İdari personele
doğum
gününde izin

Ağız ve diş
sağlığımızı
korumanın önemi
Dişlerimiz
çiğneme,
konuşma ve
estetik açısından önemlidir. Yaşam
tarzımızdaki değişimler, beslenme
alışkanlıkları, kişinin
eğitim, sosyo- ekonomik durumu
gibi birçok
faktörün ağız
ve diş sağlığımız üzerine
etkisi bulunmaktadır.

Üniversitemiz doğum günlerinde izin
verdiği personelinin bu özel günlerini yakınları ve arkadaşlarıyla geçirmesine olanak
sağlıyor. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen “Çalışan Memnuniyet Anketi”
sonuçlarına göre, doğum günlerinde idari

personele izin verilmesini kararlaştırdığını
duyurdu. İdari personelimiz, özel günlerini
sevdikleriyle beraber geçirmelerine imkân
verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile
getirerek “Bizi her an düşünen bir kurumda
çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyor.

Bahar festivali için geri sayım başladı

Üniversitemizde
festival var!
ÖZEL

HABER

‘senenin yorgunluğunu atacağız’

n Öğrencilerimizin heyecanla beklediği
Bahar Festivali için geri sayım başladı. Bu sene
bahar festivalinde öğrencilerimizi birbirinden
farklı sürprizler bekliyor olacak.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Naime Bilinç Bulucu’nun yazısı

Kaldığım yerden
devam edeyim…
Deneysel Gıda Laboratuvarımızın adını niye “Seratonin”
koyduk ki? Sanırım, mutluluğa
olan sonsuz bağımlılığımızdan
kaynaklandı. Laboratuvar adı
da çok soğuk geliyor insana.
Hele ucunda çok keyif veren
çalışmaların analizlerin yapıldığı bir yer olunca, adını
“Seratonin” koymak çok
cazip geldi doğrusu.
Meslek Yüksekokulu Müdürümüz
Prof. Dr. Fatma Çelik ‘in yazısı

n Sayfa 5’te

n Sayfa 2’de

n Sayfa 6’da
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Sağlık dünyasındaki
gelişmeler aynı anda

Biruni Üniversitesi
Hastanesi’nde
Dr. Öğr.
Üyesi
Abdullah Sert

n Sayfa 8’de

Yabancı
öğrencilerimizin
gözünden İstanbul
Üniversitemizin 70’den
fazla ülkeden 1200’ün üzerinde öğrencisi bulunuyor.
Öğrencilerimiz, uluslararası
bir kampüste, yeni kültürleri
keşfederek ve öğrenerek bilgilerine yeni bilgiler ekliyor.
Mikrofon uzattığımız yabancı öğrencilerimiz, Biruni
Üniversitesini ve İstanbul’u
çok sevdiklerini söylüyor.
İstanbul’u ve yaşadıkları
deneyimleri yabancı öğrencilerimizden dinledik.

Öğrencilerimizden

Biruni Üniversitesi Hastanesinde Kardiyoloji kliniğimizde
ülkemizin birçok yerinde yapılamayan kalp ve periferik atar
damar hastalıklarına yönelik girişimler ile ameliyatsız kalp kapağı
değişimi yapılıyor. Minimal invaziv girişimli bypass cerrahisi dünya ile
aynı anda Biruni Üniversitesi’nde başlayan uygulamalardan sadece biri.

Ü

niversite merkezli bilimsel altyapısı ve nitelikli sağlık hizmeti ile ülkemizde ve dünyada referans kabul
edilen yenilikçi ve lider bir sağlık kurumu
olan Biruni Üniversitesi Hastanesi’nin Başhekimi ile Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert ile
üniversite hastanemiz hakkında konuştuk.
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, şunları söyledi: “Tıp eğitiminin bir usta-çırak ilişkisi
olduğu düsturu ile geleceğin Birunilerini
yetiştirebilmek için eğitim hayatlarının
ilk yıllarından itibaren hastanemizde
alanında lider ve öncü öğretim üyelerimiz
ile bire bir meslek hayatlarını yaşayarak
öğretmekteyiz.”

Tam Teşekküllü Hastane
2016 yılında hizmet vermeye başlayan

Biruni Üniversite Hastanesi, toplam 130
yatak kapasitesinin 63’ü yoğun bakım
yatağı olmak üzere, 10 kattan oluşan tam
teşekküllü bir üniversite hastanesidir. İleri
tanı ve tedavi yöntemlerinin yer aldığı
Biruni Üniversite Hastanesi’nde, samimi,
güler yüzlü ve özverili 100’den fazlası hekim olmak üzere 500’ün üzerinde sağlık
personeli görev yapmaktadır.
Tüm branşlarda hizmet
Hastanemizin öne çıktığı alanların
başında ameliyatsız yani girişimsel ve
endoskopik tedavi yöntemleri yer alıyor.
Hastanemiz donanımlı teknolojik altyapısı
ve yenilikçi, bilimsel tedavi yaklaşımları
ile en çok tercih edilen sağlık kurumları
arasında yer alıyor. Tüm branşlarda hizmet

sunan hastanemiz özellikle kalp-damar
cerrahisi, kardiyoloji, ortopedi, üroloji,
beyin cerrahisi, genel cerrahi, obezite
cerrahisi, göz hastalıkları ve cerrahisi gibi
branşlarda deneyimli hekim kadrosu ile
hizmet veriyor.
Dünya ile Yarışıyoruz
Biruni Üniversite Hastanesi’nde
üniversitemizin diğer fakülteleri ile tek
merkezli, uluslararası ve ulusal merkezler
ile çok merkezli birçok çalışma yürütülmektedir. Bu işbirlikleri sayesinde etki
faktörü yüksek, bilime ve insanlığa katkı
sağlayabilen çok değerli çalışmalar yürütüldü ve yürütülmektedir.
n Sayfa 3’te

etkinlik rekoru

n Sayfa 9’da

Dünyanın en
etkili bilim
insanları arasında
Üroloji alanında yaptığı
200’ü aşkın çalışmasıyla
“Amsterdam Genç Bilim
Adamı Ödülü, Avrupa
Cinsel Sağlık Derneği
Mükemmellik Ödülü’ne
değer görülen Prof. Dr.
Sayın Ege Can Şerefoğlu,
dünyanın en etkili bilim
insanları arasına yer alıyor

n Sayfa 4’te

“Mezunlarımız Geleceğe Güvenle Bakıyor” 7’de
Gecesini gündüzüne katarak
özveriyle çalışıyorlar
n GECESİNİ gündüzüne katarak özveriyle çalışan hemşirelerimiz, sevginin ve içten gelen gayretin birer temsilcileri olarak Biruni Üniversitesi
Hastanesinde bizleri karşılıyor.
n Sayfa 6’da

Takımlarımızdan
voleybolda çifte başarı

n Erkek ve Kız Voleybol Takımlarımız, üst
üste elde ettikleri galibiyetlerle Üniversitemize bir
haftada çifte başarının gururunu yaşattılar.
n Sayfa 10’da

Yeni hastanemizle

başarımızı
taçlandırıyoruz
Kurulduğu günden beri sayısız hastayı sağlığına kavuşturan Biruni Üniversitesi Hastanesi, 6.
yıl dönümünü törenle kutladı.
Törende konuşan Rektörümüz
Prof. Dr.
Sayın Adnan Yüksel, yapımı
devam eden
hastanemizin ileri teknolojiyle sağlık dünyasında yeni
bir fark
oluşturacağının
müjdesini
verdi.

Rektörümüz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir üniversite hastanesi olmanın
getirdiği sorumluluğun bilincinde, gelenekten geleceğe taşıdığı bilgi birikimi ile hastanemiz öncü sağlık kurumlarından biri olarak şimdi bu birikimimizi yeni hastanemizle taçlandırıyoruz.”

ÖZEL

HABER

Var gücümüzle
çalışmaya devam
edeceğiz
Sağlığın toplumumuzun için önemine
vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Adnan
Yüksel, hasta odaklı,
kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleriyle,
ileri tıp teknolojisiyle tüm branşlarda hizmet vermek ve topluma daha iyi, kaliteli sağlık hizmeti sunmak için var gücüyle çalışmaya devam
edeceğini söyledi.
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Sağlık

Ağız ve diş sağlığımızı
korumanın önemi

Y

AŞAM tarzımızdaki değişimler,
beslenme alışkanlıkları, kişinin
eğitim, sosyo- ekonomik durumu
gibi birçok faktörün ağız ve diş sağlığımız üzerine etkisi bulunmaktadır.
Ağız ve diş hastalıkları, dünyada en sık
rastlanan kronik hastalıklar arasında
yer almakta olup diğer önemli sağlık problemleri ile
bağlantılıdır. Ağrı,
K
I
L
rahatsızlık, sosyal
SAĞ
hayattan uzaklaşma
ve özgüven problemlerine neden olabilmektedir. Küresel
boyutta dünya nüfuProf. Dr. sunun %90’ı çürük,
Bilinç Bulucu dişeti hastalıkları ve
Diş Hekimliği
ağız kanserine kadar
Fakültesi Dekanı
uzanan ağız hastalıkları yönünden,
ciddi bir risk altındadır. Ancak çoğu ağız
ve diş hastalıkları önlenebilir ve erken
dönemde tedavi edilebilir. Özellikle diş
kaybının en sık görülme
nedeni dişeti rahatsızlığı
ve çürüklerdir. Tedavi
edilmediği zaman her
iki durumda doku, diş
kaybı görülmekte ve
hastaya maddi açıdan
Dişlerimiz
daha fazla yük getireçiğneme,
cek ileri işlemlere maruz
konuşma
kalmasına neden olve estetik
maktadır.
açısından
Kontrol ve tedavi
önemlidir.
edilmesi durumunda
sağlıklı dişlere sahip
olunacağı bilinmesine rağmen bireyler
bu durumu ihmal etmektedirler. Bu durum koruyucu sağlık hizmet anlayışının
tam olarak benimsenmemesinin bir
sonucudur. Diş hekimliği alanında süreçler korumaktan ziyade ileri tedavi ve
girişimsel uygulamalara yönelik olmaktadır. Sağlığın temel felsefesi
öncelikle bireyleri
hastalıklara
karşı koru-

