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Değerli MEDISEP ailesi ve okuyucular,

Büyük bir heyecan ve sevinçle dergimiz MEDIzin’in ilk sayısını sizlere sunuyorum.

Dergimizin ilk sayısı olması nedeniyle yazıma dergi hakkında biraz bilgi vererek başlamak istiyo-
rum. İlk olarak ismimizden başlamak istiyorum: “MEDIzin”. “MEDI-”  ve “-zin” olarak iki bölümden 
oluşan ismimizin ilk kısmı topluluğumuzun isminde de olduğu gibi İngilizce “medical” sözcü-
ğünden gelirken son kısmı Fransızca kökenli “magazin” sözcüğünün son hecesinden gelir. Ayrıca 
bütün olarak “medizin” ise Almancada “tıp” anlamına gelir. Dergimize “MEDIzin” isim önerisini  
sunan Giray Özgirgin’e teşekkür ediyorum. Şimdi de MEDIzin dergisi nasıl var oldu biraz ondan 
bahsedeyim. Topluluğumuzun etkinliklerini ve haberlerini duyurmak ve tüm tıp fakültesi öğrenci-
lerine MEDISEP ailesini daha yakından tanıtmak amacıyla aralık ayında kurulan Bülten Ekibimizle 
beraber daha sonra yazılarımızın ve motivasyonumuzun çokluğu nedeniyle asıl amacımızın ya-
nında tüm üyelerimizin ilgisini çekebilecek bilimsel ve kültürel içeriğiyle, eğlence köşeleriyle, röpor-
taj ve incelemeleriyle de MEDISEP’e mal olacak bir dergi hazırlamaya karar verdik ve sonuç olarak 
MEDISEP’in geleceğe taşıyacağı bir derginin ilk sayısını çıkarmış olduk.

Yayına hazırlık sürecinde fikir ve katkılarını esirgemeyen MEDISEP 2019-2020 Yönetimi’ne, 
MEDIzin Dergi Ekibi’ne ve tüm MEDISEP üyelerine her türlü destekleri için teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Sizleri dergimizin rengârenk içeriğiyle baş başa bırakıyor ve her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak 
günler diliyorum.

Mert Can Güneş
Editör

Editörün Mektubu MEDISEP Ailemiz

Merhaba Sevgili MEDISEP Ailesi,

MEDISEP’le tanıştığım gün beni bu topluluğa çeken ve bu toplulukta çalışma motivasyonumu her 
zaman körükleyen şey burada sadece bir ekip değil, gerçekten bir “aile” olunduğunu hissetmemdi. 
Her ailede olduğu gibi mutlu ve hüzünlü günler geçirdik elbette biz de. Ancak ben geriye, hatıra-
larıma baktığımda sadece güzel anılarımı görüyorum, dilerim ki tüm MEDISEPçiler için bu böyledir 
çünkü biz her zaman kocaman bir aileyiz ve biliyorum ki 17 yıl içerisinde adeta MEDISEP geleneği 
haline gelmiş bu aile ortamı hep böyle kalacak. İşte bu yüzden dergimizin giriş yazısına da attı-
ğım tüm duyurulara başladığım gibi yani bir “aile” vurgusu yaparak başlamak istedim. Okumaya 
başladığınız bu dergide aile ruhunu pek çok kez hissedecek ve yer yer geçmiş fotoğrafları incele-
me imkanı bulacak, bu sayede eski anılara da tanıklık edeceksiniz.

MEDISEP her sene geçmiş senelerden daha büyük, daha kapsamlı işlerin altına girmiş; bu işlerin 
altına girebilecek iş gücünü ve motivasyonu her zaman siz değerli MEDISEPçilerde bulabilmiş 
bir topluluk oldu. MEDISEP’e “gönül veren” birçok insanın emekleri, yani bu “gönül verme” kav-
ramı MEDISEP’in belki de bugünlere gelebilmesinin en büyük tetikçisi oldu. Tabiri caizse bir kere 
MEDISEPçi olan hep MEDISEPçi kaldı diyebiliriz :) Bunu diyorum çünkü bu toplulukta geçirdiğim 4 
senede yapacağımız her işte eski MEDISEPçiler dediğimiz abi ablalarımız, arkadaşlarımız elimiz-
den tuttu ve bizlere yardım etti. Bu yazıyı okuyan yeni MEDISEPçilere bir ablaları olarak sesleniyo-
rum, emin olun bizler de sizlerin, yani geleceğin MEDISEPçilerinin her zaman ellerinden tutacağız 
ve sizlere yardım edeceğiz. Bu yüzden siz siz olun hiçbir işin altına girmekten ve sorumluluk al-
maktan korkmayın, birlikte her şeyi başarabiliriz!

MEDISEP’te bu sene hayallerimin ötesine geçen işler yaptık, eminim gelecek senelerde bun-
dan çok daha iyi işler yapılacaktır. Eminim ki bu işlerin tamamının mimarı olan MEDISEPçiler, 
MEDISEP ailesinin tüm üyeleri, topluma faydalı birer hekim adayı olabilmek için farkındalık ya-
ratmaya, konuşulmayanı konuşmaya ve yapılmaya cesaret edilemeyen işleri yapmaya devam 
edeceklerdir. Umuyorum ki ben de o zaman eski bir MEDISEPçi olarak gururla yaptığınız işleri izle-
meye devam ediyor olacağım.

MEDISEP ailesinin tüm fertleri, iyi ki varsınız!

Sevgilerimle,
Gizem Tanalı
MEDISEP 2019-2020 Dönemi Başkanı
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Hazırlayan: Gizem Tanalı

2002 sonbaharında İstanbul’daki TurkMSIC olağan (belki de olağandışı demek daha doğru) toplantısından 
erken ayrılmış 4 kafadar –Gülbiz, Şafak, Emil ve ben- otobüs ile Ankara’ya dönerken Hacettepe’deki yeni oluşu-
mun temellerini atmaya karar vermişti bile. Hacettepe YK’nin TurkMSIC’tan ayrılmak zorunda kalışı ise apayrı 
bir konu… 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Saygıdeğer Hocamız Prof. Dr. İskender Sayek’in bilgisi ve isteği 
doğrultusunda 2003 ilkbaharında MEDIcal Students’ Exchange and Project - MEDISEP’i kurduk. MEDISEP’i 
kurduğumuzda ne olacağı ile ilgili hiç endişe duymadık; bu filizin gelişeceğinden, köklerini derinleştireceğin-
den ve olgunlaşarak en güzel meyvelerini vereceğinden en ufak bir şüphemiz yoktu. Asistanlık, uzmanlık der-
ken başka başka memleketlere dağılacağımızdan belki meyvelerin neye benzeyeceğini, ne kadar mükemmel 
ve tatlı olacaklarını göremeyecektik ama benim için bir mucize gerçekleşti. 2012 yılında 2009 da ayrıldığım 
Hacettepe’ye geri döndüm ve MEDISEP’in danışman öğretim üyesi oldum. Bizden sonra MEDISEP’in başına 
geçen ekibin eğitimi ile asistanlığım süresince de kısmen ilgilenmiştim, ama Şahin ve ekibi başta olmak üzere 
yaptıkları projelerin başarısından, MEDISEP’in EMSA ve IFMSA’ye üye olmasından, hatta TurkMSIC’a tekrar 
girmenin eşiğinde olduğumuzdan haberdar değildim. MEDISEP, Hacettepe öğrencilerinin çalışkanlığının, üret-
kenliğinin, her zaman her şartta mükemmel iş çıkaracağının en güzel bir kanıtıdır. “En ileriye, en iyiye...” şiarı 
da bu yüzdendir. Hacettepe, ister MEDISEP olarak ister TurkMSIC YK olarak, her platformda her zaman loko-
motif görevini üstlenmiştir, gocunmayarak yine üstlenecektir; Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmiş ve edecektir. 
Oyuncak Ayı, Çerez, MİDE, Twinning gibi projeler, ulusal kurultaylar, bölge toplantıları ve proje kampları yanı 
sıra İnsan Bilimlerinde Tıp Kongresi, Esaretten Cesarete, BlueCon Türkiye gibi büyük organizasyonların paydaşı 
olan MEDISEP ne kadar çalışkan ve üretken olduğunu her geçen gün bizlere göstermektedir. Seçkin Hacettepe 
Tıp öğrencilerinden ne kadar büyük bir kısmının MEDISEP’te özverili olarak çalıştığını anlatmak için şunu söy-
lemek isterim: Yumuşak doku patoloğu olarak 100 e yakın tümöral oluşumun ismini hatırlıyorum ama her gün 
bana imza için gelen farklı yüzler o kadar fazla ki hepsini hatırlamakta güçlük çekiyorum! 

18 sene önce daha öğrenci iken tohumunu ektiğimiz oluşumun bugün ihtişamlı bir çınar ağacına dönüştüğü-
nü görmek gurur verici. Ve bu dönüşümün içinde olmak, öğrencilerime yol gösterebilmek, onlarla yaşantı pay-
laşabilmek ise paha biçilemez…

Kemal Kösemehmetoğlu

Danışman Hocamızın 
MEDISEP Serüveni 

Doç. Dr. Kemal Kösemehmetoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Fotoğraflarla MEDISEP: 
Kurucu Yönetim Kurulu 

En solda: Kemal Kösemehmetoğlu 
Sağdan ikinci: Şafak Olgan
En sağda: Emil Mamedov

Emil Mamedov ve Gülbiz Dağoğlu Kartal

En solda: Emil Mamedov 
Sağdan ikinci: Kemal Kösemehmetoğlu 
En sağda: Gülbiz Dağoğlu Kartal

En solda: Gülbiz Dağoğlu Kartal
Soldan ikinci: Kemal Kösemehmetoğlu

En sağda: Emil Mamedov
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Merhaba,

Toplumda birçok önemli sorunlar ile ilgili olarak farkındalık yaratmak üzere 2016 yılında Esaretten Cesarete sloganı 
ile başlattığımız Kısa Film Yarışması bu yıl 4. yaşına basıyor. İlk iki yılda Uluslararası Lions MD118-U Lions kulüple-
ri, Anıttepe LEO kulübü, LIONS Eğitim ve Hizmet Vakfı, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesi MEDISEP 
Öğrenci Grubu ve Türkiye Barolar Birliği Hayat Ağacı programı ile birlikte, en önemli hedef grup olan üniversite öğ-
rencileri arasında madde bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık yaratılmıştır. Yarışmanın 3. yılında bir diğer 
önemli toplum sorunu olan Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet tema olarak seçilmiştir. 

Esaretten Cesarete platformuna geçen yıl Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) katılmış ve Esaretten Cesarete 
Kısa Film Yarışması kısa zamanda akıllarda kalan sloganı ile giderek tanınan bir organizasyon haline gelmiştir.

Bu yıl tema olarak Doğaya ve Hayvanlara Yönelik Şiddet ile Mücadele seçilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi do-
ğaya ve hayvanlara yönelik şiddet giderek artmakta özellikle doğaya yapılan şiddet geri dönülmez hasarlara yol 
açmakta ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Diğer taraftan, gün geçmiyor ki hayvanlara yapılan kötü davranışlar ile 
ilgili haberler yazılı, görsel basında ve sosyal medyada yer almasın. Ayrıca, ülkemizde insanlarımızın hayvan hakları 
konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı ve bu konuda yapılan yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu bilinen bir 
gerçektir.

Belirlenen bu konu ile birlikte bu sene TEMA Vakfı da 4. Esaretten Cesarete kısa film yarışmasına desteklerini 
sunmuştur.

Bir önceki yarışmaya 53 film katılmış ve bu filmler, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde, yalnız İletişim Fakültesi 
Radyo-Sinema bölümü öğrencilerinden değil Orman Fakültesi’nden, Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden ve hatta Diş 
Hekimliği Fakültesi’nde okuyan öğrencilerinden de gelmiştir.

Bu yıl daha fazla sayıda filmin katılması beklenmekteydi ve bu yılki yarışmanın planlaması da 3 Nisan 2020 
Cuma günü filmlerin kabulünün tamamlanması, 10 Nisan 2020 Cuma günü Jüri Ön Değerlendirmesi (Hacettepe 
Üniversitesi) yapılması ve 17 Nisan 2020 Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi M Salonu’nda  
19.30-20.30 Kokteyl ve 20.30-22.00 Gala ve Ödül Töreni yapılması şeklinde yapılmıştı ancak yaşanan pandemi ne-
deniyle programımız ileri bir tarihe ertelenmiş bulunmaktadır.

Gala Gecesi’nde program sunumu, gerçekleştirmiş olduğumuz 3 gala gecesinde de TRT spikeri Oya Eren tarafından 
yapılmıştır. Sizlerden de, üniversite gençliğinde farkındalık yaratmak için düzenlenen bu yarışmada değerli katkıları-
nızı sunmanızı ve bu etkinlikte bizlerin yanında yer almanızı bekliyoruz.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiyi www.esarettencesarete.org adlı web sitemizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. K. Şafak GÜÇER
Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması
Platformu Başkanı

Esaretten Cesarete 
Kısa Film Yarışması ile 

Farkındalık Yaratmaya 
Devam Ediyoruz!

Prof. Dr. Kadri Şafak Güçer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Pediatrik Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi



 Zor Ortamlardaki Kadınlar İçin 
Güvenli Alanlar

12 13

Dünyanın en büyük tıp uzmanları toplantılarından biri 
olan Avrupa Radyoloji Kongresi’nin bu yıl iş yerinde 
daha fazla cinsiyet eşitliği ihtiyacını ele alan yeni ve 
geniş katılımlı bir program içermesi, yüksek gelirli ül-
kelerdeki kadınlar için umut verici bir işaret. Women in 
Focus-Be Inspired başlıklı program, esas olarak aka-
demik pozisyonlar ve liderlik pozisyonlarındaki cinsiyet 
eşitsizliklerinin nedenlerini incelemeyi, kadınları kariyer 
temelli hedefler veya kişisel hedefler gibi önceliklerini 
belirlemeye ve sürdürmeye teşvik etmeyi amaçlamıştır. 
Bununla birlikte, programın oturumlarından biri olan 
“Zor Ortamlardaki Kadınlar için Güvenli Alanlar”, dünya 
çapında milyonlarca kadının temel insan hakları mü-
cadelesinin cinsiyet eşitliği hedefini gölgede bıraktığını 
ve bu kadınların unutulmaması gerektiğini çarpıcı bir 
şekilde hatırlatmıştır. Oturumda, Ankara’da mülteci ka-
dınlar ve kız çocukları için sağlık danışmanlığı merkez-
leri sağlayan öncü bir proje anlatılmıştır.  Basit, toplum 
yönelimli bir çerçeve sayesinde bu proje; paramparça 
olmuş hayatlara güven inşa ederek umut aşılamakta 
ve kadınları ırk, kültür ve gelenek sınırlarını aşarak bir-
birlerini desteklemeleri için güçlendirmektedir.

Dünya çapında çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan olu-
şan yaklaşık 25,4 milyon mülteci olmak üzere, şu anda 
zorla yerinden edilmiş insan sayısı dünya üzerinde şim-
diye kadar kaydedilmiş en yüksek sayıdadır.

1,2 
Türkiye 

tek başına yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev 
sahipliği yapmaktadır ve savaş nedeniyle yerinden 
edilmiş kadınların desteklenmesine yönelik ihtiyaçlar 
iyi bilinmektedir.

1,3
 Kriz durumlarındaki kadınlar özel-

likle cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunlarına -dünya 
çapında kadınlarda sık görülen hastalık ve ölüm se-
bepleri- karşı duyarlıdır ve aynı zamanda bu kadınların 
cinsel şiddet ve istismarla karşılaşma riski yüksektir.

4,6
 

Mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı gereksinim 
ve haklarını tanıyan en önemli uluslararası belgelerden 
biri, Krizlerde Üreme Sağlığı Hakkında Kurumlararası 
Çalışma Grubu tarafından geliştirilen Minimum 
Başlangıç Hizmet Sunum Paketi (MISP)’dir.

