nce yürütülen “Delphi Araştırma 
Projesi” sonucunda eleştirel düşünen 
bir bireyin özelliklerini şu şekilde ta-
nımlanmıştır: Eleştirel düşünen birey 
daima meraklıdır, araştırmacıdır, iyi 
bilgilenmiştir, mantığa güvenir, açık 
fikirlidir, esnektir, değerlendirmede 
adildir, kişisel önyargılarıyla yüzleşme-
de dürüsttür, yargılarken sağduyulu 
ve ölçülüdür, düşünme için isteklidir, 
sorunlar konusunda açıktır, karmaşık 
durumlarda düzenlidir, ilgili bilgiye 
ulaşmada sabırlıdır, ölçütlerin seçil-
mesinde mantıklıdır, sorgulamaya 
odaklanır ve sonuca ulaşmada ısrar-
lıdır.

Sonuç olarak hedefimiz düşünmek 
için aklı eğitmektir.

Biz eleştirel 
düşünme 

eğitiminin 21. 
Yüzyıl insa-

nının istenen 
yetkinlikleri 

kazanabilmesi 
için öneminin 
bilincindeyiz.

Eleştirel Düşünce 
Eğitimi?

Düş-Eğit 

Prof. Dr. Adnan 
Ömerustaoğlu
Eğitim Fakültesi 
Dekanı

Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Bilim İnsanımız:

Devanın Tasarım Öncüsü Akademisyenimiz: 

Prof. Dr. Mehmet Şenel

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sayın Abdulilah Ece, alanında 
yaptığı evrensel düzeydeki çalışmalarıyla ülkemizin adını dünyaya duyuruyor.  Yaptığı ilklerle ve ödülleriy-
le dikkat çeken Doç. Dr. Sayın Abdulilah Ece, genç ve nitelikli bilim insanların yetişmesi için çaba harcıyor.

EczAcılıK Fakültesi Biyokimya 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyemiz 
Prof. Dr. Sayın Mehmet Şenel, 

Stanford Üniversitesinden bilim 
insanlarının her yıl gerçekleştirdiği 
dünyanın en etkili bilim insanlarının 
sıralandığı listede ilk %2’lik dilimde 
yer aldı.  Öğretim Üyemiz Sayın Prof. 
Dr. Sayın Mehmet Şenel ile yaptığı 
çalışmalar üzerine konuştuk. Prof. Dr. 
Sayın Şenel,  akademik çalışmalara 
ek olarak ürün geliştirme ve üretim 
odaklı 3 Teknogirişim şirketi de kura-
rak pek çok kişiye örnek oldu. 

 Okuyucularımız için sizi tanıyabilir 
miyiz?

2012 yılında Kimya bilim dalın-
da doktoramı aldım 2014 yılında 
Biyokimya alanında doçent oldum. 
Bilime olan ilgim lise yıllarına 
dayanmaktadır. Ancak fiili olarak li-
sans 2. sınıfta kendimi araştırmanın 
içerisinde buldum. lisans öğreni-
mimi tamamladığımda ilk bilimsel 
makalem yayımlanmaya hazırdı. 
Birkaç yıl temel kimya konuları 
üzerine araştırmalar yaptıktan son-
ra araştırma ilgim kimyanın biyo-
medikal uygulamaları konusunda 
yoğunlaştı. Bu sayede akademik 
çalışmalara ek olarak ürün geliştir-
me ve üretim odaklı 3 Teknogirişim 
şirketi kurma imkânım oldu. Bu 
şirketler ile bilgiyi ürüne nasıl dö-
nüştürebileceğimiz tecrübe etmiş 
oldum. Temel araştırma konularım 
medikal uygulamalara yönelik ye-
nilikçi malzemeler ve biyosensörler 
geliştirmek diyebilirim.

-En çok atıf alan bilim insanları 
arasındasınız. Hangi çalışmalarınız 
daha fazla atıf alıyor? 

Kariyerimin büyük 
bölümünde üniversi-
telerde öğretim üyesi 
olarak görev yaptım. 
Bu süreç boyunca farklı 
konularda araştırma 
projeleri içerisinde yer 
aldım. Bu çeşitlilik kimi 
zaman olumsuz bir etki 
olarak görünse de benim 
açımdan bir zenginlik 
oldu. Her farklı konunun bir diğerine 
katkı sağladığını gördüm. Bu da araş-
tırmalarımızın önemli çıktılarından 
olan makalelerde benim için itici güç 
oldu. Konu çeşitliliği ve uygulamalı 
bilim konularında yapılan çalışmaların 
ilgi ve paydaş oranı temel bilim çalış-
malarına oranla daha yüksek. 