maktır. Koruyucu ve önleyici sağlık
hizmetleri sağlık anlayışının temel değeri
olmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri
ekonomiktir, kliniklerdeki hasta yükünü
azaltır, büyük donanım ve malzemeye
ihtiyaç yoktur, uygulanması kolay ve
sonuç tatminkârdır. En önemlisi bireysel
ve toplumsal olarak sağlıklı bir yaşam
sürme bilinci aşılanır.
Diş ve dişeti hastalıklarının önlenebilir hastalıklardan olduğu gerçeğinden
hareket ederek; toplumun bilgilendirilmesi ve ağız-diş
bakımı konusunda
alışkanlık oluşturul-

ması önemlidir.
İyi bir ağız ve diş
sağlığına sahip
olmak için yapılması ve bilinmesi gereken hususlar bellidir. Yukarıdaki sebeplerden dolayı bu süreci bireyin tercihine
bırakmamalı ve eğitimin ilk yıllarından
başlayarak toplum geneline yaymalıdır.
Yapılabilecek uygulamalar şöyle sıralanabilir;
Bireylerde doğru tutum ve davranışların şekilleneceği, en önemli dönem okul
yıllarını kapsamaktadır. Okullarda en
kolay ve en etkili biçimde en fazla çocuğa öğretmenler ulaşabilmektedir.
Bu nedenle öğretmenler ağız diş
sağlığı eğitiminde çok önemli
bir rol oynayabilmektedirler.
Ders müfredatında anlatılan
konular ağız ve diş sağlığı
ile ilişkilendirilerek hazırlanmalı böylece ağız ve
diş sağlığı hakkında bir
bilinç
oluşması
sağlan-

malıdır.
Bunun dışında her bireyin yapabileceği öneriler şöyle sıralanabilir:
n 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gidilmelidir. Durumunuza göre
hekiminiz
bunu yılda bir kontrole düşürebilir.
n Dişler günde 2 kere fırçalanmalı
ve her bir fırçalama en az 2 dakika
kadar olmalıdır. Fırça orta sertlikte ve
kullanılan macun bezelye tanesi büyüklüğünde olmalıdır. Diş fırçası 2-3 ayda
bir değiştirilmelidir.
n Dil fırçası ile dil yüzeyinin temizliği
yapılmalıdır.
n Ara yüz fırçası ya da diş ipi kullanılmalıdır.
n Diş beyazlatıcıları doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
n Asitli içecekler diş minesini
aşındırabileceğinden tüketimi
sınırlandırılmalı, içilecekse pipet
kullanılmalıdır.
n Sert gıdalar asla diş-

lerle
kırılma- malıdır.
n Diş gıcırdatma, sıkma gibi durumlar varsa hekim gözetiminde kontrol
altına alınmalıdır.
n Ağız ve diş sağlığını korumak hem
de ağız içi kanserleri önlemek için sigara içilmemelidir.
n Şekerli gıda alımı azaltılmalı,
mümkünse ana öğünde alınmalı ve
alım sonrası su içilmeli ya da ağız çalkalanmalıdır.
n Ağrıyan dişe alkol, kolonya bastırılmamalı en kısa sürede diş hekimine
gidilmelidir.
n Dişler fırçalanırken kanama oluyorsa diş eti hastalıklarının habercisi
olabilir en kısa sürede diş hekimine başvurulmalıdır.
n Erken yaştaki süt dişi kaybı engellenmelidir. Çocuğun ağrısız bir işlem ile
mümkün olduğunca erken bir yaşta ilk
diş hekimi ziyaretini yapması sağlanmalıdır. Özellikle 6 yaş dişi sürdüğünde
hekime gidip fissür örtücü ve flor uygulamaları hakkında diş hekiminin
görüşü alınmalıdır. Bu öneriler daha
da genişletilebilir. Fakat unutulmamalıdır ki ağız ve diş hastalıkları,
ülkemizde toplumun büyük bir
kısmını doğrudan ilgilendiren
en önemli sağlık problemle-

rinden biridir.
Çocukluk döneminden yaşlılık dönemine kadar tedavi edilmediği zaman bireyin ve de toplumun sağlığını olumsuz
etkileyeceği akılda tutulmalıdır. Sıhhat
ağızdan başlar ilkesini daima aklımızda
tutalım ve kaliteli bir yaşam için ağız diş
sağlımızın önemini bilelim.
Herkese güzel ve sağlıklı
gülüşler dilerim.

Sağlık
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Sağlık Dünyasındaki Gelişmeler Aynı Anda
Dr. Öğr. Üyesi
Abdullah Sert

Hastanesi’nde
Ü

Biruni Üniversitesi Hastanesinde Kardiyoloji kliniğimizde
ülkemizin birçok yerinde yapılamayan kalp ve periferik atar damar
hastalıklarına yönelik girişimler ile ameliyatsız kalp kapağı değişimi
yapılıyor. Minimal invaziv girişimli bypass cerrahisi dünya ile aynı
anda Biruni Üniversitesi’nde başlayan uygulamalardan sadece biri.

NIVERSITE merkezli bilimsel
altyapısı ve nitelikli sağlık hizmeti
ile ülkemizde ve dünyada referans
kabul edilen yenilikçi ve lider bir sağlık
kurumu olan Biruni Üniversitesi Hastanesi’nin Başhekimi ile Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert ile üniversite hastanemiz hakkında
konuştuk.
Hastanemizde yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Tıp eğitiminin bir usta-çırak ilişkisi
olduğu düsturu ile geleceğin Birunilerini
yetiştirebilmek için eğitim hayatlarının ilk
yıllarından itibaren hastanemizde alanında
lider ve öncü öğretim üyelerimiz ile bire
bir meslek hayatlarını yaşayarak öğretmekteyiz. Tabi ki klinik eğitiminin en yoğun olduğu 4. ve
5. sınıf öğrencilerimiz
hocaları ile beraber
teorik ve pratik
eğitimlerinin tamamını sadece
hastanemizde
almaktadır.
Son yıl öğrencilerimiz
yani intörnlerimiz ise görgü
ve becerilerini
arttırmak, yeterli
tecrübeye erişmek
için 6. sınıfın çoğunluğunu yine hastanemizde
geçirmektedir.
Üniversite hastanemizde yapılan fakat
diğer hastanelerde yapılmayan cerrahi
operasyonlar var mı?
2016 yılında hizmet vermeye başlayan
Biruni Üniversite Hastanesi, toplam 130
yatak kapasitesinin 63’ü yoğun bakım
yatağı olmak üzere, 10 kattan oluşan tam
teşekküllü bir üniversite hastanesidir. İleri
tanı ve tedavi yöntemlerinin yer aldığı
Biruni Üniversite Hastanesi’nde, samimi,
güler yüzlü ve özverili 100’den fazlası hekim olmak üzere 500’ün üzerinde
sağlık personeli görev yapmaktadır. Biruni
Üniversite Hastanesi erişkin yoğun bakım,
yeni doğan yoğun bakım ve kardiyoloji bölümlerinde İstanbul ve çevresinde
referans merkez olup, eşlik eden birçok
hastalığı olan ve ileri düzey vakalar hastanemize yönlendirilmektedir. Kardiyoloji
kliniğimizde ülkemizin birçok yerinde
yapılamayan kalp ve periferik atar damar
hastalıklarına yönelik girişimler ile ameliyatsız kalp kapağı değişimi yapılmakta
olup, minimal invaziv girişimli bypass

cerrahisi dünya ile aynı anda hastanemizde sayesinde daha pandemi sürecinden önce
uygulanmaya başlanmıştır.
öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz için
inanılmaz bir kolaylık ve kesintisiz
UYGULAYARAK
bir eğitim platformu olmayı
ÖĞRENMENIN AVANTAJI
sağlamıştır. BirDeha sistemi
sayesinde öğrenciler dersBiruni Üniversitesilerden önce dersle ilgili
nin farklılığını göstenotları görmekte, dersler
ren noktalara değinesonrası hocalarının subilir misiniz?
numuna ulaşabilmekte,
Biruni Üniversite
hocaları ile istedikleri
Hastanesi’nde eğitim
zaman telafi ya da
alan öğrencilerimiz
tekrar derslerini online
mesleki görgü ve beceolarak yapabilmekte ve
rilerini arttırabilmek için
bu online dersleri istedikledünyanın birçok ülkesinri zaman tekrar izleyebilmekden gelen öğrenci, asistan ve
tedirler. Bunun dışında birçok
uzman hekimler ile güncel bilgi ve
eğitim modülü ile öğrencilerimize
tedavi yaklaşımlarını hasta başında görüp, daha iyi bir eğitim verebilmek için öğretim
tecrübeli öğretim üyelerimiz eşliğinde
üyelerimizle beraber sürekli kendimizi
uygulayarak öğrenmektedirler.
geliştirmekte ve güncellemekteyiz.
Klinik eğitimin en önemli argümanı
Hastanemizdeki ileri tanı ve tedavi
olan hasta başı eğitim, klinik eğitimimiyöntemlerimizden bahseder misiniz?
zin %50’den fazlasını oluşturmakta ve bu
Hastanemiz donanımlı teknolojik
da öğrencilerimizin tıbbi tecrübeleri için
altyapısı ve yenilikçi, bilimsel tedavi
ciddi katkı sağlamaktadır. Pandemi süyaklaşımları ile en çok tercih edilen sağlık
reci ile öne çıkan online eğitim ve görsel
kurumları arasında yer alıyor. Tüm branşsunumlar, üniversitemizin BirDeha sistemi
larda hizmet sunan hastanemiz