6 
MISP sa-

dece anne bebek ölümlerini önlemek, cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı için kapsamlı bir planlama yapmak üze-
rine değil; aynı zamanda cinsel şiddet ve sonuçlarını 
yönetmek üzerine de odaklanmaktadır.

Şevkat Bahar Özvarış, *Hedvig Hricak
Hacettepe Halk Sağlığı Enstitüsü ve Hacettepe 

Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye (ŞBÖ); 

Radyoloji Departmanı, Memorial Sloan Kettering 
Kanser Merkezi, New York, ABD (HH)

Metnin Lancet’te yayınlanmış orijinalinde yer alan 
künyesi: Özvarış ŞB, Hricak H. Safe spaces for wom-
en in challenging environments. Lancet Global Health 
2019 Aug;7(8):e1004-e1005. doi: 10.1016/S2214-

109X(19)30263-3.

Çeviren: Burcu Genç ve Int. Dr. Merve Deniz Genç

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), MISP kapsamında 
2015’ten beri mültecilere hizmet veren 3 tane Kadın 
Sağlığı Danışma Merkezi kurmuştur.

7
 “Kadın ve Kız 

Çocukları için Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma 
Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer 
Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı 
Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi” 
başlıklı bu girişim; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan 
teknik destek, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani 
Yardım Operasyonlarından finansal destek almaktadır.

7
 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu; ortaklarıyla birlikte yar-
dımsever insanları, karar alıcıları ve bağışçıları MISP’ten 
haberdar olmaları ve MISP’i yürürlüğe koymaları için 
teşvik etmektedir.

HÜKSAM tarafından kurulan danışmanlık merkezlerinin 
güçlü yanı, mülteci topluluğu ile ilgilenmeleri için mül-
tecileri işe almalarıdır. Merkezlerde 23’ü mülteci olmak 
üzere 34 personel istihdam edilmiştir. Personel; proje 
koordinatörleri, Arapça konuşan sosyal hizmet uzman-
ları ve psikologlar, Iraklı doktorlar ve hasta bakıcılar, 
temizlik personeli ve tercüman olarak çalışan Suriyeli 
kadınlar, Türk kadın güvenlik görevlisi ve 15 Suriyeli 
mülteci kadın sağlık aracısını içermektedir. 

Sağlık aracıları, kendi halkları ile merkezler arasında 
köprü görevi görerek ve diğer mülteci kadınlar için rol 
model olarak programın başarısının en önemli destek-
çileri olmaktadırlar. Sağlık aracıları, merkezlerin hiz-
metlerinden yararlanmış olan ve personelle uzun vadeli 
güven ilişkisi kuran mülteciler arasından seçilmiştir. 
Eğitim seviyeleri kendi topluluklarının ortalamasının üs-
tündedir ve merkezlerin çalışmalarıyla alakalı konularda 
ek eğitim almaktadırlar.

Merkezler mültecilere cinsel sağlık ve üreme sağlığına 
yönelik (örneğin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 
ve aile planlama) bireysel danışmanlık ve eğitim hiz-
metleri sunmanın yanı sıra; doğum öncesi ve doğum 
sonrası bakım, kontrasepsiyon gibi sağlık hizmetleri 
de sunmakta ve diğer kurumlara sevk edebilmektedir. 
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet veya diğer zorluk-
larla mücadele eden kadınlara bireysel danışmanlık 
ve psikososyal destek de sağlanmaktadır. Toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddeti önleme faaliyetleri; toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet çeşitleri, çocuk yaşta evlilik, 
koruyucu sosyal mekanizmalar, ulusal ve yerel sağlık 
hizmetleri hakkında eğitimleri içermektedir. Mülteci 
hakları hakkında hukuki danışmanlık sunulmaktadır. 
Uygun kamu hizmetlerini ve bu hizmetlere nasıl başvu-
rulacağını anlatmak için kamu kuruluşlarına ziyaretler 
düzenlenmektedir.

Merkezler, kadın mültecilerin sosyalleşmesi için fazla-
sıyla ihtiyaç duyulan fırsatları sunmaktadır. Merkezleri 
ziyaret eden kadınlar bir araya gelebilmekte, Arapça 
konuşan personelle iletişim kurabilmekte ve aynı za-
manda grupça drama, takı tasarımı, Türkçe dil kursları; 
şehir turu, yoga gibi çeşitli aktiviteler ile meşgul olabil-
mektedirler. Bunlara ek olarak; merkezler, yerleşik halk 
tarafından sıklıkla ayrımcılığa uğrayan mülteciler için 
kültürlerarası uzlaşmayı güçlendirmek amacıyla top-
lantılar düzenlemektedir.

Merkezlerin işe aldığı personel sayısının azlığına rağ-
men, çalışmaları birçok hayata dokunmuştur. Merkezler 
şimdiye kadar 28.000’den fazla cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı hizmeti ile 12.000’den fazla toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet hizmeti vermiştir. Belki de merkezlerde 
çalışan personellerden biri olan mültecinin sözleri, bu 
merkezlerin temel değerini daha iyi ifade etmektedir: 
“Evde kalıp hiçbir şey yapmadığımda kendimi çok yalnız 
hissederdim. Merkezi ziyaret etmeye başladıktan sonra, 
psikolojik olarak rahatlamış hissettim ve ruh halim iyiye 
gitti. Değiştiğimi hissediyorum. Hayatımda ilk defa çalı-
şıyorum. Çok farklı hissediyorum.”

Bu merkezlerin başarısı; kültürel olarak duyarlı, toplum 
yönelimli sağlık hizmetleri, eğitim ve desteğin, çatışma 
ortamından etkilenmiş ve yerlerinden edilmiş birçok ka-
dının hayatına pozitiflik katabileceğini göstermektedir. 
Umuyoruz ki bu örnek, benzer durumlardaki kadınları 
desteklemeleri için daha çok insana ilham olacaktır. 

Şevkat Bahar Özvarış, *Hedvig Hricak
Hacettepe Halk Sağlığı Enstitüsü ve Hacettepe 
Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Ankara, Türkiye (ŞBÖ); Radyoloji Departmanı, 
Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, New York, 
ABD (HH)
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Konuya yönelik en geniş çalışma, Nörobilimci, New York 
Columbia Üniversitesi Anatomi ve Hücre Biyoloji Bölüm 
Başkanı Dr. Michael Gershon tarafından yapılmış. Bu 
özel bilim insanı çalışmalarını halen sürdürmekte. 
Günümüze kadar elde ettiği sonuçları da bir kitapta 
toplamış. Anlayacağınız bağırsaklardaki beynimizin bir 
kitabı bile var.

Bağırsaklardaki Beynimizin Yapısı

Kafatasımızın içerisindeki beyinle çok benzer yönleri 
var. 100 milyona yakın sinir hücresinden oluşmakta. 
Tıpkı kafamızdaki beyin de olduğu gibi, Glia denilen 
koruma ve destek hücreleri, Cajal denilen uyarıcı etkiye 
sahip hücreler var karnımızdaki beyinde. Seratonin adı 
verilen mutluluk ve dengeli davranışlardan sorumlu 
hormonun %90 ı, dopamin’in %50 si burada bulun-
makta. Bunların yanı sıra nörotransmitter adı verilen ve 
sinir sisteminin kimyasal reaksiyonlarında görev alan 
30’dan fazla madde içeriyor.

Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklarda kafamızdaki be-
yinde biriken lewy cisimleri ve amiloid plaklara, bağırsak 
duvarlarında yer alan ikinci beynimizde de rastlanmak-
ta. Bu gibi hastalıkların teşhisinde, bağırsak biyopsileri-
nin kullanılması araştırılan konular arasında. 

İkinci Beyin Nasıl Çalışıyor?

Yaşadığımız ruhsal süreçlerin, sindirim sistemimize 
yansıması ikinci beynimiz aracılığı ile. Heyecanlandığı-
mız zaman içimizde uçan kelebekler, sınav kapısındaki 
karın ağrıları hep bu beynimizden kaynaklı.

Sindirim sisteminin kumanda merkezi olarak görev ya-
pan bu beyin, yediğimiz besleyici maddelerin bileşimi, 
tuz oranı ve su miktarı gibi değerleri analiz etme yete-
neğine sahip.

Sindirilmiş besinlerin emilimi ve dışkılama mekaniz-
masının denetlenmesi; sempatik ve parasempatik sinir 
iletim maddelerinin, uyarıcı hormonların, koruyucu 
salgıların hassas dengesinin de kontrol edilmesi ikinci 
beynimizin görevleri arasında.

75 yıllık yaşam süresince bağırsaklardan, yaklaşık 
olarak 30 ton gıda, 50 bin litre sıvı ve milyonlarca ze-
hir ve tehlike geçmekte. Savunma hücrelerinin %70’i 
bağırsaklarımızda yerleşmiş. Bağırsak beyninin, kafa-
tasındaki beyin ile doğrudan bağlantısı var. İyi kötü 
ayrımını hafızalarına kaydedip gerektiği anda yine 
etkinleştiriyorlar. 

Bununla birlikte, bağırsak beynimiz birinci beyinden ta-
mamen bağımsız çalışma yeteneğine de sahip. Vücuda 
zehir girdiği anda, ikinci beyin tehlikeyi ‘ilk’ olarak “his-
seder” ve kafadaki birinci beyni uyarır. Bu sayede kişi 
midesinin ne durumda olduğunun bilincine varıp, kus-
ma, kramp ve ishal şeklinde tepki gösterir.

Bağırsak Beynimiz Öğrenebilir mi?

Amerika’da bir askeri hastanede görev yapan erkek 
hemşire, her sabah saat 10 da felçli hastalara lağman 
yapıyormuş. Hemşirenin görev yeri değişmiş ve yerine 
gelen kişi, gerekmedikçe bunun yapılmasını durdur-
muş ve ihtiyaç halinde uygulanmasını başlatmış. Ertesi 
sabah saat 10 da felçli olmalarına rağmen hastalarda 
bağırsak hareketlerinin başladığı görülmüş. Bu da 
bağırsaklar eğitildi mi sorusunu akla getirmiş ve konu 
üzerine bilimsel çalışmalar başlatılmış. Henüz kesin bir 
sonuç elde edilmemekle birlikte, değerlendirmeler, ba-
ğırsak beynin öğrenebileceği yönünde.

Hangi Beyin Nereye Kadar Sorumlu?

Ağız ve yemek borusunun bir kısmı çoğunlukla, mide 
ise zaman zaman birinci beyinden emir alır. İnce ve 
kalın bağırsakta ikinci beyin karar veriyor. Rektum ve 
anüste tekrar birinci beyin devreye girip kontrolü ele 
alıyor.

İki beyin birbirleri ile iletişim halinde ve bu %90 aşağı-
dan yukarı doğru yönde. Aracılık eden vagus isimli sinir. 
Bu sinir, bağırsaklarımızdaki beyinden, kafatasında yer 
alan beynimize bilgi ve uyarı taşımakla görevli. İkinci 
beyin kendimizi iyi hissetmemizde belirleyici ve önemli 
bir rol oynar.

Uzun süredir uğraştığınız bir konu hakkında üst dü-
zey yöneticilerin katılacağı bir toplantıda karar alınma 
aşamasına gelindi. Hayatınıza yön verebilecek bir karar 
bu. İçiniz içinize sığmıyor. Midenizin içerisinde sanki 
milyonlarca kelebek uçuyor. Az önce gitmiş olmanıza 
rağmen sanki tekrar tuvalete gitme ihtiyacınız varmış 
gibi hissediyorsunuz. Yaşadığınız; heyecanla karışık, 
farklı bir duygu. İşte bütün bunların sebebi karnınızda 
yerleşmiş olan ikinci beyniniz. Beyin bir tane, o da kafa-
tasında dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ne yazık ki ya-
nılıyorsunuz. Gelin bu durumu birlikte değerlendirelim.

Sinir Sistemi

Vücudumuzda tüm sistemlerin kontrolü sinir sistemi 
tarafından yapılmakta. Kolumuzu kaldırmak mı isti-
yoruz? O karar veriyor. Tuvalet ihtiyacımız mı var? O 
hissediyor. Birisinden rahatsız mı oluyoruz? Bize bunu 
sinir sistemimiz hatırlatıyor. Sinir sistemimiz, yerleşim 
yerine göre merkezi ve çevresel olmak üzere ikiye ayrı-
lıyor. Fonksiyonel açıdan değerlendirildiğinde ise; iste-
ğimiz dahilinde çalışan, duyularımızı taşıyan somatik 
ve istek dışı fonksiyonlarımızı yerine getiren otonom, 
diğer adı ile otomatik sinir sistemi olmak üzere iki alt 
tipi bulunmakta. Otonom sinir sisteminin de saldır veya 
kaç gibi fonksiyonlarda görev alan sempatik, doldur 
veya dinlendir gibi fonksiyonlarda görev alan parasem-
patik sinir sistemi olmak üzere iki kısmı var.  Kalbimizin 
çalışmasını sağlayan, sindirimi düzenleyen, solunum 
yollarını kontrol eden yani isteğimiz dışında, kendili-
ğinden devam eden tüm hayati fonksiyonlarımızı, oto-
nom sinir sistemi yönetmekte. Patronu da beynimizin 

derinliklerinde yerleşmiş olan hipothalamus isimli mer-
kez. Yıllarca bu merkezin, sindirim sisteminin de kontro-
lünden sorumlu olduğu düşünülmekteydi. 

Yakın zamanda yapılan çalışmalar, sindirim sisteminin 
kendi başına çalışmasını sağlayan, yeri geldiğinde ka-
fatasında yerleşmiş olan beynimize de bilgi gönderen 
ayrı bir sisteme, diğer adı ile enterik sinir sistemine 
sahip olduğunu ortaya koydu. Daha da anlaşılır tanımı 
ile, duvarları arasında yerleşmiş, kendisine ait bir beyni 
olduğu saptandı. Şaşırdınız değil mi? Bağırsaklarımızın 
beyni var!!!! 

İkinci Beynimizin Keşfi

Bu konuyla ilgili ilk çalışmalar, 19.yüzyılda iki Alman 
anatomist, Dr. Georg Meissner ve Dr. Leopold Auerbach 
tarafından yapılmış. Bu iki bilim insanı bağırsakların 
duvarında, sinir hücrelerinden oluşan bir iletişim ağını 
keşfetmişler. Bunlardan kas tabakası arasına yerleşmiş 
olanına myenterik pleksus- sinir ağı, submukoza taba-
kasına yerleşmiş olanına ise  submukozal pleksus- sinir 
ağı adını vermişler. Dr. William Bayliss ve Dr. Ernest 
Starling, iki İngiliz fizyolog, yaptıkları hayvan deneyleri 
ile bağırsakların ilerletici hareketinin bu ağ tarafından 
yönetildiğini göstermişler. Vücut dışına kesip çıkardık-
ları bağırsak parçalarının, dış uyarılara verdikleri cevabı 
da kendiliğinden çalışan bir sistem olarak yorumlamış-
lar ve bağırsaklardaki beyne yönelik önemli kanıtlar 
elde etmişlerdir.
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Bağırsaktan beyne yollanan bilinçli sinyallerden daha 
başka, bilinç dışı bilgilerin de kafadaki merkezlere yol-
landığı yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmıştır.

Bu bağlantıların ortaya konulması ile, birçok psikiyatrik 
hastalığın tedavisinde vagus sinirinin uyarılması, de-
neysel olarak araştırılmaya başlandı ve çalışmalar tüm 
hızı ile sürmekte.

Meraklı bir grup araştırmacı, acaba bağırsaklarda rüya 
görüyor mu sorusunu araştırmışlar. Yaptıkları çalışma-
lar ile, uykunun derin aşamasında beyinde rastlanılan 
elektrik dalgalarının benzerlerini bağırsaklardaki beyin-
de de saptamışlar. Anlayacağınız, ikinci beynimiz de 
rüya görüyor. 