H inDEKS’in ÖnEMi

Ayrıca disiplinler arası çalışmalar 
yapmakta çok önemli bir faktör. Bu 
güne kadar yüze yakın makale yayım-
ladım. Bunların hepsi aynı bilimsel 
kalitede değil elbette. Bazı çalış-
maların etki gücü daha fazla oluyor. 
Makalelerin çok atıf alması çok değerli 
fakat tek başına bir araştırmacının ba-
şarısını ifade etmek için yeterli değil. 
Bir araştırmacının ne kadar verimli ve 
etkili olduğunu gösteren sayısal bir 
gösterge de h indeks’tir. Makaleleri-
nizin etki gücü yani atıf alma oranı ne 

kadar fazlaysa h indeksi-
nizde o kadar artıyor. 

GiYilEBilir SEnSÖrlEr  
ÜzErinE ÇAlıŞMAlAr 

Dünyadaki ve Türkiye’deki alanı-
nızdaki çalışmaları nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Sizce önümüzdeki günlerce 
alanınızda ne gibi yenilikler olacak?

Ülkemizde pek çok araştırmacı 
uygulamalı bilim konularına yoğunlaş 
durumda. Bu bağlamda yapılan çok 
değerli araştırmalar var. Öncelikli 
odaklandığım konularda en önem-
lisi giyilebilir sensörlerdir. Bu konu 
üzerine ülkemizde de bazı grupların 
çalışmaları var. Bu alanda ilerleme kat 
edebilmemiz için daha fazla kaynak 
ayırmamız gerekmektedir. Çünkü 
dünyada rakiplerimiz çok ciddi bu ko-
nulara eğilmiş durumdalar. Hâlihazır-
da medikal piyasada giyilebilir şeker 
sensörleri ciddi bir önem kazanmıştır. 
Yakın gelecekte yeni ve fonksiyonel 

ürünler piyasaya çıkacak seviyededir.

PrOjElEr TEK TEK HAYATA GEÇiYOr

-Şu an üzerinde çalıştığınız ve bi-
zimle paylaşabileceğiniz bir projeniz 
var mıdır? Okuyucularımız için bilgi 
alabilir miyiz?

Şu aktif olarak nörödejeneratif 
hastalıkların teşhis ve tedavi süreç-
lerinde kullanılabilecek biyosensör 
sistemleri üzerine çalışmalar yürüt-
mekteyim. Çalışmalarım bu alanla 
sınırlı değil, ayrıca yapay doku iskelesi 
geliştirme, kontrollü ilaç salınım sis-
temleri ve pratik tanı/test sistemleri 
üzerine de projeler yapmaktayım.

100’E YAKın MAKAlE

Doç. Dr. Sayın  
Abdulilah Ece kimdir?

      LİSAnS, yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerini İngilizce olarak Hacette-
pe Üniversitesi Kimya Bölümü’nde 
yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde 
yaklaşık 10 yıllık asistanlık yapan 
hocamız 2014’te üniversitemizin ecza-
cılık fakültesinde göreve başlamıştır. 
İtalya, Almanya, Romanya, İsviçre, 
İrlanda gibi ülkelerde sunumlar/
konuşmalar yapmıştır. Dünyanın ilk 
50 üniversitesi arasına girmiş Trinity 
College Dublin’den iki yıl üst üste 

(2017 ve 2018) Visiting Professorship 
Fellowship ödülü almıştır. Gelen davet 
üzerine 2020’de Amerikan Kimya 
Derneği’ne üye olmuştur. Tübitak ve 
Sırbistan Bilim Kurumu projelerin-
de hakem ve başhakemlik görevleri 
yapmıştır. Uluslararası yüksek etki de-
ğerine sahip birçok dergide hakemlik 
yapan hocamız Q2 kategorisindeki bir 
dergide de editörlük yapmaktadır.

Araştırma Grubu: http://www.
ece.biruni.edu.tr/

HAYATın her alanına yansıyan 
kimyayla ilgili yaptığı çalışmalarla 
adından sıkça söz ettiren Eczacılık 
Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sayın 
Abdulilah Ece, dünya bilimine yön 
veren akademisyenlerimizin başında 
geliyor. literatüre ismini yazdıran, 
uluslararası merkezlere baş araş-
tırmacı olarak davet edilen, Dünya 
üniversiteleriyle ortak çalışmalar 
yapan, ders veren, Visiting Profes-
sorship Fellowship Ödülünü iki kez 
üst üste alan ve Üniversitemizin ilk 
araştırma grubu olan EcE research’ü 
de kuran Doç. Dr. Sayın Abdulilah 
Ece ile çalışmaları hakkında keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik. 

Sayın hocam, bugüne kadar pek 
çok önemli çalışmaya imza attınız. 
Bunlardan biri de ilaç tasarımı. Bilgi-
sayar destekli ilaç tasarımı ve keşfine 
odaklanan çalışmalarınızla dünyada 
ender olan bir çalışma yaparak fark 
oluşturdunuz. Çalışmalarınız hakkın-
da bilgi alabilir miyiz?