Mezunlarımız Avrupa’dan
kabul görüyor
T

ABI KI bu onur ve gurur
bizleri dinamik tutmakta,
her yıl eğitimi, başarıyı bir çıta
yukarı çıkarabilmek için tüm
öğretim üyeleri ve üniversite
yönetimi ile yeni eğitim modelleri
geliştirmekte ve uygulamaktayız.
Bu gelişimin bir meyvesi olan Tıp
Fakültemiz 2020-2021 yılında ilk
mezunlarını vermiş Tıpta Uzmanlık Sınavında vakıf üniversiteleri arasında daha ilk yılında
ilk 10’a girmiş, mezunlarımız

Avrupa’nın ve Amerika’nın birçok saygın üniversitesinden uzmanlık eğitimi için kabul almıştır.
Sorularımızı yanıtladığınız için
teşekkür ederiz. Eklemek istedikleriniz varsa alabilir miyiz?
Geleceğin Birunilerini yetiştirebilmek için bu güzel ailenin bir
üyesi olmak benim için bir onurdur. Bu vesile ile üniversitemizin
tüm öğretim üyelerini kutluyor,
hep birlikte nice büyük başarılarımızın olduğu yıllar diliyorum.

özellikle kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji,
ortopedi, üroloji, beyin cerrahisi, genel cerrahi, obezite cerrahisi, göz hastalıkları ve
cerrahisi gibi branşlarda deneyimli hekim
kadrosu ile hizmet veriyor. Hastanemizin
öne çıktığı alanların başında ameliyatsız
yani girişimsel ve endoskopik tedavi yöntemleri yer alıyor. Kalp Sağlığı Merkezimizde sadece sayılı merkezlerde uygulanabilen, ameliyatsız tanı ve tedavi yöntemleri
uygulanabiliyor. Bunlar arasında CTO,
TAVİ, EVAR, ROTABLATÖR yöntemlerini sayabiliriz. Aynı zamanda Kalp ve
Damar Cerrahisi Bölümümüzde TCRAT
yöntemi (küçük kesi ile çoklu bypass)
başarıyla uygulanabiliyor. Gastroenteroloji
bölümümüzde sindirim sistemi hatalıkları
ve kanserlerin tedavisinde (EUS, ERCP,
POEM, ESD, STRETTA) gibi yöntemler
başarıyla uygulanıyor. Bunun dışında tüm
cerrahi ve dahili branşlarımızda multidisipliner bir anlayışla hastalarımıza en güncel
ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam
ediyoruz.
DÜNYA ILE YARIŞIYORUZ
Dünyaya ile yarıştığımız çalışmalarımız var mıdır?
Biruni Üniversite Hastanesi’nde üniversitemizin diğer fakülteleri ile tek merkezli,
uluslararası ve ulusal merkezler ile çok
merkezli birçok çalışma yürütülmektedir.
Bu işbirlikleri sayesinde etki faktörü yüksek, bilime ve insanlığa katkı sağlayabilen
çok değerli çalışmalar yürütüldü ve yürütülmektedir. Pandemi sürecinde
Covid-19 tanı, tedavi,
aşılama ve bağışıklama yanıtları üzerine
sayısız çalışmalar
ile dünyanın
çok önemli
tıp merkezlerinden önce
dünya literatürüne katkı
sağlamış, uluslararası saygın dergilerde
yayınlanmıştır.
Tıp Fakülte’mizin
3. sınıf öğrencilerinin,
İç Hastalıkları Öğretim
Üyeleri ile beraber Covid-19 hastalarında
ki reinfeksiyon sıklığı üzerine yaptıkları
proje uluslararası saygın bir dergide kabul
edilmiştir.

Yeni eğitim modelleri geliştiriliyor

Aynı zamanda üniversite hastanemizde yüzlerce de öğrencinin mesleğinde ilerlemesine yardımcı olup onları
yetiştiriyorsunuz. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?

Ö

ĞRENCILER; aslında geleceğin bilim insanları, hekimleri, diş hekimleri, hemşireleri, teknisyen/teknikerleri
ve birçoğu ile beraber olmak, geleceğin
sağlık ordusuna katkı sunabilmek bizler

için tarifi mümkün olmayan bir onur,
paha biçilmez bir mutluluktur. Onların
başarılarını duymak, şifaya vesile olduklarını görmek bizlere inanılmaz bir
gurur vermektedir.
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Üreme sağlığı
sorunlarına
yenilikçi çözümler
kazandırıyor
Üroloji alanında yaptığı 200’ü aşkın çalışmasıyla Amsterdam
Genç Bilim Adamı Ödülü ve Avrupa Cinsel Sağlık Derneği
Mükemmellik Ödülü’ne değer görülen Prof. Dr. Sayın Ege Can
Şerefoğlu, dünyanın en etkili bilim insanları arasına yer alıyor.

E

rkek cinsel ve üreme
sağlığı alanında yaptığı
200’ü aşkın çalışmayla
2012 yılında “Amsterdam
Genç Bilim Adamı” ödülüne
değer görülen Prof. Dr. Sayın
Ege Can Şerefoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Prof. Dr. Şerefoğlu, Stanford

Üniversitesi tarafından dünyanın en etkili bilim insanlarının
sıralandığı listede ilk %2’lik
dilimde yer aldı.
Prof. Dr. Sayın Ege Can
Şerefoğlu, bugünlerde ise
varikosel hastalarına uygulanabilecek kök hücre koşullu
besiyeri tedavilerinin etkinlik

ve güvenirliğini inceliyor. Prof. Dr. Şerefoğlu,
“Bu tedavinin etkinliği
ispatlanabilirse, erkek
kısırlığı sorunun en önemli sebeplerinden biri olan
varikosel tedavisinde kayda
değer yeniliklere imza atabileceğimiz kanısındayım” dedi.

Araştırılacak birçok bilinmezlik var
A

Prof. Dr. Ege
Can Şerefoğlu
kimdir?
ıp Fakültesi Üroloji
T
Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyemiz Prof. Dr. Ege Can

Şerefoğlu, başarılarıyla ülkemizin gururu olmaya devam
ediyor. Dr. Ege Can Şerefoğlu, 1979 yılında İskenderun’da doğdu ve Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesini
2003 yılında bitirdi. Ankara
Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Üroloji Bölümünde ihtisasını tamamladıktan
sonra Mardin Kızıltepe’de
Devlet Hizmet Yükümlüsü
olarak çalıştı.

Daha sonra Amerika
Birleşik Devletlerinde Tulane
Üniversitesi Üroloji Departmanında Erkek Cinsel ve
Üreme Sağlığı (Androloji)
alanında çalıştı.
Şubat 2014’te üroloji doçenti, Kasım 2019’da
üroloji profesörü olmaya
hak kazandı. Prof. Dr. Ege
Can Şerefoğlu, 2012 yılında
“Amsterdam Genç Bilim
Adamı” ödülüne ve 2017
yılında da “Avrupa Cinsel
Sağlık Derneği Mükemmellik” ödülüne layık görüldü.
2018 yılından beri Nature
yayın grubu tarafından
basılan International Journal of Impotence Research

adlı bilimsel derginin editörlüğünü yürütüyor, çeşitli
uluslararası üroloji dernek
faaliyetlerinde yer alıyor.
Şu an Histoloji ve Embriyoloji doktoramı tamamlamak üzere olan Prof. Dr.
Ege Can Şerefoğlu, doktora
teziyle varikosel hastalarına
uygulanabilecek kök hücre
koşullu besiyeri tedavilerinin etkinlik ve güvenirliğini
inceliyor. Prof. Dr. Şerefoğlu,
“Bu tedavinin etkinliği ispatlanabilirse, erkek kısırlığı
sorunun en önemli sebeplerinden biri olan varikosel
tedavisinde kayda değer
yeniliklere imza atabileceğimiz kanısındayım.” diyor.

ndroloji branşına
son 40 yılda yoğunlaşıldığını ve hâlâ araştırılacak
pek çok bilinmezin olduğunu
dikkat çeken Prof. Dr. Ege
Can Şerefoğlu, “Önümüzdeki yıllarda erkek kısırlığı
ve sertleşme bozukluğuna
yönelik rejeneratif tedavilerde
ilgi çekici gelişmeler yaşanacağı kanısındayım.” şeklinde
konuştu.
Orijinal
makalenin önemi
Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu, yaptığı çalışmalarla en

fazla atıf alan bilim insanları
arasında da yer alıyor. Prof.
Dr. Şerefoğlu, “En çok atıf
aldığım yayınlar, mensubu
olduğum uluslararası derneklerin çatısı altında yayınladığımız kılavuzlar.
Son yıllarda yayın sayılarındaki dramatik artış, yazarların orijinal makalelerden
ziyade bu tür kılavuzlara atıfta
bulunmalarına yol açıyor. En
çok atıf aldığım orijinal makaleler ise, sık rastlanılan sağlık
sorunlarına yönelik yenilikçi hipotezlerin test edildiği
araştırmaların sonuçlarından
oluşuyor.” dedi.
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Üniversitemizde
festival var!
ÖZEL

HABER

Ç

Öğrencilerimizin heyecanla beklediği Bahar
Festivali için geri sayım başladı. Bu sene bahar
festivalinde öğrencilerimizi birbirinden farklı
sürprizler bekliyor olacak.