Bağırsaklardaki Beynimizin Sağlığı

Nasıl ki bulmaca çözmek, yabancı dil öğrenmek, hafı-
zamızı güçlendirecek egzersizler yapmak kafamızdaki 
beynin fonksiyonlarını korumada yararlı ise ikinci bey-
nimizin sağlığı için de yapabileceklerimiz var. Öncelikle 
varlığını kabul edip, özen gösterilmesi gereken bir bey-
nimiz daha olduğunu unutmamalıyız.

Stresten uzak durmak yapılması gerekenlerin başında 
gelmekte. Neden mi? Stres sırasında salgılanan hor-
monlar ve maddeler bu beynimizin sağlığına olumsuz 
etkili de ondan. Böyle durumlarda iştah artmasının, 
yağlı ve yüksek kalorili gıdalara yönlenmemizin temel 
nedeni bu. Gergin veya huzursuzken yaşadığımız karın 
şişkinliği, mide ve bağırsaklarımızdaki kramplar, tuvalet 
düzenimizdeki değişiklikler hep bu beynimizin fonksi-
yon bozukluklarından kaynaklanmakta. Strese devamlı 
ve uzun süreli maruz kalırsak olay ciddileşiyor. Sonuç 
mu? Toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren, ishal ve 
kabızlık atakları ile seyreden huzursuz bağırsak rahat-
sızlığına kadar ilerleyebiliyor bu durum. 

Ne mi yapalım? Kendinizi sizden daha iyi tanıyan kimse 
yok. Sizi geren, strese sokan neyse önce onu saptayıp 
daha sonra da ondan kurtulun. Çözemediğiniz durum-
larda, bir doktora başvurup yardım almaktan çekinme-
yin lütfen.

Beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyip, lifli ve işlenme-
miş gıdaları tercih etmek, doğal olmayan ürünlerden 
uzak durmak, suyu bolca içmek çok yararlı. Bitter çiko-
lata (tabi abartmadan), muz, kuşkonmaz, domates, be-
zelye, pazı, somon balığı içerdikleri maddelerden dolayı 
bize mutluluk veren besinler. Afiyetle tüketebilirsiniz.

Her gün aynı saatlerde tuvalet kullanma alışkanlığını 
edinip korumak da ikinci beynimizin fonksiyonlarını 
sağlıklı sürdürmek açısından çok yararlı.

Özetlersek

Sindirim sistemi kaynaklı birçok fonksiyonel bozukluk 
ve hastalığın,  yıllarca kafamızdaki beyin kaynaklı oldu-
ğu düşünülüyordu. Okuduğunuz gibi ikinci beynimizin 
de bu tip olaylarda rolü büyük, kimi zaman da başrol-
de. Bu gerekçe ile, onun varlığını kabul edip geçmişte-
kinden çok daha fazla ilgi göstermek gerekiyor.

Obeziteden diyabete, Alzheimer’dan Parkinson’a kadar 
pek çok hastalıkla ilgili tanı ve tedavilerdeki gelişmelere, 
bağırsaklardaki beyin üzerine yapılacak araştırmaların 
sonuçları yön verecek. Henüz yolun başındayız, çalış-
malara devam...
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Şekil 1. “aliGn plate” kemik üzerine uygul-
anmış hali gösterilmiştir.

statik dinamik

pinyon

Hareketli Kemik Plağı 
“aliGn Plate”
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Uluslararası buluş fuarı (ISIF), en iyi patent ödülü, 2016
Uluslararası buluş fuarı (ISIF), en iyi akademik buluş madalyası 2016

Türkiye Bilimler Akademisi, Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2018

İntramedüller çivi, ekternal fiksatör, plak ve vida gibi 
ortopedik implantlar, ortopedi pratiğinde özellikle kırık 
vakalarının tedavisinde en yaygın olarak kullanılan 
malzemelerdir. Bu implantalar kırıklara ek olarak kemik 
deformitesi düzeltmelerinde, kemik uzamasında ve 
kemik rezeksiyonlarını takiben rekonstrüksiyonlarda da 
kullanılabilirler. Kemik uzatma ve kemik defektlerinin 
tedavisinde, yaygın uzatma cihazları ekstrenal fiksa-
törler ve intramedüller çivilerdir, ancak literatürde her 
birinin tarif edilmiş ayrı ayrı dezavantajları ve kompli-
kasyonları vardır. Bu yazıda, tarafımızca tasarlanan ve 
kemik yüzeyine vidalar ile tespit edildikten sonra bile 
kemikte kısaltmaya ve uzamaya izin veren yeni ayar-
lanabilir kemik plak sisteminin özellikleri, kullanım şekli 
ve uygun hasta seçimi başlıkları sunulmaktadır.

Mevcut Teknolojiler

Kemik tümörleri veya osteomyelit gibi hastalıkların te-
davisi için yapılan kemik rezeksiyonları sonrası, defektif 
veya parçalı uzun kemik kırıkların tespitinde ve doğum-
sal kemik deformiteleri gibi birçok ortopedik sorunlarda, 
kemiklerin stabil fiksasyonu ve ihtiyaç halinde kemiğin 
rekonstrüksiyonu için kısaltılması veya uzatılması iş-
lemleri tedavinin oldukça önemli bir bölümünü oluş-
turabilmektedir. Bu olgularda pratikte kullanılan birçok 
implant olsa da, kemikte stabil fiksasyon sağlayan ve 
aynı zamanda kemiğin uzatılması veya kısaltılmasına 
olanak veren çok kısıtlı sayıda seçenek bulunmaktadır. 
Bunların başlıca özel tasarım intramedüller çiviler ve 

eksternal fiksatörlerdir. Literatürde ekternal fiksatör 
ve intramedüller çivi ile kemik uzatmanın yöntemleri 
detayları ile tarif edilmiştir. Bunlar içerisinde özellikle 
ekternal  fiksatör  kullanarak yapılan uzatmalarda, 
pin (çivi) dibi enfeksiyonu, pin ile ilişkili ağrı, skarlaşma 
ve uzun süre bacak veya kol çevresinde yer kaplayan 
fiksatörlerin yarattığı konforsuz yaşam koşulları gibi 
birçok problem hastanın hayat kalitesini olumsuz 
yönde etkilemektedir. % 10-20’ye kadar çıkan yüksek 
komplikasyon oranları nedeniyle, ekternal fiksatör 
yöntemi ile uzatma ameliyatları dikkatli bir gözetim ve 
takip gerektirmektedir. Bunun bir sonucu olarak bilim 
insanları yeni çözüm arayışlarına girmiş ve kemik uzat-
ma için intramedüller uzatma çivileri geliştirilmiştir. Bu 
çivilerin kullanımı eksternal fiksatörlere özgü kompli-
kasyonları engellemiş gibi görünse de literatürde tarif 
edilmiş farklı sorunlara neden olmuştur.  Novikov ve 
ark. bu yöntemde anormal ağrı, implant yetmezliği, 
eklem sertliği, çivinin kontrolsüz uzaması veya uzama-
ması gibi mekanik sorunlar, çivini kırılması, gecikmiş 
kaynama ve intramedüller enfeksiyon dahil uzatma 
mekanizmasının mekanik başarısızlığı (%66) gibi çeşitli 
komplikasyonlar rapor etmiştir. Benzer bir çalışma 2011 
yılında Burghardt ve ark. tarafından kemik uzatma 
ameliyatlarında intramedüller çivilerin mekanik başarı-
sızlığı hakkında yayınlanmış. Son yıllarda özellikle mo-
torlu veya manyetik sistemli intramedüller çiviyle kemik 
uzatmada başarı elde edilmiş olsa da , bu tekniğin çok 
maliyetli ve büyüme plağı açık pediatrik popülasyonda 
uygulanamaması nedeniyle kullanımı oldukça sınırlıdır. 

Diğer taraftan ekternal fiksatörler ve intramedüler çivi-
ler dışında kullanılan en ileri teknoloji kemik plaklarının 
kemik uzatma veya segment tranferi için kullanılması 
mümkün değildir. Bu plakalar kırık hattında sadece 2 
mm’ye kadar kemik hareketine izin verirken ve başka 
manevralara da izin vermemektedir. Ayrıca, kemiğe 
tespit edildikten sonra, bu plakalar kırık hattında ma-
nüplasyona izin vermediği için kırık hattı malpozisyonu 
durumlarında işlemleri yeniden tekrar edilmesi gerekir 
ve bu durum ameliyat süresinde belirgin uzamaya ne-
den olabilir. Bu durum, hastanın alacağı anestezi süre-
sinde ve gelişebilecek komplikasyon risklerinde de (en-
feksiyon, kanama vb.) artış ile sonuçlanabilir. Tüm bu 
gerekliliklere ve bilgilere dayanarak, komplikasyon risk-
lerini en aza indirmeyi amaçlayan, kemikte uzama veya 
kısaltmada, uzun kemiklerin parçalı kırıklarında, kayna-
mama olgularında kullanılabilen ve çocuk hastalarda 
da güvenle tercih edilebilecek, ABD, Avrupa ve Japonya 
gibi bölgelerde uluslararası patentli (patent numara-
ları: WO2014033088A1, US9138270B2, EP2890313B1) 
TUBITAK-TEYDEB 1150410 numaralı proje kapsamında 
yeni hareketli kemik plağı “aliGn plate” i geliştirdik.  

Hareketli Kemik Plağı Tasarımı Ve 
Uygulaması

Kırıklarda veya kemik defeklerinde cerrahi tedavinin 
başarılı bir şekilde tamamlanmasını etkileyen birçok 
değişken vardır. Bunların içerisinde en önemlileri 1) kırık 
uçlarının birbirine olabildiğince yakınlaştırılması ve kırık 
fragmanları arasında yeteri kadar temas ve basıncın 
(kompresyon) sağlanması, 2) kırık hatlarında hareketin 
olmaması veya kabul edilebilecek düzeyde mikro hare-
ketin olması, 3) kemiğin endosteal ve periosteal kanlan-
ması, 4) kırığın lokalizasyonu, 5) hastanın genel sağlık 
durumu olarak özetlenebilir. Bu değişkenler arasında 
hastanın genel sağlık durumu ve kırığın yerleşimi dışın-
daki tüm faktörler ameliyat esnasında kontrol edilebilir 
değişkenlerdir. Kontrol edilebilir değişkenler içerisinde 
en önemlilerinden birinin kırık hatlarının olabildigince 
uç uca getirilmesi ve temas basıncının (kompresyon) 
sağlanması olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak kırık 
uçları arasındaki aksiyel yüklenmenin kemik iyileş-
mesindeki olumlu etkileri deneyi de kompresyonun ve 
dinamizasyonun önemi de vurgulanmaktadır. Bunlarda 
yola çıkılarak kırık tedavisinde kemiği çevreleyen 

yumuşak dokuyu üst düzeyde koruyan, kemiğe implan-
te edildikten sonra dahi kırık uçlarında uzatmaya ve kı-
saltmalara olanak sağlayan, kırığın redüksiyonunda da 
kullanılabilen hareketli plak sistemin gerekli hastaların 
tedavisinde kullanılmasını amaçlamaktayız. 

Hareketli kemik plağı statik ve dinamik olmak üzere 
iki parçalardan oluşmaktadır. Plağın proksimali statik 
parça iken, distalde kalan dinamik kısım pinyon meka-
nizması ve ilgili vida deliklerinden oluşur. Dinamik par-
ça pinyon mekanizması ile hareket ettirilir. Kemik plağı 
mutlaka uzun kemiğin aksına paralel yerleştirilmelidir 
(Şekil 1) 

Pinyon mekanizması vidasını manuel bir vida ile “D” 
yönünde döndürmek, kırılma hattında açılmaya ve 
kemikte uzamaya neden olurken, pinyonu “C” yönünde 
döndürmek kırıkta yakışmaya veya kemikte kısaltmaya 
izin verir. Vida delikleri ve vidalar kilitleme özelliğine sa-
hip, 3,5 mm ve 4,5 mm boyut seçenekleriyle üretilmiştir.

Şekil 2. Hareketli kemik plağının çark mekanizmasının 
çalışma prensipleri
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Geliştirilen plağın bu özellikleri sayesinde 1) parça-
lı kırıklarda redüksiyonu kolaylaştıran “distraksiyon”           
2) kırklarda kaynamanın önemli komponenti olan 
“kompresyon” 3) kemik kısaltılması 4) kemik akut veya 
tedrici uzatılması gibi işlemleri bir arada yapılabilecek 
plak sistemi oluşturulmuş ve projemizde hareketli ke-
mik plağının hayvan modelleri üzerinde saydığımız ko-
nulardaki etkinliğinin araştırılması yapılmıştır ve başarılı 
sonuçlar alınmıştır. 

Bu plağın in vivo ortamda uygulanabilirliğin, etkinliği-
nin, ve biyomekanik sonuçlarının başarılı olduğunun 
görülmesi, insan kullanımı için gerekli CE belgesinin 
alınmış olması oldukça önemli basamaklar olup plağın 
yeni tasarımlarının geliştirilmesinde bize yol gösterici 
olacaktır.
 
Tüm bunların yanı sıra düşüncesinden, üretimine ve 
geliştirilmesine kadar tamamıyla ile yerli üretim olan 
“aliGn plate” sisteminin Amerika Birleşik Devletlerinde 
200.000 USD lara kadar çıkan kemik uzatma ameliyat-
ları maliyetlerini çok daha düşük seviyelere indirebile-
ceği kanısındayız. 
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Sıhhiye Yerleşkesi denince tıp öğrencileri için ilk akla 
gelenler dersler, kafeler ve hastalar olsa gerek. Yoğun 
ders dönemlerinde tamamen ders notlarına odaklan-
mış şekilde binaların çeşitli yerlerinde çalışırken aslında 
çevrenizde farklı bir dünyanın varlığını da fark etmiyor 
olabilirsiniz. Sizin için yerleşkeyi farklı bir gözle gör-
menizi sağlayacak bir harita oluşturduk. Bu haritanın 
içinde belki de daha önce hiç fark etmediğiniz sanat 
eserlerini, onların sanatçılarıyla ilgili ilginç bilgileri ve 
yapıları keşfedeceksiniz. Başlangıç için haritamızdaki 
rotayı kısa tuttuk ve eser sayısını azalttık. Bu rota için 
eklediğimiz müzik listesinden de keyif alacağınızı düşü-
nüyoruz. Şimdiden iyi eğlenceler.

A. İç Hastalıkları Binası

Yapıldığı dönemde Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği 
olan hastane yapısının zemin katında 1965 tarih-
li Füreya Koral, Attila Galatalı, Cemil Eren ve Cevdet 
Altuğ imzalı 8 adet seramik duvar panosu bulunuyor. 
Bu yapı içinde ayrıca 1978 tarihli bir adet Ömür Bakırer 
imzalı seramik duvar panosu da vardır. 1965 tarih-
li Füreya Koral, Attila Galatalı, Cemil Eren ve Cevdet 
Altuğ imzalı panolar, hastane yapısının giriş salonunda 
bulunan paneller üzerine ön ve arka yüzeylere birer 
tane olmak üzere yerleştirilmişlerdir. Attila Galatalı 
ve Cevdet Altuğ’un ön ve arka yüzeylerdeki panoları 
birbirini tamamlar niteliktedir. Ancak Füreya Koral ve 
Cemil Eren’in panoları panel üzerindeki iki yüzeyde de 

ayrı sanatsal öğeler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 
Hastane yapısının çok yoğun bir kullanımı ve yıllar için-
de sürekli değişen işlevleri olduğundan, zaman içinde 
ihtiyaca yönelik olarak mimari değişimlere uğramıştır. 
Yapıya yapılan eklemeler panoların bulundukları yerle-
rin değişmesine sebep olmamış, ancak bazı kısımlarda 
çevrelerini değiştirerek izlenme olanaklarını kısıtlamıştır.

Füreya Koral 

1910 doğumlu Füreya Koral Türkiye’nin ilk profesyonel 
seramik sanatçısıdır. Yurt içi ve yurt dışında aldığı bir-
çok ödülü bulunmaktadır. Ayşe Kulin sanatçının haya-
tını Füreya adlı eserinde anlatmıştır. 