Etkili ve güvenli ilaçların keşfinde 
kullanılan geleneksel yöntemler hem 
çok maliyetlidir hem de çok uzun 
zaman almaktadır. ilaç keşif süreç-
lerinde bu maddi külfeti düşürme ve 
zamandan kazanmaya yönelik atılan 
adımlar, araştırmacıları farklı teknik-
ler geliştirmeye yöneltmiştir. Hesap-
lama tekniklerindeki ve bilgisayar 
donanımlarındaki gelişmeler in siliko 
(bilgisayar ortamında uygulanan) 
metotlara olanak sağlamıştır. Kimya 
bilimi sayesinde moleküler düzey-
de bilgisayar ortamında ilaç adayı 
moleküllerin farmakokinetik ve 
farmakodinamik özelliklerini hesap-
layabiliyor, çalıştığımız hastalıklarda 
rol oynayan proteinlerle/enzimlerle 
olan etkileşimlerini öngörebiliyoruz. 
Özel simülasyonlar sayesinde aday 
moleküllerin etkinliğini arttırıp yan 
etkilerini azaltmaya yönelik farklı 
gruplar bağlayıp sonuçlarını analiz 
edebiliyoruz. Bu sayede binlerce 
molekülün laboratuvarda sentezi, 
analizi gibi zorlu süreçleri çok daha 

az sayıya indirgeyebiliyoruz.

YErli ilAÇ ÇAlıŞMAlArınA 
BÜYÜK iVME KAzAnDırıYOr

-Çalışmalarınıza meslektaşlarını-
zın bakış açısı nedir?

Hesaplamalı bilimler birçok alan-
da olduğu gibi sağlık alanında da 
çok popüler olduğundan yoğun ilgi 
görmek-
tedir. 
Üni-
versi-
temi-
zin 

ilk araştırma grubu olan 
EcE research olarak bilim insanları 
ve Ar-Ge çalışanlarının ekonomik 
olarak da yüklerini azaltacak mole-
küler tasarımdaki modern yaklaşım-
lardan haberdar olması ve bu çalış-
maların öğrenilmesi gerektiğinden 

yola çıkarak, yıllardır bu alandaki 
uzman araştırmacıların bir araya ge-
lip bilgi alışverişi yapabilecekleri bi-
limsel organizasyonlar düzenliyoruz. 
Dünyanın ilk 50 üniversitesi arasına 
girmiş irlanda’daki Trinity college 
Dublin’de konuyla ilgili bir ders 
verdim ve yine davet üzerine oradaki 
araştırmacılar ile birlikte uygulamalı 
eğitim de içeren bir sempozyum 

düzenledim. Uygula-

malı çalıştaylar da 
içeren bu etkinlikler ülkemizde hem 
uluslararası etkileşime katkı yapacak 
çalışmaları teşvik etmekte hem de en 
önemlisi, yerli ilaç çalışmalarına hem 
maddi olarak hem de süre olarak 
büyük ivme kazandıracaktır.

Uluslararası düzeyde Trinity col-
lege Dublin, cambridge, Oxford gibi 
üniversitelerle ortak çalışmalar yap-
maktayım. Trinity college Dublin’de, 
Eczacılık Fakültesi bünyesinde yeni 
kurulan Doğal Ürünler Merkezi’ne 
uluslararası baş araştırmacılardan 
(Pı) biri olmak üzere davet edildim. 
Alanında prestijli dergilerden olan 
Springer nature yayın grubu bünye-

sinde çıkan BMc chemistry 
dergisinde Associate Editör 
olarak görev yapıyorum. 
Araştırma grubum Schrö-
dinger, Spartan, Gaussian 
gibi alanında dünyanın önde 

gelen yazılım şirketleri tara-
fından desteklenmektedir.

BirÇOK KOnUYU  
AYDınlATAn ÇAlıŞMAlAr 

-Makaleleriniz oldukça 
fazla atıf alıyor. Bunun sebe-
bini sizden alabilir miyiz?

niceliğe değil niteliğe 
önem veriyorum. Hem 
kuantum kimyasal hesapla-

ma hem de moleküler mekanik 
yöntemlerini kullanarak birçok 
konuyu aydınlatabildiğimiz çalış-
malarımızın özgün değerleri yüksek 
oluyor. Etki değerleri yüksek olan 
dergilerde çalışmalarımızı yayın-
lamaya özen gösteriyoruz. Son 
araştırma makalelerimizin yayın-
landığı dergilerin etki değerleri 5-7 
arasında.

-Üzerinde şu an yoğunlaştığınız 
yeni bir çalışmanız var mı? Varsa 
kısaca bilgi alabilir miyiz?

Hem yurtiçi hem de yurt dışı 
ile ortak yürüttüğüm çalışmalar 
var. Yurtdışı ile ortak yürüttüğüm 
çalışmalarda bazı maddelerimizin 
faz çalışmaları başladı. Yurtiçinde 
TÜBiTAK destekli çalışmamızdaki 
bazı maddelerimiz covid 19’a yöne-
lik güzel sonuçlar verdi. Başka bir 
çalışmada önerdiğim mekanizma 
ise literatüre geçti. Gizlilik anlaş-
maları nedeniyle daha fazla detay 
veremiyorum.