ok çalıştılar. Çok
uykusuz kaldılar. Çok
yoruldular. Gecelerini
gündüzlerine katarak mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeye çalıştılar. Şimdi tüm yılın
yoğun ders temposunun stresini
atma ve baharın tadını çıkarma
vakti. Geleneksel olarak Mayısın ikinci haftası gerçekleşen

festivallerin bu yıl yine 16 Ma- bir Bahar Festivali programı
yıs Pazartesi günü olacak.
hazırlıyor.
Öğrencilerinin eğitim ve
öğretimlerini sürdürürken diğer Akademisyenlerimiz de katılacak
yandan da toplumsal, kültürel,
Öğrencilerin motivasyosanatsal ve kişisel gelişimlerini
nu için oldukça önemli olan
de önemseyen Biruni Üniversitesi, bu yıl da öğrencileri için Bahar şenliklerinde öğrencilerimizi, akademisyenlebirbirinden farklı etkinliklerin
rimiz yalnız bırakmayacak.
yer aldığı dopdolu

Akademisyenlerimiz de şenliklere katılarak öğrencilerle iç
içe olacaklar. Öğrencilerimiz,
kültürel, sanatsal ve sportif
etkinliklerle gönüllerince
eğlenecek. Öğrencilerimiz
bahar şenlikleriyle ilgili
yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söylediler:

ÖZEL

Modayı bu PROJE
mağaza
belirleyecek
Aidiyet duygusuna önem
veren Üniversitemiz, önemli bir
projeyi daha
hayata geçirdi.
Mezunların
ve öğrencilerin yoğun talebi
üzerine Üniversitemizin logosu,
giyilebilir ürünlerle
artık her zaman
yanınızda olacak.
Reyhan Binası
3. katta açılacak “BirStore”
mağazasında
Biruni logolu
tekstil ve kırtasiye
ürünleri yer alacak.
Ürün çeşitliliği
öğrencilerden gelen
taleplere göre zenginleştirilecek.

Özel koleksiyonlar
hazırlanacak
Rektörümüz Prof. Dr.
Sayın Adnan Yüksel;
mezunlardan,
öğrencilerden ve
özellikle yurt
dışından gelen
yoğun istek
üzerine mağazayı açmaya karar
verdiklerini dile
getirerek, “Üniversitemizin logosunun
her yerde taşınabilir
olması bizim için
oldukça gurur
verici. Özel
koleksiyonlarımızla mağazamız zaman içinde
daha da çeşitlenecek.
E-store mağazamız
da yakında açılacak”
dedi.

Öğrenci görüşleri:

Festivalde
stres atacağız

Festivalde
unutulmaz
anılar
biriktiriyoruz

A

meliyathane
Hizmetleri Bölümü öğrencisi ve MYO
Temsilcisi Cengiz
Toprak, festivalle ilgili
düşüncelerini şöyle dile
getirdi: Çok heyecanlıyım. Hangi sanatçının sahne alacağını
merakla bekliyorum.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
4. Sıla Başak Yalınkılıç:

Ü

niversite yıllarına ait
unutulmaz anılardan biri de
festivallerdir. Daha önceki festivale katılmıştım. Hala unutamadım.
Çok güzeldi. O yüzden bu seneki
etkinliği de sabırsızlıkla bekliyorum. 2 sene süren
pandemin ardından
gerçekleşecek olan
bu bahar festivalini
de iple çekiyoruz.
Konserleri ve sahne alan sanatçının
şarkılarına eşlik
etmekten büyük
keyif alıyorum.

Bütün senenin
yorgunluğunu
atacağız
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2. sınıf
İlayda Kallenci ise duygularını şöyle anlattı:

M

oleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu
olarak bütün dönem boyunca bilimseverleri ilgi
alanlarıyla buluşturduk. Şimdi de festivalde eğlenceyle buluşturma vakti diye düşünüyoruz. Katılacak arkadaşlarımıza şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Bütün
senenin yorgunluğunu atacağımıza inanıyorum.

Umuyorum ki, arkadaşlarımla birlikte çok
güzel bir gün geçiririm.
Yeşiller içindeki kampüsümüzde yapılacak
festivaldeki oyunların
kazananı da ben olmak
istiyorum. Arkadaşlarıma şimdiden başarılar
dilerim.

Festivallerin en
iyisi Biruni’de
Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Atakan Genç, şunları söyledi:

“

Festivaller her üniversitede olması gereken etkinlerden bir
tanesidir. Okuldaki öğrencilerin daha
fazla sosyalleşmesi ve okula daha iyi
adapte olabilmesine yardımcı olur. Bu zamana kadar
pek çok festivale gördüm
ama en iyisi Biruni’de
yaşanacak, onu yüzden
herkesin katılmasını
tavsiye ediyorum.”
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“Sağlıklı yaşamın
vazgeçilmezidir
hemşireler”
Gecesini gündüzüne
katarak özveriyle
çalışan hemşirelerimiz,
sevginin ve içten
gelen gayretin birer
temsilcileri olarak
Biruni Üniversitesi
Hastanesinde bizleri
karşılıyor.

B

azı meslekler insanların
hayatların en önemli
dönüm noktalarının tek
şahitleridir. Bu meslekleri icra
eden kahramanlarının başında
doktorlar, hemşireler ve sağlık
çalışanları geliyor. Hastaların hekimleriyle buluşmasında, tedavi
tetkik süreçlerinden taburcu olana
kadar hastaların her an yanında
olan hemşirelerimiz, hastalarla
kendi yakınları gibi ilgileniyor.
Gecesini gündüzüne katarak
özveriyle çalışan hemşirelerimiz,

sevginin ve içten gelen gayretin
birer temsilcileri olarak Biruni
Üniversitesi Hastanesinde bizleri
karşılıyor. Gül, Ayşe, Sevgi, Ahmet, Mehmet ve daha isimlerini
sayamadığımız yüzlerce hemşiresiyle Biruni Üniversitesi Hastanesi, sağlık sektöründe kurulduğu günden beri fark oluşturmaya
devam
ediyor.

“Herkesi yakınım
gibi görürüm”
Karma Servis Hemşiresi Gül Engintepe

Yenidoğan Yoğun Bakım
Hemşiresi Yasemin Demir

“Hastalar
her zaman
dinlenilmek ve
anlaşılmak ister”
Hastanemizde,
hastanın bakımı ve
tedavisinde görev alan
tüm meslektaşlarımın
sadece kendi sorumluluğundaki hastalardan değil klinikteki
tüm hastalardan
sorumlu oldukları
bilinciyle, ekip
dayanışması ve iş
birliğiyle hareket
eder.
Hocalarımızın,
ekip liderlerimizin sorumluluklarının
bilincinde, kolaylaştırmayı, mükemmelleştirmeyi
hedef alan eğitici öğretici
düşünce tarzı, önderlik etmeleri, ekip ruhu ile uyumlu
bir şekilde çalışmak bizlere
kolaylıklar sağlıyor.
Bu nedenle biz de her zaman değişime açığız. Bilgilerimizi güncel tutmak ve güncel
uygulamalardan haberdar olarak mesleğin gerekliliklerini
yerine getirmeye çalışıyoruz.

Ç

ocukluğumdan
beri sağlıkçı olmanın
hayallerini kurardım. Liseye
geçmek üzereyken sağlık
meslek lisesinde hemşirelik okumaya karar verdim.
Mesleğimi çok sevdim ve
üniversitede de hemşirelik üzerine yapmaya
karar verdim. Okul ve
staj dönemlerini saymazsak meslekte 6. yılım
dolmak üzere. Etkili
iletişim kurmak,
empati duygusu,
kendini geliştirme
isteği ve güler
yüz bizim için
olmazsa olmazdır. Tüm bunlara
sahip olduktan
sonra çözemeyeceğimiz sorun

kalmayacağını düşünüyorum. Ben herkesi yakınım olduğunu varsayarak
hareket ederim. Onlara
yardımcı olmak için yanlarında olduğumu belirterek sakin ve güler yüzlü
olarak iletişimde kalırım.
Biruni Üniversitesi her
yıl yüzlerce mezun veren,
çalışanının okumasına
ve kendini geliştirmesine teşvik eden, hasta
memnuniyetine önem
veren, kendi vizyon ve
misyonuna önem vererek
ilerleyen bir kurum. Böyle
bir kurumda çalıştığım
için kendimi oldukça şanslı
hissediyorum. Yeni açılacak
hastanenin sağlık dünyasına
büyük yenilikler getireceğini
düşünüyoruz.

Acil Servis Hemşiresi Nilüfer Odabaş:

Değişen tıbbın etkin takipçileriyiz
M

esleğime
2004 yılı eylül ayında başladım.
Dünyaya tekrar gelsem
yine sağlıkçı olurdum.
İlk sağlık lisesine başladığımda sağlık dünyasının ne demek olduğunu
bilmiyordum.
Hemşireler, sürecin en
temel taşlarıdır. Süreçlerde
her şeyi yöneten kişileriz.
Hastalarla her daim etkin

iletişim kurup, tıbbı tedaviyi
hasta güvenliği çerçevesinde
uygularken hastanın güvenini
de kazanarak süreci yönetmektir işimiz.
Acil serviste birçok etkin
müdahalelerimizle hayatı kurtulan ve daha sonra dönüşleri
olan hastalarımız bulunmaktadır. Hocalarımızın çalışmalarını yakından görebilme şanslarımız bulunmaktadır. Hastalarla
iletişimimin iyi olduğunu

düşünüyorum, çünkü hastayı
anlamaya çalışıp empati kurarak iletişim kurmaya gayret
ediyorum.
Kendimi mesleğimde sürekli yetiştirmeye çalışıyorum.
Değişen tıbbın etkin takipçisi
olmaya çalışıyorum. Biruni
Üniversitesi Hastanesi, eğitimimizle yakından ilgileniyor ve
kendimizi geliştirmeye her zaman fırsat veriyor. Bu nedenle
‘İyiki Biruniliyiz’ diyoruz.