Füreya Koral’ın seramik panoları giriş kapısının hemen 
ardında bulunan panelin iki yüzünde yer almaktadır. 
Bu panelin üst bölümünde elips şeklinde bir boşluk 
bulunmaktadır. Diğer panellerde bulunmayan bu 
boşluğun sanatçının kendi tasarımı olup olmadığına 
ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır ancak sanatçının 
her iki pano tasarımı da boşluk ile uyum içerisindedir. 
Kompozisyonları açık, soyut ve renklidir.

Attila Galatalı

1936 doğumlu sanatçı, hocası Bedri Rahmi Eyüpoğlu ile 
mozaik çalışmalar yaparak başladığı sanat hayatında 
birçok önemli esere imza atmıştır. Attila Galatalı imzalı 

panolar panelin çevrelediği kolonu dolaşarak birbirleriy-
le ilişki kurmakta ve her iki pano tek bir kompozisyonu 
oluşturmaktadır. Bu panolar serbest amorf karolar 
şeklinde kesilmiştir. Renklendirilmesinde vitray camlar 
eritilmiştir. Panoların kompozisyonları soyut ve renklidir.

Cevdet Altuğ 

Cevdet Altuğ’un ismi özellikle Anafartalar Çarşısı’nın 
yıkılma kararıyla birlikte gündeme gelmiştir. Füreya 
Koral ve birçok seramik sanatçısı ile Altuğ’un da bu-
rada duvar panoları bulunmaktadır. Cevdet Altuğ’un 
bir panelin iki yüzünde bulunan amorf formlu seramik 
panoları, kırmızı kilden yapılmıştır. Panoların kompozis-
yonları açık, soyut ve renklidir. Kompozisyonlar birbir-
leriyle biçimsel benzerlikler taşımaktadırlar. Panolarda 
mat opak turkuaz ve yeşil tonlarında sır kullanılmıştır. 
Yeşil sır bazı kısımlarda bakır oksit kullanımı ile kurşuni 
lekeler oluşturularak gölgelendirilmiştir. Kobalt mavisi 
ve kırmızı renklerde vitray camı eritilmiştir.

Cemil Eren

1933 doğumlu olan sanatçı Anıtkabir’in tavan fresklerini 
de yapmıştır. Panelin iki yüzüne yerleştirilmiş, Cemil 
Eren imzalı amorf seramik panoların kompozisyonları 
açık ve soyut niteliktedir. Panoların yüzeyleri çeşitli 
renklerde mat sırlar ve renklendirici oksitler ile sırlı ve 
sırsız yüzeylerde eritilen renkli vitray camlarıyla renk-
lendirilmiştir. Olgun renkler ve yoğun doku kullanımı bu 
panoların plastik etkilerini güçlendirmektedir. 

* Buradaki bilgiler Özgür Ceren Can’ın 2018 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat 
Tarihi Bölümü’nde gerçekleştirdiği “Ankara’da Kamusal 
Alanlardaki Seramik Duvar Panoları” isimli yüksek li-
sans tezinden derlenmiştir.  

B. Atatürk Anıtı (Bayraklaşan Atatürk)

İç Hastalıkları binasından Sanat Müzesi’nin olduğu 
yapıya doğru giderken sizi Atatürk Anıtı karşılar. Prof. 
Hüseyin Gezer tarafından yapılan, ismi Bayraklaşan 
Atatürk olan heykel, Sıhhiye Yerleşkesi’nin de 
sembolüdür. 

1920 yılında doğan Prof. Hüseyin Gezer, İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nü bitirdik-
ten sonra eğitimine Fransa’da devam etmiştir. 1950’de 
Türkiye’ye döndüğünde akademinin Heykel Bölümü’ne 
öğretim üyesi olarak atanmış, 1966-69 yılları arasında 
Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü görevinde 
bulunmuştur. 

“Bayraklaşan Atatürk” adlı eserde kompozisyonun sağ 
tarafında yer alan, arka cephedeki gencin tuttuğu ve 
dalgalanarak Atatürk’ün vücudunu saran bayrak, özel-
likle bir kartal kanadı gibi biçimlendirilmiştir. Atatürk’ün 
sol yanında yer alan ve elindeki meşaleyi koşarak halka 
iletme hareketi içinde olan genç kız figürü, özgürlüğü 
ve hayatta en gerçek yol gösterici olan bilim ve aklı 
simgelemektedir. Atatürk figürü de sol eliyle bu kızı işa-
ret etmektedir.

C. Sanat Müzesi

Sıhhiye Yerleşkesi’nin merkezinde bulunan Sanat 
Müzesi, özellikle 2016 yılından itibaren koleksiyonunu 
zenginleştirmek için yoğun bir caba harcayarak çeşitli 
sanat dallarından toplamda 80 eseri bağış yoluyla 
kendi bünyesine katmıştır. Bu eserlerin içinde Burhan 
Doğançay, Mengü Ertel ve Bülent Erkmen gibi birçok 
sanatçı bulunmaktadır. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev alan öğretim ele-
manları da bu sürece katkı sağlamıştır.  

Daha detaylı bilgi ve bütün koleksiyonu görmek için: 
http://www.sanatmuzesi.hacettepe.edu.tr

Müzenin girişinde 2 adet heykel bulunmaktadır. 
Bunlardan biri Osman Dinç’e diğeri ise Toshinobu 
Sugimoto’ya aittir. 

1948 doğumlu olan Osman Dinç, 1972 yılında sanat 
eğitimi almak için Fransa’ya gitmiş ve hayatını burada 
sürdürmüştür. Sanatçı, ahşap ve metal malzemeler 
kullanarak kavramsal görüşler doğrultusunda eserlerini 
üretmektedir. Burada bulunan “Topaç” isimli eserini 
2003 yılında yapmıştır.

Bütün eserleri için: 
http://osmandinc.net/tr/hakkinda.php

http://www.sanatmuzesi.hacettepe.edu.tr
http://osmandinc.net/tr/hakkinda.php
http://osmandinc.net/tr/hakkinda.php
http://www.sanatmuzesi.hacettepe.edu.tr
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BU HARİTADA

SANAT VAR!!!
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İnteraktif harita 
için tıkla!

http://www.medisep.org/harita
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Toshinobu Sugimoto, 1968 Osaka, Japonya doğum-
ludur. Genelde çalışmalarını Uzak Doğu’da sürdüren 
sanatçının Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk eseridir. 
“Kadın” isimli  bu eseri Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 
Bölümü’nün 2003 yılında gerçekleştirdiği I. Uluslararası 
Taş Heykel Sempozyumu’nda yapmıştır. 

Bütün eserleri için: 
https://toshinobu-sugimoto.jimdofree.com/cv/

Heykellerin biraz ilerisinde kütüphaneye doğru giden 
tam üst geçidin olduğu yerde sizi bir duvar panosu kar-
şılayacaktır. Bu duvar panosu Seramik ve Cam Bölümü 
lisansüstü öğrencilerinin ortak çalışmasıdır. Aslında 
Sanat Müzesi girişi için tasarlanan panonun daha son-
ra yeri değiştirilmiştir.  

Toshinobu Sugimoto, 1968 Osaka, Japonya doğum-
ludur. Genelde çalışmalarını Uzak Doğu’da sürdüren 
sanatçının Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk eseridir. 
“Kadın” isimli  bu eseri Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 
Bölümü’nün 2003 yılında gerçekleştirdiği I. Uluslararası 
Taş Heykel Sempozyumu’nda yapmıştır. 

Bütün eserleri için: 
https://toshinobu-sugimoto.jimdofree.com/cv/

Heykellerin biraz ilerisinde kütüphaneye doğru giden 
tam üst geçidin olduğu yerde sizi bir duvar panosu kar-
şılayacaktır. Bu duvar panosu Seramik ve Cam Bölümü 
lisansüstü öğrencilerinin ortak çalışmasıdır. Aslında 
Sanat Müzesi girişi için tasarlanan panonun daha son-
ra yeri değiştirilmiştir.  

D. Rektörlük Bahçesi

Rektörlük binasının içinde sayısız eser bulunmaktadır. 
Bunların birçoğu sonradan buraya getirilmiş olsa da 
yapıyla birlikte tasarlanan seramik uygulamalar da bu-
lunmaktadır. Ama bu haritamızda rektörlüğün dışından 
dolaşarak diğer binalara geçeceğiz. Bu geçiş sırasında, 
çalıların arasına saklanmış, biraz ürkek duruşlu, yerleş-
kenin en eski heykeli bulunmaktadır. Nusret Suman’ın 
yaptığı “Çocuk Heykeli”nin tam olarak hangi yıl yapıldı-
ğı bilinmemektedir.

Mustafa Nusret Suman 1905 yılında Karaferye, 
Yunanistan’da doğmuş ve 1978 yılında İzmit’te vefat 
etmiştir. 1922 yılında Sanayi-i Nefise Mektebinde eği-
tim gördükten sonra yurt dışında sanat eğitimi almış, 
yurda döndükten sonra 1943’te İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisine öğretim üyesi olarak atanmış ve 
buradan emekli olmuştur.

Yaşam boyunca çoğu Atatürk’ü konu edinen yirmiye 
yakın anıt çalışması gerçekleştiren Nusret Suman’ın en 
bilindik eseri “Hitit Güneş Kursu Anıtı”dır.  1978 yılında, 
anıtın açılıştan önce son çalışmaları denetlemeye gi-
derken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

E. Kütüphane

Kütüphane ve Halk Sağlığı Enstitüsünün bulunduğu 
yapının cephesinde Güzel Sanatlar Seramik ve Cam 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçelik’in 
2005 yılında tasarladığı duvar panosu bulunmaktadır. 
Yapının hemen önünde ise Ömer Yavuz’a ait bir heykel 
vardır.

Doç. Dr. Hüseyin Özçelik 1964 İstanbul doğumludur. 
Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Seramik ve Cam 
Bölümü’nde tamamladıktan sonra burada öğretim üye-
si olarak görev yapmaya devam etmiştir.

Yapının üzerinde sergilenen duvar panosu Hacettepe 
Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü için bir “sembol” ha-
zırlanması düşüncesi ile oluşmuştur. Bu sembolün en 
önemli niteliği halk sağlığı alanının evrensel özelliklerini 
yansıtmasıdır. Üzerindeki 20 farklı şekil, halk sağlığı 
alanında yer alan çok sayıdaki disiplinleri ve geniş hiz-
met yelpazesini temsil etmektedir. Sembolün çevresine 
taşan uzantılar ise, halk sağlığı alanının gelişmeye 
ve genişlemeye dönük anlayışını ve bu sembolde yer 
alan disiplinlerin ve uğraşların gelecekte artacağını 
anlatmaktadır.

Detaylı bilgi için: 
http://www.halksagligiens.hacettepe.edu.tr/tr/
menu/amblem-55

Yapının önünde konumlanan heykeli Ömer Yavuz, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün 2003 
yılında gerçekleştirdiği I. Uluslararası Taş Heykel 
Sempozyumu’nda yapmıştır. Sanatçı halen Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

F. Mehmet Akif Ersoy Evi

Sıhhiye Yerleşkesi’nde sanat eserleri kadar önemli 
çeşitli tarihi yapılar da bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
Mehmet Akif Ersoy Evi’dir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl 
Savaşımız sırasında I. T.B.M.M. Burdur Mebusu iken, 
kendisine büyük hayranlık duyan Tacettin Şeyhi ta-
rafından selamlık bölümü kendisine tahsis edilen bu 
evde yaşamış ve İstiklâl Marşı’mızı bu evde yazmıştır. 
Müzeye çevrilen bu evde şair hakkında birçok doküman 
ve eşya bulunmaktadır. 

Detaylı bilgi için: 
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43989/ankara---meh-
met-akif-ersoy-evi.html

F. Diş Hekimliği Fakültesi

Mehmet Akif Ersoy Evi’nin hemen önünde bulunan Diş 
Hekimliği Fakültesinin girişinde Okan Ercan’ın 2009 
yılına ait bir heykeli bulunmaktadır. Yapıya girdiğinizde 
ise girişin hemen sağında duvarda canlı renkleriyle sizi 
Prof. Hüsnü Dokak’ın 2002 yılında yaptığı “Kır Oyunları” 
adlı eseri karşılamaktadır. 

Okan Ercan, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Heykel 
Bölümü’nde tamamladıktan sonra burada öğretim ele-
manı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Prof. Hüsnü Dokak Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim 
Bölümü’nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi 
Resim Bölümü’nde lisansüstü çalışmalarını tamamla-
mış ve halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır.

H. Karacabey Camii

Mimar Ebubekiroğlu Ahmet tarafından tasarlanıp 
1427’de inşa edildiği sanılan bir camidir. Anadolu 

Beylerbeyi Celaleddin Karacabey bin Abdullah’ın tür-
besi, cami bahçesindedir. Türbesi, çeşmesi ve bitişiğin-
deki Karacabey Hamamı ile beraber bu cami bir külliye 
oluşturur. Günümüzde ortadan kalkmış olan hamamın 
yanında iki medrese ve cami yanından Hacettepe’ye 
kadar uzanan ambarlarla birlikte külliye çok geniş bir 
alan kaplamaktadır. Yapı, Bursa camileri tarzındadır ve 
bu tipin Ankara’daki tek örneğidir.

Detaylı bilgi için: 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karacabey_Camii

Bu haritanın oluşmasında ilk adımları atmamı sağ-
layan Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencisi Baran Kart’a, 
eserlerle ilgili her türlü bilgiyi benimle paylaşan Dr. Dilek 
Karaaziz Şener ve Dr. Öğr. Üyesi Tanzer Arığ’a sonsuz 
teşekkürler.

Haritayı incelerken aşağıda yer alan Spotify kodunu 
veya QR kodu okutarak ya da kodların direkt üzerine 
tıklayarak erişebileceğiniz çalma listelerini dinlemenizi 
şiddetle tavsiye ederiz.

https://open.spotify.com/playlist/1qCMLQ9y2dQuphF50WJpNm?si=M4a6wiNATQSX2lllMrVYpg
https://toshinobu-sugimoto.jimdofree.com/cv/
https://toshinobu-sugimoto.jimdofree.com/cv/
http://www.halksagligiens.hacettepe.edu.tr/tr/menu/amblem-55
http://www.halksagligiens.hacettepe.edu.tr/tr/menu/amblem-55
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43989/ankara---mehmet-akif-ersoy-evi.html
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43989/ankara---mehmet-akif-ersoy-evi.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karacabey_Camii
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7kw-TsFhqN5IaBf4sdegz6JBki_o4CRZ
https://toshinobu-sugimoto.jimdofree.com/cv/
https://toshinobu-sugimoto.jimdofree.com/cv/
http://www.halksagligiens.hacettepe.edu.tr/tr/menu/amblem-55
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43989/ankara---mehmet-akif-ersoy-evi.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karacabey_Camii
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Kimlik ve Hekimlik Üzerine

Öğr. Gör. Dr. Murat Tümer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
m.tumer@hacettepe.edu.tr

Merhaba! Önce kısaca kendimi tanıtayım. Lisans 
ve uzmanlık eğitimimi Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde tamamladım. Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi 
olarak çalışıyorum. Tıp bilimine olan ilgimin yanı sıra 
müzik ve sinema alanlarında da çalışmalar yapıyorum. 
Ayrıca Sosyal Psikoloji alanındaki yüksek lisansımın tez 
dönemindeyim. Peki neden böylesine bir karmaşa içeri-
sindeyim? Sanırım bu sorunun yanıtı Fransızca kökenli 
varoluşçu bir kelimede gizli: Ennui.