Öğretim Üyemizden Doku
Mühendisliği Dersi

Ü

niversitemiz,
akademik bilgi birikimini dünyaya aktarmaya devam ediyor. Bu
kapsamda Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
ve MYO Bilgisayar
Programcılığı Bölüm Başkanı Öğr.
Gör. Demet Erdağ,
Erasmus hareketliliği
ile Arnavutluk Üniversitesinde (Albanian Universtiy) Diş

hekimliği, Eczacılık ve
Fizyoterapi öğrencilerine Doku mühendisliği uygulamaları dersi
verdi. Öğr. Gör. Demet
Erdağ, Erasmus K103
hareketliliği kapsamında, doğa bilimleri ve
mühendislik alanında İsveç’teki en büyük
teknik üniversite olan
KTH Kraliyet Teknoloji
Enstitüsünde Uygulamalı
Fizik Bölümüne bağlı
Nanokimya Laboratuvarı, enerji, çevre ve

biyomedikal uygulamalar
için nanoparçacıkların,
nanokristalin malzemelerin ve nanokompozitlerin
tasarımı, sentezi, işlenmesi ve karakterizasyonu
alanında 2 haftalık eğitim
almıştı.

Kaldığım yerden
devam edeyim…
Laboratuvar adı da çok soğuk
geliyor insana. Hele ucunda çok keyif
veren çalışmaların analizlerin yapıldığı bir yer olunca, adını “Seratonin”
koymak çok cazip geldi doğrusu.
İsim koymakta
beni mutlu ediyor
diyebilirim. EvlatlaK
İ
M
E
rımıza,
yazdığımız
D
AKA
kitaplara, evde
birlikte yaşadığımız
kedimize, bitkilerimize, arabamıza,
bize ait olan eve,
bilgisayarıma da
Prof. Dr.
isim verdim. Bana
Fatma Çelik
isim koyma fırsatı
Meslek
Yüksekokulu Müdürü verilen her şeye,
kısacası bu şansı hiç kaçırmadım. Peki sizler! Eğer
kendinize isim koyma şansınız olsaydı
adınızı ne koyardınız hiç düşündünüz
mü? Ben düşündüm. Çok zorlandığımı söylemek isterim. Öyle bir çırpıda
çıkmıyor. Çok seçici oluyor insan...
Biz bilim insanları akademik çalışmalarımıza da isimler, başlıklar koyarız, en önemli eserlerimizdir. Yayınlandığında isimlerimizi taşırken, hayattan
silinmeyecek bir kanıt bırakmış oluruz.
Bu kanıt o kadar önemlidir ki, bilim
insanı olmanın
belirtecidir. Ders
anlatmak, eğitim
vermek, uygulama
yaptırmak zamanın
içinde kaybolup
giderken, söz uçar
ve yazı kalır. Yine
Deneysel Gıda de bu yüzyılda
Laboratuva- daha şanslıyız. Yeni
rımızın adını teknolojiler artık
niye “Serato- seslerimizi, derslerinin” koyduk mizi veri bulutunda
ki? Sanırım, saklıyor. Eğitmenler
olarak, bir nebze
mutluluğa olsun iz bırakabiliolan sonsuz yoruz artık … Bubağımlılı- gün yarın başka bir
ğımızdan teknolojinin altında
kaynaklandı. kalmaz ise tabi ki.
Sonuçta kil tabletleri, sıradan bizler okuyamıyoruz.
Geleceğin ‘yapay zekaya doğacak
çocuklar nesli’ acaba neyi görecek,
ne isimler koyacaklar varlıklara...
Biz geçen yüzyılda doğanlar, bugünün çoğu terimini toplumca henüz
öğrendik. Üstelikte önemli bir kısmı
Türkçe filan da değil!... Oturduğum
sitenin” the” diye başlayan adını taksi
şoförü bey amcaya anlatıncaya kadar
çektiğim eziyeti ben biliyorum. Bu
yeni terimlerden en acayip gelenleri
ise özellikle internetin getirdikleri...
Rap müzikten, bilgisayar oyunlarından başlayarak öyle müthiş bir terim
bolluğundayız ki, isim ve terim uydurmakta üstümüze yok…
Hele şu kendi tezini yazabilen, yeni
neslin aday bilim insanlarının kestirmeleri ise, onlarda çok akıl açıcı!
diye düşünüyorum. Hakkıyla bir tezi
okuyan danışmanda veya jüride, asla
Alzheimer gelişmez, SUDOKU çözer
gibi inanın. İşin içine birde Google
çeviri girmiş çünkü. Maalesef yeni
nesil öğrencinin az sorguluyor -çevrim içi- olması sayesinde, son derece
yüzeysel, kopya ve derinliği olmayan
robotik, yapay zekadan medet uman,
ama onun bile ne olduğunu bilmeyen
de bir güruh oluşmaya başlamış gibi
görünüyor. Ama biz geçen yüzyılın
dinazorları, buna gidişatı görüp,
tedbir almak zorundayız. Bıkmadan,
yılmadan , vazgeçmeden, geleceğin
bugünün gençleri için keşkeler ile
dolu olmaması için üst düzey SUDOKU gibi de olsa, sizinle çalışmaya,
isim koyabileceğiniz
işleriniz için sizinle
olmaya devam etmeliyiz. “Kendime
nasihat”
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Sosyal transkript uygulaması başladı
Ü

niversitemizde öğrencilerin eğitim yaşamlarını ve
mesleki kariyerlerini geliştirecek
sosyal kazanımlarının belgeleneceği ‘Sosyal Transkript’ uygulaması
başladı. Bu kapsamda Üniversitemiz Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif

faaliyetlerde daha etkin olmalarına
ve bu faaliyetlere katılımlarını
belgeleyerek, kazanımlarını ve özgeçmişlerini zenginleştirmelerine
katkı sağlamak amacıyla “Sosyal
Transkript” uygulamasını hayata geçirdi.
Öğrencilerimiz Biruni

“Birunili olmak geleceğe
güvenle bakmak demektir”
Üniversitemiz mezunları akademik dünyadan özel sektöre kadar
pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atıyor. Mezunlarımız,
“Birunili olarak geleceğe güvenle bakıyoruz” diyor.

Ü

niversitemiz,
mesleğinde başarılı,
yetkin, ne istediğini
bilen, kendine güvenen, olanaklarının ve sorumluluklarının
farkında, evrensel standartların
bilincinde, kültürel farklılıklara saygı duyan, etik ve
ahlak bilincine sahip bireyler

yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Eğitimin yaşam boyu sürdüğünün farkında
olarak mezun olan öğrencilerimiz,
sonsuza kadar kapıları açık olan Üniversitemize her zaman gelerek mesleki
ve sosyal bilgilerinin üzerine yenisini
eklemeyi sürdürüyor. Mikrofon uzattığımız mezunlarımız, iş hayatında
tecrübelerini bizlerle paylaştı.

Üniversitesi eğitimi boyunca
katılmış olduğu olduğu tüm sosyal
faaliyetleri BirDeHa sistemine
belgelendirmelerinin ardından,
merkezimiz tarafından onaylanarak sosyal transkriptine yazılacaktır. Sosyal Transkript mezuniyet
aşamasında Kariyer Merkezi tarafından öğrencilere teslim edilecek.

‘Mezun Kartı’
ayrıcalığı
Üniversitemiz, talep eden
tüm mezunlarımıza ücretsiz olarak
Kariyer Merkezi tarafından mezun
kart veriyor. Mezunlarımızın mezun
kart alabilmeleri için kariyer.biruni.
edu.tr adresinde yer alan Mezun
Kart başvuru formunu doldurmaları
gerekiyor.
Kariyer Merkezi tarafından
mezun kartları hazırlandığı zaman
mezunlarımıza e-mail yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirme
sonrasında mezunlarımız, diledikleri
zaman kariyer merkezinden kartlarını alabilirler.
Mezunlarımız mezun kart ile
kampüse kolaylıkla giriş-çıkış yapabilir, Sürekli Eğitim Merkezi eğitimlerinin indirimlerinden faydalanabilir, Kütüphanemizden faydalanabilir,
Hastanemizden indirimli olarak
yararlanabiliyor.

Akademik dünyada
kariyerine devam ediyor
Bedreddin Karakaya

D

iş hekimliği fakültesi 2020
yılı mezunuyum. Yaşayarak gördüm ki; siz hedefinizi
belirleyip ne istediğinizi bildiğiniz sürece Biruni Üniversitesi
hep yanınızda olacak. Mezun olmadan iş hayatım hakkında hedeflerim vardı. Mezuniyetim sonrası
iş hayatım da başlamış oldu.
Öğrenciliğim boyunca topluluklarda aktif rol aldım
ve topluluklar kurdum.
Bu durumun sağladığı
network sayesinde mesleki deneyimi olan birçok
meslek büyüğümden bilgi

edinme şansı yakaladım. Grup
çalışması, koordinasyon, etkili
iletişim, problem çözebilme,
kriz yönetimi gibi birçok
alanda bana katkısını iş
hayatımda da yaşayarak
tecrübe ediyorum. Şu an hem
klinikte çalışıyorum hem de bir
üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmalarımı
sürdürüyorum. Aldığım
eğitimin niteliği konusundaki farkındalığım
her geçen gün artıyor ve
odamdan gülümseyerek
çıkan ve kalpten teşekkür
eden her hasta bana her
gün bir kez daha “İyi ki
Biruni” dedirtiyor.

Toplum içinde
fikirlerimi özgürce
sunabiliyorum Ayşe Olguner
2

019 yılında sınıf birinciliği ile
Sosyal Hizmetler bölümünden
mezun oldum. Üniversitemizin
hem eğitim hem de sosyal olarak
kattığı ayrıcalığı mezun olduğum
süre zarfında yaşadım. Üniversite
hayatım boyunca birçok topluluğa üye
oldum. Topluluklara girmem; farklı
bölümlerden yeni kişiler tanımama,
birçok sosyal aktiviteye dahil
olabilmeme, gerçekleştirmek istediğim
projeleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
yardımı ile yapabilmeme, toplum

Mezuniyete S
1 ay kala
işim hazırdı

Sektörlerde
farkındalık
oluşturduk Özlem Kodal

içinde fikirlerimi özgürce sunabilmeme
ve üniversite hayatımın daha çok
eğlenceli geçmesi sağladı. Yeni
Birunili arkadaşlarımın topluluklara
üye olmalarını, üniversitemizin
sunduğu birçok imkandan
yararlanabilmelerini ve şu an ki
zamanlarının kıymetini bilip kampüste
bolca vakit geçirmelerini tavsiye eder,
mezun olduklarında Birunili oldukları
için hep ayrıcalıklı olacaklarını
belirtmek isterim ve arkadaşlarıma
eğitim hayatlarında başarılar dilerim.

ağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulu, Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik Bölümü 2019 yılı mezunuyum.
Üniversitemizde 2018-2019 yılları arası Bilim
ve Araştırma Kulübü’nün kurucu başkanıyım.
Üniversitemizde topluluklar tarafından yapılan her çalışma ve etkinliklere her zaman tam
destek verdim. Ekibimizle farklı alanlardan,

11 Haziran’da
mezunlar kampüste
buluşacak

B

iruni Üniversitesi, benim için sadece
bir üniversite değil bir ailedir. Bu
yüzden bende yeri hep ayrı kalacak.
2021 yılında çocuk gelişimi bölümünden
mezun olduktan sonra Üniversitemizin hasta
hakları bölümünde çalışmaya başladım ve
halen devam ediyorum.
Hayatım boyunca hep insanlara dokunmak,
onların yüzlerini gülümsetmek için bir kulüp
kurmak istemiştim ve Biruni Üniversitesinde
bir kulüp kurduk öğrenci toplulukları ile

heyecan dolu ve bir o kadar da araştırmacı
ruhumuzu önce çıkartan aktiviteler yaptık.
Özellikle bilim konusunda Türkiye’de tek
olma özelliği taşıyan mantardan ilaç üretimi
denemesi çalışmaları gibi projeler okulumuzun akademisyenleri tarafından tam destek
alarak çalışmalar ve ilerleme kat etmekte olan
başarılara ulaşmıştır. İş sektörü mücadelesinde

Üniversitemiz, mezuniyet
sonrasında da öğrencilerine destek
vermeye devam ediyor. Biruni Üniversitesi öğrencileri kaliteli eğitimin
yanı sıra eğitimin güncel ve sürekli
olmasına yönelik bu uygulama ile de
Biruni’li olmanın farkını yaşıyor.
Bu yıl 11 Haziran Cumartesi günü
tüm mezunlarını okula davet ederek;
öğrencilerine kendi branşlarında
‘Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı’ adıyla ‘Bilgi Güncelleme Eğitimleri’ verilecek.
Öğle arasında canlı müzik eşliğinde pilav şenliğine katılan mezunlar
Biruni Üniversitesi mezunu olmanın
gururunu yaşayarak, okullarıyla ve
hocalarıyla bir araya gelmenin tadını
çıkaracaklar.
beraber hem çevremize farkındalık oluşturduk
hem de sosyalleştik.
Başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın
Adnan Yüksel başta olmak üzere her
daim desteklerini bizlerden esirgemeyen
hocalarımız ve idari personele yanımızda
olduklarını hissettirdikleri için ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.
Son olarak Biruni’nin öğrencilerine ,
“Birunili oldukları için çok şanslı olduklarını
söylemek isterim.”

üniversitem her zaman destekçim olarak bana iş
olanaklarını SKS ve Kariyer merkezi tarafından
sürekli yönlendirmeler ve takipler ile mezuniyetime 1 ay kala mesleğim üzerinde ki işim hazır
olarak mezun olmamı sağladılar. Akademik olarak aldığım eğitim iş hayatıma göre planlanmış
ve dışarıda kendimi geliştirmem
konusunda katkılar sağladılar.
Muhammet Kurt
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Abdullahi Dabo Jakir…

Ü

niversitemizi gördüğü andan itibaren ‘Evet
Ben Biruni’de okumalıyım” kararı verdiği o günün
üzerinden geçen 5 yıl içinde,
Üniversitemizde sadece Moleküler ve Tıbbi Genetik Bölümünü bitirmekle kalmayıp
yüksek lisansa bile başladı.
‘Bir üniversite yetmez’ diyen
Jakir’in bugünlerdeki hedefi
ise tıp fakültesinden mezun
olmak…

karşılaştığını ve bu nedenle
de İstanbul’u çok sevdiğini
dile getiren Jakir, “Hava
durumu beni halen çok şaşırtıyor. Aynı gün içinde farklı iklimlerle karşılaşıyoruz. Bir an
baharı hissediyoruz, kısa bir
süre sonra soğuk iliklerimize
işliyor. Çok geçmeden güneş
yüzünü tekrar gösteriyor ve
terlemeye başlıyoruz.”

İstanbul, memleket kokuyor

şeklinde konuşuyor.

“İstanbul’u yaşarken hem
Avrupa’da hem de Afrika’da
yaşar gibi oluyorum.” diyerek İstanbul’un kendisine
hissettirdiklerini dile getiren
Abdullahi Dabo Jakir, “İnsanlar türlü türlü. Rengarenkler..
Sıcak insanlar sayesinde İstanbul’a ve Biruni Üniversitesine en kısa zamanda alıştım”

Barbunyaya bayıldım

Afrika’dan
Türkiye’ye
uzanan hikaye…

Afrika kıtasının ortabatı
bölümünde yer
alan Kamerun
Cumhuriyeti’nden İstanbul’a uzanan
hikayesini
dinlediğimiz
Abdullahi Dabo
Jakir, İstanbul’u
ayak bastığı ilk
günden itibaren
çok sevdiğini
söylüyor. 16
ülke ve onlarca
şehir gezmesine
rağmen İstanbul kadar
güzel bir
şehir görmediğini
söylüyor.
İstanbul’a 2011
yılında
ilk geldiğini dile
getiren
Jakir, Türkiye’ye
o kadar hayran
kalmış ki hemen
Türkçe öğrenmeye başlamış.
Aynı günde
4 mevsim
İstanbul’da
her an her saniye bir sürpriz ile

Ülkelerin kültürel farklılıkların zenginlik olduğuna
dikkat çeken Abdullahi Dabo
Jakir, “Sulu yemekleri Türkiye’de çok sevdim. Özellikle
de Barbunya’ya bayıldım.
Artık kendi kendime de yapabiliyorum. Kıymalı patlıcana
da asla hayır
demem” diye
konuştu.
2 Ülkem Var
Türkiye’yi
anavatanından
ayırmadığını
anlatan Abdullahi Dabo
Jakir, “Türkiye, hayatımın
bir parçasıdır.
İstanbul’dan
ayrılmak, Biruni’den ayrılmak
çok zor. Benim
artık 2 ülkem
var” şeklinde
konuştu.
Aziz Sancar’ı
görünce çok
heyecanlandım

Yabancı
öğrencilerimizin
gözünden İstanbul
Üniversitemizin 70’den fazla ülkeden 1200’ün üzerinde öğrencisi bulunuyor. Öğrencilerimiz, çok uluslararası bir kampüste, birbirlerinin kültürlerini öğrenerek bilgilerinin üzerine yeni bilgiler ekliyor. Mikrofon
uzattığımız yabancı öğrencilerimiz, Biruni Üniversitesini ve İstanbul’u
çok sevdiklerini söylüyor. İstanbul’u ve yaşadıkları deneyimleri yabancı
öğrencilerimizden dinledik.

Abdullahi
Dabo Jakir, Üniversitemizdeki
anılarını anlatırken de şunları
dile getiriyor.
“Burada çok
güzel anılar
biriktirdim.
Örneğin
Nobel ödüllü
bilim insanımız Aziz
Sancar,
Üniversitemizi ziyaret
ettiği zaman
ben de 1001 İcat
arasından El
Cezeri’yi tanıtıyordum. Aziz
Sancar’ı görünce
çok heyecanlanmıştım. Bugün
bile o günün
heyecanını yaşıyorum” dedi.

Dil engel değil
ngilizce Tıp Fakültesi 2.
İBakr
Öğrencimiz Maımoonah
Shıhab Al-Mashhdani,

İstanbul’a ilk geldiğinde çok
tedirgin olduğunu dilerek

Engel tanımayan
erişebilir
üniversite
Üniversitemizde öğrenim
gören engelli öğrencilerin öğrenim
hayatlarını kolaylaştırabilmek için
gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine
tam katılımlarını sağlamak amacıyla
gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere Sağlık, Kültür
ve Spor Direktörlüğümüz bünyesinde “Engelli Öğrenci Birimi” oluşturuldu. Üniversitemiz tarafından
engelli öğrencilerimizin eğitim ortamına sorunsuz biçimde erişimlerinin
sağlaması için teknik ve fiziki şartlar
ve ortam sağlandı.

Kampüs içerisinde yer alan her iki
binamızda, engelli öğrencilerimizin
daha kaliteli bir eğitim süreci geçirebilmesi için gerek bina yapısı olarak, gerek derslikler olarak gerekse
asansörler olmak üzere gerekli tüm
önlemler öğrencilerimiz için yeniden
tasarlandı.