Ennui, Türkçeye “can sıkıntısı” olarak çevrilmiş olsa da 
aslında daha derin anlamlar taşıyan bir kavramsallaş-
tırmadır. Varoluşçu felsefede can sıkıntısı, aynı uyaran-
lara sürekli maruz kalmanın yarattığı bir bitkinlik hali 
olarak tarif edilmektedir. Bitkinlik hissi, insanı maruz 
kaldığı aynılığın içerisine hapsetmektedir. Bu aynılık ise 
toplumsal normlara uymanın (mesela evlenip bir ev ve 
araba almanın) insanın nihai hedefi olduğu mesajını 
vermektedir. Yirminci yüzyıl varoluşçu yazarlarından 
Jean Paul Sartre’ın Bulantı’sı ve Albert Camus’nün 
Yabancı’sı bu konuda önemli bir ortaklık içermektedir. 
İki varoluşçu düşünürün yapıtındaki anti kahraman-
ların en tipik özellikleri can sıkıntısı içinde bir hayat 
sürmeleridir. Bu kahramanlar yaşamlarına dair aldıkları 
radikal kararlar neticesinde tekdüze olan hayatlarından 
sıyrılarak var olmaya çalışmaktadırlar. Elbette bu kur-
maca hayatlarda olduğu gibi radikal kararlar almak gü-
nümüz toplumsal hayatı açısından kolaylıkla yapılabilir 
veya kabul edilebilir birer davranış örüntüsü değildir. 
Ancak yine de aynılıktan ve onun neden olduğu can sı-
kıntısından kurtulabilmek için bir şeyler yapmak gerekir. 

Ben kendi kişisel serüvenimde bugüne kadar “bir şeyler 
yapma” kavramını hep sanatla doldurmaya çalıştım. 
Sanatsal uğraşıyı var olabilmenin alternatif yollarını 
aramak ve varlığın nesnel boyuttan öteye taşınmasına 
yönelik bir arayış olarak gördüm. Yine bir başka varo-
luşçu filozof ve Hristiyan din adamı olan Kierkegaard’a 
göre canları sıkılan tanrılar insanı yaratmışlardı. Daha 
sonra Adem’in canı sıkılınca Havva yaratıldı. O andan 
itibaren can sıkıntısı dünyaya adımını attı ve nüfusun 
çoğalmasıyla can sıkıntısı da çoğaldı. Can sıkıntısı ile 
yaratıcılık arasında bu açıdan sıkı bir ilişki bulunmak-
tadır. Ben de bu nedenle kendi yaşamımda varoluşsal 
açıdan yüzleştiğim can sıkıntısını, sanatsal yaratıcılığa 
kapı aralayan bir anahtar olarak kullanmaya çalıştım.

Benim can sıkıntım üniversite yıllarında başladı. Müziğe 
olan merakım beni dördüncü sınıfta hocalarımızla 
birlikte kurduğumuz Hacettepe Band orkestrası ile bir-
çok konser vermeye sevk etti. Bence müzik hem diğer 
insanlarla hem de kendi iç dünyamızda bir yolculuğa 
çıkmamızı sağlıyor. Bu yolculukta yaşanılan “şeyler” 
hem çok bireysel hem de çok toplumsal bir deneyime 
dönüşebiliyor. Bu deneyimler, pozitif psikoloji litera-
türünde “flow” yani “akış” olarak isimlendiriliyor. Akışı 
kısaca kendinden geçercesine bir işin içinde kaybolmak 
ve zaman kavramını yitirmek olarak açıklayabiliriz. Akış, 
zamanı sıfırlayarak can sıkıntısını yok ediyor olabilir. 
Ayrıca akış, insanların iyi oluşları üzerinde önemli bir 
olgu olarak karşımıza çıkıyor. Yani müzikle kurduğumuz 
temasın bizlerde yarattığı akış önemli bir çıktıyı sağla-
yarak iyi oluşumuza katkı sunuyor. 

Bir taraftan müzik gruplarıyla konserler vermeye de-
vam ederken bir taraftan da üniversitemizin Drama 
Topluluğu’nda oyun müzikleri yapmaya başladım. 
Orada şahane dostlar kazandım. Anlatıcılık merakım 
bu dönemlerde iyice gün yüzüne çıkmaya başladı. 
Sonra daha geniş kitlelere hikâye anlatabilmenin bir 
yöntemini keşfettim: sinema. Fakülte son sınıftan 
bugüne kadar devam eden kısa film maceram da 
böylelikle başlamış oldu. Birçok kısa filme yönetmen-
lik, yazarlık ve yapımcılık yaptım. Festivallere katıldım, 
ödüller aldım. Jürilik, festival koordinatörlüğü ve eğitim 
danışmanlığı yaptım. Bu süreçte en büyük kazanımım 
yine yeni insanlar tanımak ve onların farklı bakış açıla-
rını kazanmak oldu.
 
Sinemada karakter yaratabilmek ve karakterleri doğru 
okuyabilmek amacıyla sosyal psikoloji yüksek lisansına 
başladım. Sonrasında psikoloji alanındaki maceram da 
amacından çok öteye taşındı. Çünkü sosyal psikoloji 
özetle “normal” insan davranışını inceleyen bir bilim 
dalıydı. Ben de bu sayede yakın çevremdeki, mesleki 
çevremdeki ve toplumdaki insanları ve olayları bilimsel 
bir bakış açısıyla değerlendirebilme şansı yakalamış ol-
dum. Bizler tıp eğimimiz sırasında patolojik davranışlar 
ve psikiyatrik hastalıklar hakkında temel bilgileri edi-
nerek mezun oluyoruz. Ancak gündelik yaşantımızda 
karşımıza çıkan sıradan insanların sıradan olmayan 
davranışları hakkında hiçbir fikre sahip olmayabiliyo-
ruz. Bu normal insan tepkilerini ve arkalarında yatan 
psikolojik dinamikleri sosyal psikolojik bakış açısı sa-
yesinde daha doğru algılayabiliyorum. Sizlere de belki 
tam olarak lisansüstü eğitimini karşılamasa da (ki bunu 
da yapmanızı öneririm) en azından sosyal psikolojiye 
dair okumalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Sosyal psi-
koloji hem çok zevkli bir dünya hem de sizlerin gündelik 
hayat pratiklerinize ve mesleki faaliyetlerinize katkılar 
sunabilecek bir bilimsel disiplin.

Tıp, sosyal psikoloji ve sanat üçlüsü birbirleriyle etki-
leşim halinde hayatımı etkiledi. Hastalarla olan iletişi-
mimde sosyal psikolojiden, sosyal psikoloji konularını 
çözümlerken mesleki deneyimimden, bir film karakterini 
tasarlarken hem tıp hem de sosyal psikolojiden fayda-
landım. Henüz çok yeni olan akademik maceramda da 
doğru araştırma soruları sorabilmek ve olayları farklı 
perspektiflerden değerlendirebilmek için bu çok yönlü 

düşünce biçiminin oldukça faydalı olduğunu gördüm. 
Çünkü sinemasal bir anlatı için de doğru sorulmuş bir 
tıp araştırma sorusu için de olaylara başka yönlerden 
bakabilmek oldukça önemlidir.

Biz hekimler hep zor zaman insanları olmuşuzdur. 
Yaşadığımız pandemide de bunun örneklerini görmeye 
devam ediyoruz. Aldığımız tıp eğitimi bu zorlukların 
üstesinden gelebilmemiz için tek başına yeterli ol-
mayabilir. Hekimlik kimliğinin yanı sıra başka kimlikler 
edinmek bizleri bu zorluklara karşı koruyacaktır. İyi bir 
müziksever, kuş gözlemcisi, tarih okuru, sporcu gibi 
kimlikler zorluklara karşı hemen yıkılmamamızı sağ-
layacak koltuk değneklerimiz olacaktır. Bu kimlikler, 
başlangıçta bahsettiğim can sıkıntısından kurtulmanın 
anahtarı olmalarının yanı sıra hayata tutunabilmemizi 
sağlayan köklerimizdir. Sizlerin iyi hekimler olacağı-
nızdan kuşkum yok. Ancak iyi hekimliğinizin yanı sıra 
güçlü bireyler olabilmeniz için farklı kimliklere de sahip 
olmanız gerekir. Her birinizi gözlerinizden öpüyorum. 
Zor zamanlardan geçiyoruz. Birlikte başaracağız. 

Schwetzingen - Almanya
Elif Karakütük



Eğitim dilleri Fransızca olduğu için gitmeyi düşünenle-
re genel cerrahi, kadın doğum gibi bir staj seçmelerini 
öneririm. Hocaların İngilizcesi zayıf, bu stajlarda en 
azından ameliyat vs. izleyerek, bir şeyleri gözlemleye-
rek öğrenme imkanınız var. Benim yanında staj yaptı-
ğım hocanın (Dr.Fehmi Hamila) İngilizcesi anlaşmaya 
yetiyordu, safra yolları cerrahisiyle ilgileniyordu ve ilk 
dikişimi Tunus’ta kolesistektomi ameliyatı sonrası atma 
imkanı bulmuştum. Değişimde medikal deneyim adına 

elbet bir şeyler tecrübe ediyorsunuz ama daha çok kültürel anlamda doyum yaşıyorsunuz. Bu yüzden hastane anı-
larımı burada sonlandırıyorum.

Tunus’ta 4 şehirde tıp fakültesi mevcut:  Başkent Tunusia, Sfax, Sousse, Monastir’de. Ben tercihimi Sousse’den yana 
kullandım. Sousse deniz kenarında yer alan Antalya, Mersin havası taşıyan bir şehirdi. Bu şehre gelen incoming 
sayımız 17’ydi. Hepimizin bir arada olduğu deniz kenarında iki katlı bir villa ayarlamışlardı. Bir yurt odası beklerken 
villayı duyunca iyice heyecanlanmıştım. Her gün hastane çıkışı başımıza geçen delici sıcaktan pertimiz çıkmış bir 
halde kendimizi denize bırakabiliyorduk. Komün bir hayat sürüyorduk; villanın mutfağı, bahçesi ve tuvaleti ortak kul-
lanımdı. Ama bu sayede çok renkli bir aile olmuştuk. Öyle ki içinde bulunduğumuz şu pandemi günlerinde hemen 
birbirimizin durumunu sormak, iyi olduğumuzdan emin olmak istedik. Bir ayda vedalaşırken sarılıp hüngür hüngür 
ağlayacak kadar müthiş kenetlenmiştik birbirimize.

Tunus kültürü misafirperverlik yönünden de bize 
epeyce yakındı. Neredeyse her akşam bir planımız 
mevcuttu, o kadar yoğundu ki benim gibi daha 
“sittaslow” yaşayan bir insan eğlenmekten yoruluyordu. 
Şık sayılabilecek birer elbise giyip süslenip püslenip 
yöresel düğünlerine katıldık, ince bulgurla yapılan ve 
yanında tavuk veya tercihe göre balıkla servis edilen 
geleneksel yemekleri kuskustan bol bol yedik. Damak 
sızlatan Harissa sosunu tattık. Sousse’de “Beach 
Pub”lar da mevcuttu, bende gerçekten Arap ülkesi 
tabularını tamamen yıkan mekanlardı bunlar.

TurkMSIC öğrenci değişimi bünyesinde her sene yüzlerce ülkeye gitme fırsatı bulduğumuzu biliyoruz. Fakat çoğu-
muz değişim sınavından sonra tercihlerini yaparken Avrupa ülkelerini ya da Amerika kıtasını sıralıyor. Değişimin ru-
hunu Afrika coğrafyasının kurak çöllerinden esen bir rüzgarla getirdik bu sefer. Bir de Tunus outgoingimizin gözün-
den değişimin içine girelim. Keyifli okumalar :)

Dönem 3’ten dönem 4’e geçiş yaptığım yaz tatilinde, ağustos ayında atıldım bu maceraya. Başta tereddütlerim var-
dı. Bir Arap ülkesine tek başına kadın olarak gitmek güvenli miydi? Nasıl giyinmeliydim? Başörtüsü zorunlu muydu? 
İkinci dilleri Fransızca, ya stajda da bir şey anlamazsam? Kızım ne gerek var bu maceraya, git işte Avrupa’ya mis 
gibi medeniyet. Bu soruların hepsi zihnimde mevcuttu ve tabii ki ailemin zihninde de. Ufak bir araştırma yaptım: 
Tunus yıllarca Fransız sömürgesi altında yaşamıştı, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra kurucu liderleri de Habib 
Burgiba idi. Ulu liderimiz Atatürk’ün devrimlerini örnek almış bir başkandı Habib Burgiba. Tunus’ta diğer Arap ülkele-
rinin aksine tek eşle evlilik yasası, giyim kuşamda özgürlük gibi beni yatıştıran ve bu ülkeye sempati duymamı sağ-
layan şeyler olduğunu öğrendim. Arap Baharı’nı başlatan Yasemin Devrimi’nin bu ülkede doğduğu bilgisini edindim. 
TurkMSIC’ ın APEx platformunda da daha önce değişime giden kişilerin tecrübelerini okuyunca korkularım dağıldı. 
Ve dönüp baktığımda hayatımın en kocaman “iyi ki”sini dediğim maceraya atılma kararı aldım.

Değişimden ya da  
Çölde Çay Filminden!

Yazarlar: Int. Dr. Elifsu Keser, Begüm Keskin, Ege Bartu Aktaş, Yağmur Özcoşar

*Incoming: Staj veya araştırma yapmak için yabancı bir ülkeden gelen öğrencilere verilen isim.
*Outgoing: Staj veya araştırma yapmak için yurt dışına giden öğrencilere verilen isim.
*Contact Person: Değişim programı dahilinde gittiğiniz ülkede size yardımcı olmakla sorumlu kişi.

Yasemin Kokulu Ülke Tunus: Bir Değişim Serüveni
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Tunus küçük bir ülke, şehirler arası hızlı seyahat edebi-
liyorsunuz. Trenle sık sık diğer şehirlere de geçtik. Şehir 
içi ulaşımda ise taksi gerçekten aşırı ucuz olduğu için 
taksi kullanıyorduk. Habib Burgiba’nın memleketi ve 
anıt mezarının da bulunduğu Monastir şehrinde haya-
tımın ilk tüplü dalış deneyimini yaşama imkanı buldum. 
Mozaik meraklısı bir insan olarak başkent Tunusia’da 
Bardo Müzesini ziyaret etmek beni çok heyecanlandır-
dı. (Dünya’nın en büyük mozaik müzesi unvanını şu an 
Zeugma’mıza kaptırmış olsa da mozaik arşivi zengin bir 
müzeydi). Yine başkente yakın beyaz evleri ve mavi ka-
pılarıyla Tunus deyince akla gelen fotoğrafların çekildiği 
Sidi Bou Said’e ve Kartaca Kralı Hannibal’ın izlerini bu-
labilmek adına Kartaca’ya da uğradık. Tunus’a yolunuz 
düşerse Sidi Bou Said’i sakın ha es geçmeyin derim.

Her hafta sonu diğer 3 şehirdeki incomiglerle de bir araya geldiğimiz toplu seyahatlerimiz düzenleniyordu. Bunlardan 
zihnimde en çok iz bırakan iki tanesini de sizlerle paylaşmak isterim:

Cap Serrat’ta Selda Bağcan

İlk hafta sonumuzda bizi yemyeşil doğası ve masmavi denizi olan bir bölgeye getirdiler. Her ülkeye birer küçük apart 
verdiler. Diğer şehirlerdeki Türk incominglerle kaynaşmamız işte burada oldu. İlk akşam National Food and Drink 
Party vardı ve ülkelerin kendi yöresel yemeklerini döktürmeleri gerekiyordu. 6 Türk olarak sıvadık kolları, açtık Selda 
Bağcan’ımızı da, bir yandan “Yaz gazeteci yaz” çalıyor, bir yandan çiğ köftesinden, mercimek köftesine, lokumun-
dan, sarmasına ve atbiki rakısına mükellef bir sofra düzdük. Gurbette “Ölürüm Türkiyem” moduna geçildi. Ve tabii ki 
yabancılar tarafından bir kez daha Türk mutfağı övgü topladı.