Kendimi hiç yalnız
hissetmiyorum
Okulumuzda zamanının nasıl
geçtiğini sorduğumuz öğrencimiz
Gizem Varol, şunları söyledi: “Biruni’de çok mutluyum. Üniversiteli
olmanın heyecanını burada yaşamak
çok güzel.

Maımoonah Bakr Shıhab Al-Mashhdani

bu gün o günleri bugün
gülerek hatırladığını söyledi. Maımoonah Bakr Shıhab
Al-Mashhdani, “Bir yıl önce
buraya taşındığımda biraz
gergindim, insanlarla nasıl iletişim kuracaktım? Dil
engeli arkadaşlık kurmamda
bir engel olacak mıydı yoksa
kültür şoku yaşayıp eve geri
dönüş bileti mi alacaktım?
Neyse ki, bu

engellerin hiçbirisiyle karşılaşmadım.” dedi.

Hep daha fazlasını yaptılar
Türkiye’yi gezdiğini özellikle de İstanbul’un her bucağını keşfettiğini dile getiren Maımoonah Bakr Shıhab
Al-Mashhdani , “İnsanlarla
her karşılaşmam kibarlık,
cömertlik, içtenlikle
doluydu.
İnsanlar
hep daha
fazlasını
yapmaya
çalışıyorlardı.
Seyahatederken
kazara
geldiğim bir şehirde yolda kaldığımda beni
evlerine davet ettiler, kahve
ve yemek ikram ettiler, yol
tarifi istediğimde bizzat
yolu gösterdiler, gezilerini

ve hayatlarını anlatırken
benim anlayabilmem için en
kolay Türkçeyi kullandılar,
bir köyden diğerine arabayla
bıraktılar ve hatta bir kitabi
dolduracak kadar çok harika hikaye verdiler.” diyerek
ülkemizi sevmesinin nedenlerini sıralıyor.

İstanbul için Londra’yı bıraktı
İstanbul’a Londra’dan geldiğini dile getiren Maımoonah Bakr Shıhab Al-Mashhdani, her zaman karşılaştığı
‘Londra’yı neden İstanbul
için bıraktın?’ sorusun ise
şöyle yanıt veriyor: “Türkiye gibi bir yeri hiçbir yerde
bulamazsınız. Uçsuz bucaksız bir tarihi olan, binlerce yıl
öncesinden itibaren büyük
uygarlıklara ev sahipliği
yapmış olan; Hititlerden, Roma’ya ve sonra Osmanlıya...
İki kıtada olan bir ülkeden
bahsediyoruz! Kısacası, bir
tarih, sanat ve arkeoloji aşığı
olarak Türkiye benim için
mükemmel istikamet oldu
ve bence sizin için de öyle
olurdu!”

Arkadaşlarım varken kendimi
burada hiç yalnız
hissetmiyorum,
daima yanımda
olduklarını hissediyorum.
Öğretmenlerim, burada
çalışan insanlar her
biri çok
ilgili.
Benim için
erişilebilir bir
okul
olması
için
herkes
elinden
geleni yapıyor geldiğimden
beri. Özel
eğitim okuduğum için
çok mutluyum
zaten, burada
olmak daha
da mutlu
ediyor beni.
Buraya daha
yeni geldim
ama çok
güzel yıllar
geçireceğime
şimdiden
inanıyorum.”
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Öğrencilerimizden
etkinlik rekoru
Öğrenci topluluklarımız, yıl içerisinde önemli gün ve haftalar başta
olmak üzere çok sayıda bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliğe
imza attı. Öğrencilerimiz 2021-2022 akademik yılında 74 öğrenci
topluluğumuz 250’ye yakın etkinlik yaparak rekor kırdı.

Farklılıkların
farkındalığını
arttırmak
Down Sendromu Farkındalık
Gününe özel “farklılıkların farkındalığını arttırmak” amacıyla Engelsiz
Biruni Öğrenci Topluluğu Reyhan
seminer salonunda bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe down sendromlu
minik Yusuf Eren ve annesi konuk
oldu. Yusuf Eren kendinden bahsettikten sonra annesi Duriye Mandal,
down sendromlu bir çocuğa sahip
olmanın farklılıklarını ve oğlunun
gelişim sürecinde yaşadığı deneyimleri paylaştı. Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Adeviye Tuba
Tuncer, soruları ve anlatımlarıyla
çoğunluğu öğretmen adayı olduğu
katılımcılara değerli katkılar sağladı.

ç

içinde yer alan
Üniversitemizde,
öğrencilerimiz hem
üst düzeyde mesleki acıdan
öğrenim görüyor hem de
sosyal, kültürel, sanatsal
ve sportif açıdan kendisini
geliştirebilme fırsatı buluyor.
Üniversitemizde aktif 74

öğrenci topluluğumuz,
2021-2022 akademik yılında
bilimsel, kültürel, sosyal ve
sportif 250’ye yakın etkinliğe
imza attı.
Öğrencilerimiz, topluluklar
bünyesinde düzenledikleri
etkinliklerle; organizasyon
becerilerini, iletişim ve takım

Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Yüksel
Soru “Yorum”da

K

ültür Topluluğu söyleşileri
kapsamında Soru “Yorum” etkinliğine Rektörümüz Prof. Dr. Adnan
Yüksel katıldı. Rektörümüz, akademik
kariyerinden iş yaşantısına kadar merak edilen sorulara yanıt verdi.

Üniversitemizde Prof. Dr.
Mim Kemal Öke’yi ağırladık
P

“İçimizdeki
sessizliğin çığlığı”
Beslenme ve Diyetetik Topluluğu ve Kadın Araştırmaları Topluluğu işbirliğinde, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü kapsamında kadına
yönelik her türlü
çeşit şiddete
karşı umudu
aşılama, vazgeçmeme, azim,
dayanışma,
birlik ve beraberlik, mücadele,
haklar, hukuk
ve kadının birey
olduğunu vurgulayarak toplumda farkındalık
yaratma amacıyla düzenlenen
slogan yarışması
sonuçları açıklandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Slogan Yarışması” “Kadınlar çok
konuşuyor” dediniz.
İçimizdeki sessizliğin çığlığıydı,
sözcüklerimizi dinlemediniz, Biz
Yakılan kadınlarımızın küllerinden
yeniden yeşereceğiz.” sloganıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi
Öğrencisi Dilara Diş birinci, “Ağaçlar
hayat için önemlidir. Kesildiklerinde
yerlerine yenileri dikilir.
Kadınlar da insanlık için önemlidir. Fakat her yok olan kadın, insanlığın sonuna yaklaşmak demektir.”
sloganıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Merve Gör ikinci, “A woman
doesn’ t stop carrying the world just
as the World
doesn’ t stop
spinning” İngilizce sloganıyla
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik Bölümü öğrencisi
Beyza Büyükbayrak üçüncü
oldu.

çalışması yetkinliklerini
geliştiriyor, proje yönetiminin
her safhasını deneyerek
öğreniyor ve iletişim ağlarını
geliştirme fırsatına sahip
oluyor.
İşte öğrencilerimiz
düzenlediği etkinliklerden
birkaçı:

rof. Dr. Mim Kemal
Öke “Anıları ve Andıklarıyla Bir Zamane Dervişi”
programında öğrencilerimizle
buluştu. Çok sayıda akademisyenimizin ve öğrencilerimizin
katıldığı etkinlikte Prof. Dr.
Mim Kemal Öke, çok keyifli,
eğitici ve öğretici bir söyleşi

gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mim
Kemal Öke, öğrencilerimize,
“Hangi işi yaparsanız yapın
aşk ile yapın” tavsiyesinde
bulundu. Söyleşi sonrasında Prof. Dr. Mim Kemal’ye
hediyesini Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyemiz Doç. Dr.
Lütfü Ilgar takdim etti.

Bulunmuş aile fotoğraf sergisi

F

otoğrafçılık
Topluluğumuz, 25-29
Nisan 2022 tarihleri arasında üniversitemizin Reyhan
Binası girişinde “Bulunmuş
Aile” isimli fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Sergi,
fotoğrafçılık topluluğu

başkanı İrem Kültür’ün
çekmiş olduğu İstanbul ’un
dört bir yanındaki restoranlarda çalışan kişilerin
fotoğrafları ve onların hikayelerinden oluştu. Sergide
birbirinden renkli fotoğraflar yer aldı.

Ü

olan etkinliğe alanında
uzman çok sayıda hekim
ve Türkiye’nin her yerinden Tıp Fakültesi öğrencisi
katıldı. Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin önemli ulusal
etkinliklerinden biri olan
7. Tıpta Kariyer Günleri

Ergoterapi
ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü
öğrencilerinin katılımıyla ‘Fizyoterapist
Can Erdem ile Alt
Ekstremite Ortez Uygulamaları’ isimli seminer gerçekleştirildi. Seminere
öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

“Uzm. Dr. Ayhan
Akcan ile madde ve
kumar bağımlılığı”
Sosyal Hizmet Topluluğu, 13
Nisan 2022 tarihinde Reyhan Seminer salonunda bağımlılıkla mücadele
kapsamında “Uzm. Dr. Ayhan Akcan
ile Madde ve Kumar Bağımlılığı”
isimli seminer gerçekleştirdi. Seminerde kumar bağımlılığının ve madde bağımlılığının zararları hakkında
bilgi verildi.

Hayvan Hakları
Topluluğu’nun
barınak ziyareti
Hayvan Hakları Topluluğu,
Arnavutköy’ de bulunan “Kurataran
Ev Barınağı”nı ziyaret etti. Hayvan
haklarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlik sırasında öğrencilerimiz barınakta bulunan sevimli
dostlarla bolca vakit geçirme fırsatı
yakaladı. Ayrıca ziyaretçiler, barınaktaki yetkililerden barınakta ne tür
ihtiyaçlar olduğu hakkında bilgi alıp,
yardımda bulundu.