Çölde Gecelemek

Ülkeyi size uzun uzun anlattım ama yaşadığım iki
günlük çöl tecrübesi bütün anlattıklarımın ötesindeydi. 
Çöle girmeden yani henüz uçsuz bucaksız kum kitlesi 
başlamadan önce bir vahada durduk. Burada dağların 
oyuklarında oluşan içleri su dolu Oasislerde yüzdük. 
Birazdan sonsuz kuraklıkla karşılaşacaktık. Çölde deve 
safarisi, jeep safarisi, kum tepelerinden yuvarlanmaca 
gibi adrenalin dozajı yüksek tüm deneyimleri yaşadık-
tan sonra günbatımını izlemeye oturduk. İşte o an çok 
farklı mistik bir boyuta geçiyorsunuz. Çölde Çay filmin-
den bir sahne olmalı, bu kadar görsel şölen ancak film-
lerde olur gibi düşünceler geçiyor aklınızdan. Çölde Çay 
demişken bildiğimiz çaydan daha farklı yoğun nane ve 
şekerle demliyorlar. Müptelaları var ancak ben çok şe-
kerli bulan tayfadanım.

Olumsuz Tek Deneyimim

Hep toz pembe anlattım, çünkü gerçekten öyleydi. 
Tek bir anım hariç! Bunu da kulağınıza küpe olması 
açısından yazmayı vazife bildim. Tunus’ta ilk günüm, 
uçağım başkent Tunusia’ya indi (Sousse’de havaalanı 
bulunmuyor). İner inmez beni karşılayacak Contact 
Person’ınımı bulamadım daha önce tembihledikleri 
şekilde havaalanından hemen bir “Orange Hat” aldım 
(Tunus’ta kaldığım süre boyunca Orange kullandım). 
Contact Person’ımla iletişime geçip buluşabildik. Beni 
Tunusia’daki incominglerin kaldığı hostele bıraktı, ak-
şama kadar beklememi ve Sousse’ye gidecek diğer in-
sanlar da toplandıktan sonra beraber tüm ekibi götüre-
ceğini söyledi. Ancak ben gereksiz yere yiğitlik taslayıp 
(!), Sfax’a gidecek bir Türk arkadaşla beraber tren istas-
yonunun yolunu tuttum. Ne ahmaklık! Arkadaş Sfax’a 
ben de Sousse’ye giden trene birer bilet aldık. Trenlerde 
vagon, koltuk numarası vs. yer almıyordu. Bizim metro 
usulü tren önünde duruyor, bir kapıdan girip herhangi 
bir koltuğa atıyorsun kendini. Giyim kuşam konusunda 
tereddütlerim olduğu için bol bir şalvar ve omuzlarımı 
örtecek büyükte bir fularla seyahat ediyordum. Ancak 
turist olduğumu anlayan 2 erkek tarafından epey bir 
laf atıldı, bakışları üzerimde hissettim ve tedirgin bir üç 
saatlik yolculuk geçirdim, üç saat değil on yılmış gibi 
gelen. Sosyokültürel seviyesi belli standartın altındaki 
ülkelerde siz siz olun gruptan çok ayrılmayın, yalnız 
kurt olarak davranmak, yiğidoluk yapmak pek hayırlı 
olmuyor. Başıma gelen tek olumsuz tecrübe buydu 
ama olumsuz bile olsa çok şey kattığını düşünüyorum 
ve herkese değişim tecrübesini yaşamalarını şiddetle 
tavsiye ediyorum.

Sevgili Elifsu Keser’e özenli yazısını ve anılarını bizimle 
paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
    -Değişim Ekibi    
Begüm, Yağmur, Bartu’dan Sevgilerle!
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Kişiselleştirilmiş Tıp: Mucizeler, 
Beklentiler ve Gerçekler

(Therese Feiler, Kezia Gaitskell, Tim Maughan, Joshua Hordern. «Personalised 
Medicine: The Promise, the Hype and the Pitfalls» The new bioethics, Vol. 23 

No. 1, 2017, 1–12 makalesi hakkında inceleme) 

Derleme Yazarı: Lara Onbaşı

“Kişiselleştirilmiş tıp” ifadesinin beraberinde getirdiği 
beklentiler ve hastaların bundan ne anlaması gerektiği 
bu kavram ortaya çıktığından beri ön planda olan bir 
tartışma konusu olmuştur. Dolayısıyla kişiselleştirilmiş 
tıp hakkında sorulabilecek sorular üzerinden daha 
derine inmeden önce bu kavramın nasıl tanımlanması 
gerektiği tartışılmalıdır. Makalelerinde Feiler ve ark. 
(2017) da bu bağlamda “kişiselleştirilmiş” sözcüğünün 
hastalarda yarattığı etkiyi araştırmış ve “kişiselleştiril-
miş” tıbbın nasıl tanımlanması gerektiği üzerine kafa 
yormuştur. Vollman ve arkadaşları (2015), kişiselleştiril-
miş tıp tanımını üç noktayı vurgulayarak yapmıştır: 

1. Kişiselleştirilmiş tıp, yeni bir konsept değildir çünkü tıp 
her zaman bireye yönelik olmuştur.

2. Kişiselleştirilmiş tıp; bireyin ihtiyaçlarını merkezine 
alan, bütünsel bir sağlık hizmeti yaklaşımıdır.

3. Kişiselleştirilmiş tıp, farklı katmanlardaki hasta grup-
larını hedef alan tedavilerdir.

Bu tanımla birlikte ortaya çıkan ilk argüman, hiçbir tıbbi 
işlemin veya geliştirilen yöntemin tamamen bir kişiye 
yönelik olma veya onlar için üretilmiş olma iddiasına 
sahip olmaması gerektiğidir. Bilim insanları bu noktada 
şu soruyu cevaplamaya çalışmışlardır: “Tıbbın ‘kişisel-
leştirilmiş’ olan hali kendi etrafında mucizevi şeylerin 
beklenmesine neden olan mistik bir hava mı yarat-
maktadır?”  Birçok araştırma; hastaların, bilimin şu 
anda sahip olduğu imkanlarla gerçekleşmesi mümkün 
olmayan tedavileri beklemesinin önüne geçmek için 
bilimsel ve klinik olarak gerçekleşme ihtimali dikkate 

değer bulunan durumların paylaşılması gerektiğine 
kanaat getirmiştir. Kişiselleştirilmiş yöntemlerin uygu-
lanabilirliği, çoğu hastalık çevresel ve genetik birçok 
faktörden etkilendiği için sınırlıdır; bu nedenle de nadir 
hastalıklara ve tek gen hastalıklarına yönelik yaklaşım-
lar çok daha yaygındır. Yeni yöntemlerin (bazen abartılı 
bir şekilde) reklamının yapılması, bu gelişmelere ihtiyaç 
duyan bireylerin dikkatinin çekilebilmesini ve gere-
ken finansal desteğin elde edilebilmesini sağlayabilir. 
Ancak genom araştırmaları ve dile getirilen ihtimaller, 
hastalar açısından yeterli bir farkındalık seviyesini de 
oluşturmadıkları sürece sağlık alanında hastalara do-
kunulabilmesini sağlayacak bir fark yaratamazlar. Bu 
gerçeğin göz ardı edilmesinin bir nedeni de araştırma-
cıların ve klinisyenlerin hastalara kıyasla yeni geliştirilen 
yöntemlerden daha fazla şey beklemeleri olabilir (Feiler 
ve ark., 2017). 

Birçok kişi ilk bakışta, hastalara tedavilerinin başara-
mayacağı sonuçları beklemelerini söylemeyi ve fazla 
iyimser olmayı benzer şekilde faydasız olarak değer-
lendirebilir. Bu bakış açısı bize şunu söyler: Zaten hasta 
olan birine karşı gerçekçi olmak kullanabileceğimiz en 
iyi stratejidir. Yani hastalar ne kadar farkındalık kazanır 
ve hastaların tedavilerinden beklentileri ne kadar ger-
çekçi olursa süreç o kadar sağlıklı devam eder, ortaya 
çıkan sorunlar “normal” olarak karşılanır ve tedavi 
sürecinin sınırlarının farkında olan hasta her türlü 
iyileşmeyi mutlulukla karşılar. Ancak bu senaryonun 
kendisi gerçekçi veya olması gerektiği gibi midir? Belki 
de kişiselleştirilmiş tıp yöntemlerinin uygulanmasından 
önce onlar hakkında reklam yapılması, hastaların sü-
reç boyunca motivasyona sahip olmalarının getireceği 

olumlu havanın yanında bireylerin içinde bulundukları tedavi sürecinin hayatlarında yaratabileceği farktan haberdar 
olmalarını da sağlayabilir. Bu bakış açısı da bu genel tartışmanın toplumsal boyutunda yer alan bir ikilemi berabe-
rinde getirmektedir: Kişiselleştirilmiş tıp konseptlerinin reklamını yapmak, optimist olmak mıdır, yoksa aldatıcı sözler 
vermek midir? Bu sorunun cevabı yapılan tanıtımın içeriğine göre değişecektir ancak pahalı bilimsel araştırmala-
rın çoğunlukla özel şirketler tarafından ödendiği bir ortamda gerekli desteğin alınabilmesi için belli bir potansiyel 
oluşturulmalıdır. Ancak bu potansiyel, araştırmaların şirketlere olan katkılarını mı yoksa hastalara olan faydasını mı 
içermelidir? Gerçekte bu araştırmalar ve yöntemler öncelikle hangi gruba verilen sözleri tutmayı amaçlamaktadır? 
Sturdy (2017), kişiselleştirilmiş tıp gelişmelerinin hastalara kıyasla özel şirketlere ve onların yatırımlarına daha fazla 
fayda sağladığını, daha fazla hastanın yararlanabileceği yöntemler yerine küçük/sınırlı hasta gruplarına yönelik 
tedaviler için fonlar oluşturulduğunu gözlemlemiştir. Bu durumun düzelebilmesi ve sağlık alanındaki gelişmelerde 
maksimum fayda sağlanabilmesi için de bu tarz bilimsel uğraşların özel yatırımların pençesinden kurtulmasını öner-
miştir. Benzer bir öneri, kişilere özel yöntemlerin peşinde koşulurken toplum seviyesindeki halk sağlığı yaklaşımlarının 
geri planda kalmaması gerektiğini dile getiren Gaitskell tarafından öne sürülmüştür.

Kişiselleştirilmiş tıp alanında verilen sözler ve yaratılan beklentiler hakkında farklı bakış açılarıyla daha birçok tartış-
ma yapılabilir. Örneğin; veri kullanımı ve saklanması, hastaların gerçekten önem verdikleri durumların ve hayatlarına 
en büyük engelleri koyan sıkıntıların hedeflenmesi, hastalığının moleküler yapısı geri kalan hasta birey popülasyo-
nundan fazlasıyla ayrışan bireylerin tedavilerine yaklaşım bunlar arasında sayılabilir. Ancak hakkında strateji geliş-
tirilmesi gereken, belki de en ön plandaki ikilem şudur: şu an için bir kişiye özel olan, fakat belki de daha teşhis ko-
nulmamış birçok kişiye yardım edebilecek tedavilere yönelmek mi; yoksa Korona virüs ve Ebola gibi insan hayatını ve 
toplum sağlığını tehdit eden ama hakkında kısıtlı bilgiye sahip olduğumuz salgınlara odaklanarak halk sağlığı çalış-
malarını hızlandırmak mı önceliklidir? Belki de bilim ilerlediği sürece bu ikisi arasında ekonomik kazançtan bağımsız 
olarak bir denge sağlanabilir. Bunun gerçekleşebilmesi için çeşitli yöntemler ile ne kadar mesafe katedilebileceğinin 
gerçekçi bir şekilde göz önünde tutulması, hastaların tedavi süreci hakkında bilgilendirilmeleri, sıkça kullanılan bi-
limsel terimlerin tanımları ve gereklilikleri üzerinde uzlaşma ve bu yönde sağlıklı bir bilgi paylaşımı gerekmektedir.

Sosyal İzolasyon Günceleri
Yazar: Ezgi Afra Gökoğlu

Gün 20:
Nöroloji komitesinin konularını önceki günlerde bitirmiştim, bugün ders çalışmak veya tekrar yapmak istemiyordum. 
Yarım bıraktığım tüm çizgi romanları da okuduğum için günün ilk saatleri odamda volta atmak, düz duvara ters tır-
manmak –gerçekten– ve boş boş oturup hayal kurmakla geçti. Hayal kurarken aklıma bir hikaye fikri gelmişti, daha 
sonra yazabilmek için hemen defterimi çıkarıp fikri not aldım. İnternet ortamında yazdığım hikayeleri paylaştığım 
bir hesabım vardı, bilgisayar başına geçip devam etmekte olan hikayeme yeni bir bölüm yazdım. Bölüm yazmak zor 
bir işti, üç bin kelime için en az dört saat harcıyordum; bu sayede akşam yemeğine kadar kendimi meşgul etmiş ol-
dum. Akşam ailemle televizyon izlemeye çalıştım fakat annemin bağımlısı olduğu diziye katlanamıyordum, bir süre 
sonra odama çekilip kitaplığımın raflarını karıştırmaya başladım. Okumadığım bir sürü kitap çıkmıştı, bir o kadar da 
önceden okuyup içeriğini unuttuğum veya çok sevdiğim için tekrar okumak istediğim kitap vardı. Bir tane çizgi ro-
man bile çıkmıştı içlerinden. Bir kitap seçip yorulana kadar okuduktan sonra kendime izlenecek film listesi yapmak 
için bilgisayarımın başına oturdum. Böylece bir gün daha sona erdi. 
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Kitap İncelemesi:  
Genç Bir Doktorun Anıları

Mihail Bulgakov - Genç Bir Doktorun Anıları
Kitap İncelemesi

Yazarlar: Mehmet Alperen Kılınç, Melike Zengin

Genç Bir Doktorun Anıları, Mihail Bulgakov’un              
“A Young Doctor’s Notebook” adında bir mini diziye 
de uyarlanan kitabıdır. Kitap, Bulgakov’un 1917 yılında 
görev yaptığı Smolensk bölgesinde yaşadıklarından 
yola çıkarak 1920’lerde yazdığı hikayelerden oluşuyor. 
Devrim dönemi Rusya’sında yazılmış olan bu güzel 
eser literatürümüze oldukça geç bir vakitte -2015’te- 
geçmiş. Bulgakov bu kitabında; tıp fakültesinden yeni 
mezun olmuş, oldukça tecrübesiz, çiçeği burnunda 
bir pratisyen doktor olan Bomgard’ın en yakın şe-
hir merkezine kırk verstlik bir mesafedeki Muryevo 
Hastanesi’ne bölgedeki tek doktor olarak atanmasını 
ve burada karşılaştığı vakalarla baş etmesini anla-
tıyor. Bomgard, başarılı bir tıp öğrencisi olarak teo-
rikte çok iyi olmasına rağmen klinikte tecrübesiz ve 
periferideki hastanenin tüm yükü onun sırtındadır. 
Bahsettiklerimize kasabanın “tipilerin gerçekten ulu-
duğunu” öğreten korkunç iklimini de ekleyince  kimi 
zaman ürkünç ve tüyleri diken diken eden kimi zaman 
da trajikomik diyebileceğimiz renkli anılar ortaya çı-
kıyor. Fakat Bomgard sadece tecrübesizliğiyle değil, 
“Frenginin buralarda kimseyi ürkütmeyişinin, frenginin 
kendisinden daha korkutucu olduğuna inanmıştım. 
(Tanıdık geldi mi?) …Bir kadının canlı mavi gözlerinde 
sözlerinizin inandırıcı gelmediğini görüp de bunu ke-
limelerle anlatmanın bu denli zor olması çok üzücü.” 
sözlerinde de değindiği gibi taşradaki ön yargı ve ba-
tıl inançlar ile de savaşmak zorunda. Ayrıca kitabın 
içinde Bomgard’ın üniversiteden arkadaşı olan Doktor 
Polyakov’un intihar notu niteliğindeki günlüğü de mev-
cut. Bu günlükte aldatılmayı morfinle aşmaya çalışan 
Polyakov’un yaşadıkları öyle güzel betimlenmiş ki ma-
kalelerde bile bağımlılığın psikolojisinin bu kadar güzel 
anlatıldığına rastlamazsınız.

Bulgakov tıp fakültesinden mezun bir yazar oldu-
ğundan kitaptaki anıların gerçekliğine inanıyor ve 
kendinizi kitaba kaptırmaktan alıkoyamıyorsunuz. 
Kahramanımızın kitabın ilk sayfasından beri var olan 
tecrübesizliği nedeniyle sürekli gelebilecek vakalara 
olan korkusunu adeta içimizde hissediyoruz. İlk defa 
karşılaştığı vakalara olan heyecanı, paniği, korkusu 
okuyuculara o kadar iyi hissettirilmiş ki biz de onunla 
birlikte terliyor, sık nefesler alıyor ve sayfaları çevirirken 
elimizin titremesine engel olamıyoruz.
 
Kitabın son derece sürükleyici ve akıcı olduğunu da be-
lirtmeden geçemeyeceğiz. Bir sonraki sayfada, bölüm-
de neler olduğunu merak ederek sayfaları çevirirken ne 
zaman son sayfaya geldiğinizi bile anlayamayacaksı-
nız. Kitabın bu denli akıcı olmasında kullanılan yalın di-
lin etkisi büyük. Gerçek bir doktorun ağzından yazılmış 
bir doktor anıları kitabı olmasına rağmen kitapta sizi 
zorlayacak terimler bulunmuyor.

Bu kitabı kimler okumalı?

Başta tıp fakültesi öğrencileri, tıp fakültesi hedefleyen 
öğrenciler ve Rus yazarları seven okurlar olmak üzere 
herkes bu kitabı okumalı.

Seçme Alıntılar

• “Çok şaşırtıcı... Şaşırtıcı bir şey bu... Ah, nasıl da yaşama tutunuyor insan!”
• “Hiçbir şey yok pencerelerin ardında! Karanlık dışında...”
• “Bir düşünün, 100 kere apandisit ameliyatı yapmış biri var önünüzde. Yüz birinci ameliyatta hasta masada kalı-

yor. Ne yani, bu adam hastayı öldürmüş, doğramış mı sayılıyor?
Mutlaka öyle diyeceklerdir, diye karşılık verdi Doktor Gins. Ölen bir kadınsa, kocası gelip kafanıza bir sandalye 
fırlatır, diyerek kesin bir şekilde onayladı Doktor Plonski ve hatta güldü. Hepimiz güldük, her ne kadar klinikte 
havada uçan bir sandalyenin pek gülünecek bir yanı olmasa da. “

• “Yalnızlık önemli, kayda değer düşüncelerdir; derin düşüncelere dalma, sükûnet, bilgeliktir...”
• “Susuzluktan ölmek morfine susayarak ölmekle karşılaştırılınca cennetten inme, kutsal bir ölüm gibi... Bu diri 

diri gömülüp de, tabutun içinde kalan son hava zerreciklerini yakalamak istercesine göğsünü tırmalamak gibi 
veya yakılan bir kâfirin alevin dilleri bacaklarını ilk yakaladığında inlemesi, debelenmesi gibi bir his olsa gerek.”

• “Onu nasıl kurtaracağım? Hadi bunu kurtardım diyelim, ötekini nasıl kurtaracağım? Ya diğerlerini!”
• “Salı günü yüz değil, yüz on bir hasta geldi. Hasta kabul akşam dokuzda bitti. Ertesi gün, çarşamba kaç kişinin 

geleceğini tahmin etmeye çalışırken uyuyakalmışım. Rüyamda dokuz yüz kişinin geldiğini gördüm. İçimi derin 
bir pişmanlık kaplamıştı, neden tıp fakültesine gitmiş, neden bu ücra yere gelmiştim ki?”

• “Ona baktım ve küçük kızın güzelliği karşısında cerrahi operasyonları, yalnızlığımı, üniversitede edindiğim fay-
dasız bilgi yığınını unuttum. Nasıl desem, neyle karşılaştırsam ki? Böyle çocukları yalnızca şekerleme paketleri-
nin üzerinde görürsünüz. Melekleri böyle çizerlerdi.”

• “Ama ya bir kadın getirirlerse, bir de kadın ters doğum yapacak olursa? Yahut diyelim ki boğulmuş fıtığı olan 
biri gelirse ne yaparım? Söyleyin lütfen. Kırk sekiz gün önce dereceyle bitirdim üniversiteyi ama derece başka 
bir şey, fıtık başka... Bir keresinde bir profesörü boğulmuş fıtık ameliyatı yaparken görmüştüm. O ameliyat edi-
yor, ben de oturuyordum amfide. “

Sosyal İzolasyon Günceleri

Gün 27:
Sosyal izolasyonun en zor sabahına uyandım. 2-3 
gündür yağan yağmurun ardından güneş açtı, havada 
tek bir bulut bile yok.  Asla kıymetini anlamadığım za-
ten milyon yıldır burada olan açık havanın da bir gün 
elimden alınacağını hiç düşünmemiştim. Kahvaltıdan 
sonra ablamla kendimizi balkona attık. O birkaç gün 
once başladığı el yapımı dekorasyon çalışmalarına de-
vam ederken ben de yayına hazırlandığımız ve şu an 
okumakta olduğunuz derginin giriş yazısı için ilham 
arayışlarındaydım. Nihayet sıkıldık ve hava da serin-
lediği için içeri geçtik. Hepimizin bu günlerde yaptığı 
gibi biz de bilgisayarı kurduk ve dizi izlemeye başladık. 
Bugün ‘Unorthodox’ adlı mini diziyi izlemeye karar ver-
dik. Bu tarz gerçek hayatlardan ilham alınarak yazılmış 
kitapların, şarkıların ve senaryoların daha etkileyici 

olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda gerçeğe ya-
kınlıklarıyla da empati becerimi arttırarak beni geliştir-
diklerine inanıyorum. Dizi maratonundan sonra da bi-
raz oyun oynayıp odama oradan da yatağıma çekildim.

Yazar: Mert Can Güneş
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Yazar: Ezgi Bağcı

Günlük hayatımızda hepimiz yaptığımız işe odaklan-
makta zorluklar yaşıyoruz. Kimi zaman birçok işi bir 
arada halletmeye çalışıyor kimi zaman da tek bir işi 
yaparken bile kendi düşüncelerimiz arasında kaybo-
luyoruz. Tüm bunlara ek olarak elimizin altında olan 
ve sürekli gelişen teknoloji daha fazlasını da bir arada 
yapabilme imkanını bize sağlarken dikkatimizin binler-
ce parçaya bölünmesine de neden oluyor. Tüm bunlar-
la birlikte hepimiz  “Anı yaşa, anda kal!” gibi cümleleri 
duyuyoruz, söylüyoruz ve belki de uygulamaya çalışıyo-
ruz. Mindfulness kavramı buna benzer bir şekilde geç-
mişte olanları veya gelecekte olacakları düşünmeden 
bilinçli bir şekilde şu an kendi içimizde ve etrafımızda 
gerçekleşenleri yargılamadan kabullenmeyi, deneyim-
lemeyi ve bunun farkında olmayı anlatıyor. Dikkatimizi 
içinde bulunduğumuzu ana yönlendirdiğimizde bir nevi 
mindfulness becerisini uygulamış oluyoruz.

Mindfulness ve Mindfulness Temelli Terapiler ruh sağlığı 
alanında oldukça yeni konular olmasına rağmen gün 
geçtikçe bu konuda yapılan araştırmalar artmakta. 
Günümüzde Mindfulness Temelli Terapiler; kronik ağrı, 
duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, mad-
de bağımlılığı, yeme bozuklukları, onkoloji, sınır kişilik 
bozukluğu ve psikozlar gibi birçok psikolojik sorunun 
terapisinde kullanılmaktadır.1 Bu yaklaşımlar psikoterapi 
yöntemi olarak ülkemizde henüz yaygınlaşmamış yak-
laşımlardır. Bu konuda yapılan ilgi çekici araştırmalar-
dan birinde online bir Mindfulness uygulaması aracılı-
ğıyla programa tabi tutulan tıp fakültesi öğrencilerinin 
stres ve stresin neden olduğu olumsuz düşüncelerinin 
seviyesinde fark edilebilir bir azalma olduğu gözlenmiş.

Son olarak da olumlu birçok etkisinin gözlendiği ve 
kolayca gündelik hayatımızın bir parçası haline getire-
bileceğimiz Mindfulness becerisinin zaman içerisinde 
yuvarlanmaktan vazgeçip anın içinde olmamızı önerdi-
ğini söyleyebiliriz. Anda kalmamız dileğiyle…

Kaynaklar:

1) Çatak ve ark., Bir Terapi Yöntemi Olarak Farkındalık. 
Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47: 69-73.
https://newsinhealth.nih.gov/2012/01/mindful-
ness-matters
http://mindfulvision.net/time/
https://mindfulacademy.co/mindfulness-nedir/
Moore et al., Determining the feasibility and effec-
tiveness of brief online mindfulness training for rural 
medical students: a pilot study. BMC Medical Educa-
tion (2020) 20:104

Yazar: Mehmet Kamil Göktaş

Yazarlar: Ahmet Arda Ünal, Ezgi Bağcı, Mehmet Kamil Göktaş, Onur Ege Tarı, 
Selin Özyıldırım

Mindfulness

Afet Kavramına ve Afet Tıbbına 
Kısa Bir Bakış 

Birçok afet ve felaketle yüz yüze geldiğimiz 2020’de, özellikle de dünyayı pençesine almış COVID-19 pandemisinde 
herkes gibi bizler de bu şartlarda hekimin rolünü daha iyi anlıyoruz. Ancak bu durumu daha iyi anlamak için bazı 
kavramlara da hâkim olmamız lazım. Hadi bu kavramlara kısaca bir göz atalım. İngilizce “disaster” kelimesi, “dis 
astro” kökünden gelmektedir ve yıldızların istenmeyen şekilde pozisyon alması anlamına gelmektedir. “Afet” kelimesi 
ise Arapça Awf kökünden gelen āfat       "bela, felaket, salgın hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Bir de sözlük tanım-
larına bakarsak kısaca “Büyük zarar, hasar ya da ölüm ya da ciddi zorluklara sebep olan olaylar.” olarak tanımlanır. 
Bu tanımdan da anlayabiliriz ki bir afeti sonuçlar tanımlar, nedenleri değil. Yani birebir aynı sebep farklı mekanların 
birinde bir felakete sebep olurken diğerinde daha küçük bir hoşnutsuzluk yaratabilir. Buradan anlıyoruz ki bir olayın 
“afet” kabul edilmesi için bazı kriterler vardır. Çok uzun olan bu konuyu kısaca şu şekilde ifade edebiliriz: “Meydana 
gelen olayın sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların ve diğer zararların mevcut imkanlarla giderilememesi.”. Bu özet 
ise bize bir “işlevsel tanım” yapma imkânı sağlar ve bu tanım da “Bir afet; geniş çapta insan, materyal, ekonomik ve 
çevresel kayıpla, bir komünitenin işleyişini, ya da doğrudan toplumu, kendi mevcut kaynaklarıyla düzeltemeyeceği 
şekilde etkileyen bir olaydır.” olarak kendini gösterir. Tanımlarımız artık biraz oturduğuna göre dünyada kabul gören 
Afet Tıbbı Felsefesi’nden bahsedelim. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde “afet tıbbı” bir uzmanlık dalı olarak gö-
rülmekte ve bu şartlarda çalışacak hekimler bu eğitim sürecinden geçmektedir. Ancak ne yazık ki ülkemizde böyle 
bir imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi, afet tıbbının bir uzmanlık alanı 
olarak kabul edilmesini yaygınlaştırmak için çalışmalara başladı. Anlaşılması lazım ki “afet tıbbı”, artık birkaç cesur 
ve yürekli sağlık çalışanın bir eylemi olarak değil, kendi akademik derecesine sahip bir tıp disiplini olarak düşünülme-
lidir. Böylece hekimler bu kötü zamanlarda mümkün olan en yüksek verimlilikte çalışıp kurtaracakları hayatları çok 
daha arttırabilirler.

Kaynak:
IFMSA IDTM 2019 Bristol, Introduction to Disaster Medicine

MEDISEP Temaları 
Neler Anlatıyor?
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Tüm dünyanın COVID-19 pandemisi ile boğuştuğu 
şu zamanlarda sosyal izolasyon gerekçesiyle pek çok 
okul ya eğitime ara vermiş ya da öğrencilerine online 
ortamda eğitim vermeye başlamıştır. Online eğitimin 
yaygınlaşıp herkes tarafından bilinir hale gelmeye 
başladığı bu dönemlerde e-öğrenmenin ne derece işe 
yaradığını tartışmak istiyoruz. 2000 ile 2017 arasında 
online eğitim ve geleneksel eğitimin karşılaştırıldığı 
makaleler arasından güvenilir 16 tanesi seçilip bakıldı-
ğında 9 makalede öğrencilerin ön ve son testleri ara-
sında belirgin farklar görünmezken 7 tanesinde online 
eğitim sonrası öğrencilerin daha iyi sonuçlar elde ettiği 
gösterilmektedir.1 Diğer bir çalışma uzaktan eğitimin 
hazır bilgileri geniş bir kitleye yayınlamaktan çok daha 
fazlasını ifade ettiği ve online eğitimin gücünün etki-
leşimi geliştirmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu 
çalışmalara ve 2017 yılında yayınlanan başka bir çalış-
maya baktığımızda online eğitimin geleneksel eğitim 
kadar etkili olduğu ve normal tıp eğitimine Anatomedia 
gibi multimedya programları, ayrıntılı cerrahi prosedür 
videoları2 ve animasyonlu kanda oksijen taşınması vi-
deoları3 gibi içeriklerle katkı sağlayabileceği ayrıca halk 
sağlığı okuryazarlığını artırmada, sürekli mesleki eğitim 
sağlamada ve aile merkezli bakım odaklı öğrenci öğre-
nimi için yenilikçi öğretim modellerinin geliştirilmesinde 
rol oynayabileceği4 sonucuna ulaşıyoruz.

1) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10872
981.2019.1666538
2) AMEE Guide 32: e-Learning in medical education  
Part 1: Learning, teaching and assessment
3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18576185
4) Advances in medical education and practice:role of 
massive open online courses

Online eğitim, beraberinde birçok “meydan okuma”yı 
da taşıyor. Bunların bazılarını, sizin için derledik.

EKSİKLİK 1: Hocaların öğretim, araştırma ve çalışma 
hayatları konusundaki zaman sıkıntısı. Bu nedenle on-
line eğitimin geliştirilmesi için gereken zaman onlar için 
bir engel oluşturuyor.

EKSİKLİK 2: Hocaların yeni teknolojilere karşı olan 
negatif düşünceleri, online eğitimin gelişimine engel 
olabilir.

EKSİKLİK 3: Düşük ve orta gelirli ülkelerin teknolojik ek-
sikleri online eğitimin gelişmesine engel olabilir.

EKSİKLİK 4: Öğrencilerin değerlendirmeleri ve geri 
bildirimleri kısıtlı. İnternet her ne kadar her türlü bilgiyi 
barındırabilse de aynı zamanda öğrencilerin geri bildi-
rimlerini ve bilgilerini değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

EKSİKLİK 5: Verilen ödev/görevleri yanlış anlama, yar-
dım için eğitmen iletişim kurmaya çalışmak ve teknoloji 
sorunları, online öğrenmenin potansiyel olarak sinir bo-
zucu ve stresli dezavantajları olarak belirlenilmiştir.

EKSİKLİK 6: İletilere yanıt vermede gecikme, öğrenci-
lerin düşünce şekillerini kaybetmelerine, merak ettikleri 
şeylerin havada kalmasına neden olabilir.

EKSİKLİK 7: Birçok öğrenci, online eğitimdeyken diğer 
ilgili olmayan etkinlikler için bilgisayar kullanma gibi bir 
dezavantajın oluşabileceğini belirtir ki bu geleneksel 
sınıflarda öğrencilere sürekli dikkatlerini toplamalarını 
hatırlatan öğretmenler için pek de şaşırtıcı bir durum 
değil.

EKSİKLİK 8: Online kursta başarılı olmak için gereken 
iş ve süre öğrenciler tarafından tam olarak idrak edil-
mez; bu yüzden çevrimiçi bir kursa kaydolmadan önce, 
öğrencilerin gerçekçi beklentilere sahip olması ve çev-
rimiçi bir sınıfta başarılı olmak için gereken benzersiz 
gereksinimlerin farkında olması gerekir.