Öğrenciler 7. Tıpta Kariyer
Günleri’nde buluştu
niversitemiz,
Türk Tıp Öğrencileri
Birliği’nin düzenlediği “7.
Tıpta Kariyer Günleri”
etkinliğine ev sahipliği
yaptı. Üniversitemizin
Reyhan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek

Alt ekstremite
ortez uygulamaları
semineri

programına katılan öğrenciler, konuşmacı olarak
katılan akademisyenlerin
tıp alanındaki mesleki
deneyimleri ve kariyerleri
hakkında bilgi alarak, kendi
kariyerlerini şekillendirme
fırsatı yakaladı.

İklim şurası’na
katıldık
İklim ve Enerji Topluluğu, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Elçileri ve Birleşmiş Milletler
işbirliğince Konya’ da düzenlenen
“İklim Şurası” na katılarak dünyadaki
gelişmeler hakkında bilgi aldılar.

Yelken topluluğu
denize açıldı
Biruni üniversitesi Yelken
Topluluğu topluluk başkanı Damra
Kıvanç Tezcan ve başkan yardımcısı
Ezgi Tilgen öncülüğünde Haliç’ te
üyelerle tanışma etkinliği düzenledi.
Etkinlikte yelken sürmeyi ve denizcilik terminolojisini öğrenildi. Öğrencilerimiz etkinlik sonunda da ateş
başında keyifli zaman geçirdi.
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İşte kadın sporcularımız

Üniversitemiz
28 branşta sahalarda
fark oluşturdu
Biruni Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü, 28 branşta sahalarda rüzgâr
gibi esmeye devam ediyor. Bu yıl 166 lisanslı sporcumuz başarıdan
başarıya koşarak
Üniversitemize büyük gurur yaşattılar.

Ü

niversitemiz Spor
Koordinatörlüğü bünyesinde öğrencilerimiz,
atletizmden badmintona, basketboldan bilardoya, bilek güreşinden boksa, güreşten hentbola,
karateden kick boksa, masa
tenisinden muay thaıye, okçuluktan taekwondoya, tenisten
voleybola, dragon bottan
e-spora kadar onlarda spor
dallarında kendini geliştirme fırsatı buluyor. Alanında
uzman antrenörümüz ve spor
koordinatörümüzün yönlendirmesiyle öğrencilerimiz
müsabakalara profesyonelce
hazırlanıyor. Sporcularımız,
maçlardan en üst performansla
dönüyor.

Takımlarımızdan voleybolda çifte başarı

Taekwonspora yapılacak yönlendirmelerdo ile ilgilenen
le daha özgüvenli kadınlar ye3.sınıf öğrencimiz
tişmesine fırsat tanınmış olur.
Zehra Taşcı,
Spor hayatımın olmazsa
spor ile ilgili
olmazıdır. Taekwondoşunları söyledi:
yu çok seviyorum.”
“Spor bir yaşam
stilidir benim için.
Ruhsal ve bedensel sağlığımız
açısından da oldukça önemlidir. Spora
12 yaşımda babamın
ve ailemin yönlendirmesiyle başladım.
Ailemde neredeyse
herkes sporcu. Spor hayatım karateyle başladı. İki
sene kadar yaptıktan sonra
taekwondoya geçiş yaptım.
4 senedir de taekwondo yapıyorum. Bir savunma sanatıyla
uğraşıyorum ve bir kadının
mutlaka kendini savunmasını
bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Küçük yaştan itibaren

68 Üniversitenin katıldığı
Türkiye Üniversiteler arası Karate Şampiyonasında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü 2.sınıf öğrencimiz
Simge Yücel göğsümüzü
kabartan bir diğer öğrencimiz oldu. Üniversitemiz 2021-2022 sportif
faaliyetler kapsamında
96 Üniversite 260 Erkek 270 Kadın toplam
530 sporcunun katıldıÜniversitemiz
ğı Türkiye ÜniversiteEczacılık Fakültesi Eczacılık
ler arası Taekwondo
Bölümü öğrencimiz Rümeysa
Şampiyonasında ÜniverGedik, şöyle dedi: Spor için
sitemiz Sağlık Bilimleri
fiziksel ya da zihinsel tüm
Fakültesi Hemşirelik
yorgunlarımı gideren en
3.sınıf öğrencimiz
doğal ilaçtır diyebilirim.
Zehra Taşcı, ÜniversiGün içinde ne kadar
temiz Diş Hekimliği
yoğun olursam olayım
Fakültesi Diş Hekimher zaman spor yapmak
liği Bölümü Hazırlık
için gerekli enerjiyi
öğrencimiz İlayda
ve zamanı kendimde
Zeyrek, Üniverbuluyorum. Ben
sitemiz Eczacılık
spora Taekwondo’yFakültesi Eczacılık
la başladım. Daha
Bölümü öğrencisonra bazı sakatlıkmiz Rümeysa Gelar nedeniyle ara
dik, Üniversitevermek durumunmizi temsil eden
da kaldım. Bu
öğrencilerimizsüreçte basketbol
den sadece bir
ve voleybolla
kaçı.
ilgilendim. Üniversiteye başladığımda
da tekrardan

“Spor en doğal ilaçtır”

Önümüzdeki maçlara hazırız!
Üniversitemizin Spor
Koordinatörü Gökhan
Çam ve Antrenör Serkan Bilgücü, Üniversitemizin çalışmaları
hakkında şunları dile
getirdiler: “Sezonun
başından itibaren bütün
takımlarımızın en iyi
başarıyı elde
edebilmek
için canla
başla çalışıyoruz.
Takımların
oluşturulması,
spor organizasyonlarına
katılma
ve organizasyon
düzenleme
konusunda çok
sağlam bir
altyapı ve teknik donanıma sahibiz.
Aktif olan 28 spor takımımızla
Üniversitemize kupaları getirmek için sahalarda ter dökmeye
hazırız.
Bu hafta bize ikide iki gurur yaşatan iki takımımız oldu.
Erkek Voleybol Takımımız şimdi
çeyrek finalde. Kız Voleybol Takımımız ise son maçını
kazanırsa çeyrek finalde
olacak. Önümüzdeki
maçlar
için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Üniversitemize
bize bu
imkânı
sunduğu
için çok
teşekkür
ederiz.”

“Savunma sanatının
inceliklerini
keşfediyorum”

Erkek ve Kız
Voleybol Takımlarımız, üst üste
elde ettikleri galibiyetlerle Üniversitemize bir haftada çifte başarının
gururunu yaşattılar. Üniversitemiz,
sporda başarılarına başarı eklemeyi sürdürüyor. Bu hafta Üniversitemiz Erkek Voleybol Takımı
ve Kız Voleybol Takımlarımız
sahada rakipleriyle
kıyasıya mücadele
etti. Katıldıkları her
maçta göğsümüzü
kabartan takımlarımız
bu haftada örnek bir
maç sergileyerek sporseverlere unutulmaz
bir performans izleme imkânı sundular.
Üniversitemiz Erkek
Voleybol Takımı,
Işık Üniversitesini
setlerde 3-1, Kadın
Voleybol Takımımız ise İstanbul
Medeniyet Üniversitesi’ni 3-1’lik
skorla yendi.

Taekwondo’ya başladım. Kadınların spor
dalı fark etmeksizin her sporu yapabileceğini söylemek isterim. Bana göre önemli
olan yapabilmeye inanmaktır.
Kadınların sporda çokça başarılarını görmekteyiz. Daha da
çok spor dalında rol almalarını
istiyorum.
Spor cinsiyetsizdir. Cinsiyete takılmadan kadınlar her
spor dalında var olmalıdır.
Sporun önemi benim için
tarif edilemez. Şuan aynı
zamanda 2 bölüm okuyan
bir üniversite öğrencisiyim.
Bu süreçte dersler
dışında yapmış olduğum spor benim için
tam bir ilaç gerçekten.
Spor hayatımın her
alanını da çokça etkilemektedir. Sporun
hayatımda olmasıyla
kendimi daha enerji
dolu hissediyorum.”

Göğsümüzde
bayrağımızı gururla taşıyoruz
Karate- Do ile ilgilenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü 2.sınıf öğrencimiz
Simge Yücel, spora başlamasını
“7 yaşımdaydım. Annem yolda
yürürken bir tabelaya denk geldi
ve karateyle yolum kesişmiş oldu.
O günden bu güne tam 15 yıldır her
hafta antrenman yolunu tutuyorum.
Ağlayarak gittiğim günlerin olduğunu
bile hatırlasam da gururla, üşenmeden
milli takımda olmanın, bayrağım

göğsümde dövüşmenin hakkını vermeye çalışıyorum” sözleriyle anlattı. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sporun
her bireyin hayatının bir parçası olması
gerektiğine inanıyorum. Her duyguya
yön verebilecek bir aktivite bence. Mutlu olduğum her an antrenman yapabilirim ya da üzüldüğüm zaman antrenman
salonumun kapısında kötü duygularımı
bırakabilirim. Bir çocuğun geleceğini
belirleyebilecek en garanti
şeydir spor. Kendi hayatını
emin adımlarla şekillendir-

mek
isteyen her
bireyin başvurabileceği bir kapıdır.”
“Karate erkek sporu, sen
yapamazsın” diyen herkese karşı
çıktığını dile getiren Yücel, Onlar da
yapamazsın diyenlere dirensinler. Güç
bizim elimizde. Kadınlarımızın farklı
yerlerde kendilerini daha çok göstermelerini istiyorum. Kadınlar istedi mi
başaramayacağı şey yoktur. Yeter ki
istesinler.” diyerek sözlerini tamamladı.