Uzaktan Eğitimin Yükselişi Online tıp eğitimi yeni ve hızla yayılan bir konsept. Tıp 
fakülteleri ve hocaların online eğitimin engellerinin ve 
çözümlerinin farkında olması önemlidir. Böylece hoca-
lar ve öğrenciler bu dijital çağda karşılaşacakları zor-
luklara hazırlıklı olacaktır. Eksiklik 8’de de belirttiğimiz 
gibi online kursta başarılı olmak için gereken iş ve süre 
öğrenciler tarafından tam olarak idrak edilemediğinden 
bu çevrimiçi bir kursa kaydolmadan önce, öğrencilerin 
gerçekçi beklentilere sahip olması ve çevrimiçi bir sınıf-
ta başarılı olmak için gereken benzersiz gereksinimlerin 
farkında olması gerekir.

UZAKTAN TIP EĞİTİMİNİN GELECEĞİ

Uzaktan eğitim, eğitimcilerin bilgiyi ileten rolden, öğ-
renme sürecini kolaylaştırıcı role dönüşmelerine olanak 
sağlıyor. Eğitmenler artık içeriği veren tek kişi olmaya-
cak, öğrenmeyi kolaylaştırıcı kişi olacak.

Geleceği Parlak Uzaktan Eğitim 
Yaklaşımları

1- Simülasyon Teknolojisi: Simülasyon, gerçek dünyanın 
var olan yönlerini yineleyerek ya da çağrıştırarak yara-
tılan bir doğallık içinde tamamen katılımcı bir tarzda, 
gerçek deneyimleri rehberli deneyimlerle değiştiren 
ya da geliştiren tekniktir. (Gaba,2004) Simülasyonun 
avantajlarını şöyle sıralayabiliriz: Eğitimsel deneyim 
geliştirme (zenginleştirme) , hasta güvenliğini artırma, 
maliyet-yarar etkinliği, sürekli mesleki gelişim fırsatları. 
(Sezer, B. ve Elçin, M., (2017) Bunun yanında; zorluk 
derecesi ayarlanabilir, tehlike riski daha az, öğretilmesi 
istenen bilgi doğrultusunda ortam hazırlanabilir, kolay 
tekrar edilebilme gibi faydaları da vardır. (Blackwell 
Publishing Ltd 2006. MEDICAL EDUCATION 2006)

2- Eş Zamanlı Öğrenme: Eğitimlerin canlı video halinde 
eş zamanlı verilmesidir. Eğitmenlerin ve katılımcıların 
etkileşimde kalmasına olanak sağlar, katılımcıların aynı 
canlı eğitim oturumlarına farklı yerlerden katılabilmesi-
ni sağlar, birebir geri bildirimlere olanak sağlar, eğitim 
materyallerine erişim sağlar.

3- Standart Hastalarla Video Konferans: Standart has-
talar, hem öğretim hem de değerlendirmede tıp eğiti-
minde kullanılmaktadır. Bu yöntemle karar verme gibi 

performansa dayalı beceriler veya hata bulma beceri-
leri öğretilebilir ve değerlendirilebilir. Bir çalışma video 
konferans teknolojisi ile doktor etkileşiminin uzun me-
safeden mümkün olduğunu ve öğrencilerin bu şekilde 
değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Bir pilot çalışma 
ile becerileri konferans yolu ile ölçülen tıp öğrencilerinin 
standart hastalarla yüz yüze fizik muayene ve bilgi ver-
me becerileri gösteren öğrencilerle yaklaşık eşit olduğu 
görülmüştür. (J Educ Eval Health Prof 2006)

4- Flipped Classroom (Ters-Yüz Edilmiş Sınıf): Ters-Yüz 
Edilmiş Sınıf, öğrencilere didaktik materyalleri ders sa-
atinden önce atayarak yüz yüze geçirilen zamanı yan-
sıma, grup projeleri veya tartışma gibi daha aktif öğ-
renme stratejileri için kullanmaktır. Bir Ters-Yüz Edilmiş 
Sınıfın temel unsurları arasında atanmış ön sınıf içeriği, 
biçimlendirici değerlendirme, öğrenme boşlukları üze-
rinde çalışma, yetkinlik geliştirme ve öğretmenlerin 
yandaki rehber rolü yer alır. Bu temel unsurlardan her 
biri birden fazla eğitim avantajı sunar. Örneğin, çev-
rimiçi videolar veya e-öğrenme modülleri bilgi, beceri 
ve tutumları öğretmenin yanı sıra çeşitli öğrenme stil-
leri olan öğrencilere içerik sağlamak için kullanılabilir. 
Öğrenciler hız ve yer imi bölümlerini kontrol etme ve 
ders öncesi ve sonrası kavramları gözden geçirme yete-
neği kazanırlar. Ayrıca, biçimlendirici değerlendirmeler 
birden çok yeterliliğin gelişimini değerlendirebilir ve öğ-
renme boşluklarını ortaya çıkarabilir. Öğrenme boşluk-
larını ve öğrencilerin gelişim aşamalarını belirlemek çok 
önemli bir süreçtir. Öğrenme boşluklarına ilişkin veriler, 
öğretmenlerin öğrencilerin yeterliliklerindeki farklılıkları 
azaltmasını ve kendi kendine yönlendirilen öğretim fa-
aliyetlerini önermelerini sağlar. (The Journal of Medical 
Education and Curricular Development. 2015:2)

5- Game-Based: Game-based (oyun temelli) tıp eğitimi 
yöntemleri geliştirilecektir. Tıp eğitimi kazanımlarının ve 
bilişsel tepkilerin oluşturulup değerlendirilmesinde yarar 
sağlayacağı ön görülmektedir. Bu bilişsel tepkiler ara-
sında yüksek konsantrasyon, çoklu düşünme, zaman 
yönetimi, mesleki tatmin, takım çalışması dinamikleri 
ve aktif katılım yer almaktadır. Çevrimiçi bağlantıların 
sağlanması ile oyun aynı zamanda ekip çalışmalarını 
temellendirmeyi sağlayacaktır. Sorunda rol oynayan 
sanal hastaları görme ve onlarla etkili iletişim kurma da 
sorgulanabilecek kazanımlar arasındadır. (Dewhurst D, 

Yazarlar: Tıp Eğitimi Çekirdek Takımı



DNR Dövmeleri İkilemi
Yazar: Selin Özyıldırım

Günümüzde pek çok ülkede farklı yaklaşımlar olmasına 
karşın, doktorların etik anlamda hastalarının “Do Not 
Resuscitate (Canlandırmayın)” isteklerine karşı belli 
prosedürler izlediği bilinmektedir. Ancak resmî/yazılı bir 
istem dışında hastanın bedeninde dövmeli bir şekilde 
rastlanıldığında doktorları gerçekten ikilemde bırakan 
bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu yazı DNR dövmelerin-
de doktorları ikilemde bırakan iki ilginç vakadan örnek-
ler içermektedir.

2017 yılında Miami Üniversite Hastanesi’ne yüksek 
alkolden septik şokta olan 70 yaşındaki erkek hasta 
getirilir. KOAH ve diyabet hastası olan yaşlı hastanın 
atrial fibrilasyonu da bulunmaktadır. Hastanın kimliği 
belirlenemez, aile ve arkadaşlarına ulaşılamaz; kısıtlı 
sürede kendisi hakkında ulaşılabilen tek bilgi vücu-
dundaki “Do Not Resuscitate” dövmesi olur. Doktorlar 
dövmenin hastanın o anki tercihini/kararını tam olarak 
yansıttığından şüphe duyarak etik kurula başvurur. 
Etik kuruldan “Hastanın vücudunda yazılı isteğe saygı 
duyulmalı, hasta resüsite edilmemelidir.” kararı çıkar. 
Neyse ki sonradan ulaşılan belgelerle hastanın bunu 
resmiyete döktüğü anlaşılır.

Bu vakada doktorların tereddüt etmesinin sebebi; lite-
ratürde daha önce dövmenin, hastanın o anki tercihini 
tam yansıtmayan vakalarla da karşılaşılmış olmasıdır. 
O vakalardan biri 2011 yılında California Pacific Tıp 
Merkezi’ne kronik iyileşmeyen alt ekstremite yaraların-
dan dolayı diz ampütasyonu için getirilen 50 yaşındaki 
diyabetik erkek hastadır. Hastanın göğsünde bulunan 
“DNR” dövmesine rağmen canlı olarak hastadan “Olası 
kardiyopulmoner arrest esnasında resusite edin.” isteği 
gelir. Çünkü hasta gençlik yıllarında iddiaya girdiği bir 
poker oyununun ardından kaybedip iddia sonucu bu 
dövmeyi yaptırmıştır ve kimsenin bunu ciddiye alaca-
ğını düşünmemiştir. İyileşmesinin ardından şaşırtıcı bir 
şekilde dövmeyi sildirmeyi düşünmediğini söyler.

Vakalardan hareketle hastada “DNR” dövmesi olsa bile 
yapılma zamanı ve koşullarının bilinemeyeceği durum-
larda, dövmenin hastanın fikrini yüzde yüz yansıttı-
ğından emin olunamaz. Bu tarz durumlarda doğru bir 
yönlendirme için etik kurulun kararları dikkate alınma-
lıdır. Kişinin kan grubu, organ yerleşimi gibi durumlarını 
belirtmede de kullanılabilen, görünebilir bilezik ve kolye 
gibi ürünlerin kullanımı, DNR dövmesine daha sağlıklı 
bir alternatif de oluşturabilir.

Kaynaklar:

1. Holt, G. E., Sarmento, B., Kett, D., &Goodman, K. W. 
(2017). An UnconsciousPatientwith a DNR Tattoo. 
New England Journal of Medicine, 377(22), 2192–
2193. doi:10.1056/nejmc1713344 

2. Cooper, L., Aronowitz, P. DNR Tattoos: A 
CautionaryTale. J GEN INTERN MED 27, 1383 (2012). 
doi.org/10.1007/s11606-012-2059-8

Bodrum-Muğla
Elif Karakütük
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Borgstein E, Grant ME, Begg M., Med Teach 2009 ;31(8):721-4) Günümüzde bazı game-based planlamalar mevcut. 
Çevrimiçi etkileşimli vaka geçmişleri için daha farklı hikayelerin geliştirilerek öğrencilerin karakter rolleri seçmelerine 
de imkan tanıyan (cerrah, doktor gibi) bireysel rotalarda gitmelerine izin verecek senaryoların oluşturulması ve ey-
lemlerin sonuçlarına göre rotanın belirlenmesi gibi.(Kieran Walsh, Ann Ist Super Sanita, 2014,50 (4), 309-10)
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Sosyal Farkındalık
Yazarlar: Sosyal Farkındalık Çekirdek Takımı

Hayatın Ne Kadar Farkındasınız?

Hepinize merhaba, şirin mi şirin temamızın köşesine 
hepiniz hoş geldiniz.

Her gün sokakta yürürken yüzlerce hatta belki binlerce 
insanın yanından geçip gidiyoruz. Bu yanından geçti-
ğimiz insanlar arasında gerçekten yardıma muhtaç du-
rumda olan birçok insanla da göz göze geliyoruz. Peki 
onlara yardım etmek için ne yapıyoruz? Çoğunlukla 
hiçbir şey… Sadece bir iki dakika boyunca içimizden vah 
vah diyip gündelik işlere devam ediyoruz. İşte biz sos-
yal farkındalık teması olarak seslerini duyuramayan bu 
insanların seslerini duyurmaya çalışıyoruz.

Peki neler mi yaptık? 
Aslında sosyal farkındalık çok ama çok geniş bir tanım 
ve istekliyseniz yapabileceğiniz aktiviteler sınırsız. Biz 
de bu sene yardım kampanyası, Mamak’ta bir devlet 
ilkokulunda etkinlik düzenlenmesi ve okulumuzda yap-
tığımız farkındalık çalışmaları gibi pek çok çalışma yap-
tık. Bu etkinlikler sırasında tüm örselenebilir gruplara 
karşı bilgi edinirken aynı zamanda da çok eğlendik.  

Eğer toplumda yardıma ihtiyaç duyan insanlar için bir 
şeyler yapmak istiyorsanız sizi temamıza bekliyoruz.

Freiburg - Almanya
Elif Karakütük
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Vincent van Gogh’un 35’ten fazla otoportresi bulunuyor. 
Vincent’ın kendini çizmesinin sebebi, parasızlıktı. Model bul-
makta zorlandığı zamanlarda portre çalışmak amacıyla kendi-
sini resmetti. Peki, Vincent sol elini mi kullanıyordu, sağ elini mi 
kullanıyordu? Otoportrelerde paleti sağ eliyle, fırçayı sol eliyle 
tuttuğu görülüyor. Bu da onun solak olduğunu düşünmemize yol 
açıyor. Ancak Vincent, otoportrelerini çizerken ayna kullanıyordu, 
bu sebeple ayna görüntüsünü çiziyordu; yani aslında sağ elini 
kullanıyordu.

Bunun doğrulamasını Paul Gaugin’in Arles’taki Sarı Ev’de bir-
likte yaşadıkları zaman resmettiği “Vincent van Gogh Painting 
Sunflowers” adlı eseri ile yapabiliyoruz.

Van Gogh ailesi 3 erkek, 3 kız çocuk ve anne babadan oluşuyor-
du. Vincent en büyük kardeşti. Çoğumuz “Theo’ya Mektuplar” 
kitabından erkek kardeşi Theo’yu tanıyoruz.Ama çoğumuzun bil-
mediği 1 erkek ve 3 kız kardeşi daha vardı. Vincent’ın kız kardeşleri 
Willemien van Gogh ve Anna van Gogh ile mektuplaşmaları da 
bulunmakta. 

Vincent van Gogh, başından beri ressam değildi. İlk yıllarda 
Goupil&Cie fırmasında Theo ile birlikte sanat eseri alım satım-
larıyla uğraştı. Daha sonra İngiltere’de bir okulda öğretmen, 
Hollanda’da bir kitapçıda satış görevlisi olarak çalıştı. Theo sanat 
mecrasında tanınır hale geldiği bu zamanlarda Vincent ise rahip 
olmaya karar verdi. İki erkek kardeş, bu süreçte iletişim kurma-
dan aylar geçirdi. Vincent, dini inançları ve rahip olma isteği ile 
teoloji eğitimi almak istedi ancak giriş sınavlarını kazanamadı. 
Belçika’daki misyonerlik görevi de mesleğin saygınlığını zedelediği 
sebebiyle kilise tarafından sonlandırıldı. Theo’nun tavsiyesiyle, so-
nunda, 27 yaşında iken ressam olmaya karar verdi.

VAN GOGH: BİLMEDİKLERİMİZ
Yazar: Burcu Genç

Hepimiz hayatımızın bir kısmında Vincent Van Gogh’un adını duymuş, eserlerini görmüşüzdür. Bu sanatçıyı ne kadar 
tanıyoruz peki? Hiç düşündünüz mü? Bu yazıda Vincent van Gogh hakkında, öğrendiğimde beni şaşırtan ve düşün-
düren bazı detayları topladım.

Theo van Gogh, Nisan 1889’da Jo Bonger ile evlendi. Ocak 1890’da Theo ve Jo’nun 
erkek çocuğu doğdu. Çocuklarına Vincent’ın adını verdiler: Vincent Willem van 
Gogh. Vincent çok sevindi ve büyük bir tuvale, masmavi gökyüzüne doğru çiçek 
açan badem ağacı dallarını resmetti; yeni bir hayatın simgesi olarak.

“Wheatfield with Crows” eseri Van Gogh’un en ünlü eserlerinden biri. Çoğu kişi 
tarafından son eseri olarak biliniyor fakat bu doğru değil. Vincent, bu eserin-
den sonra başka eserler de oluşturdu. Fırtınalı gökyüzünün altında buğday tar-
lasını resmettiği bu eseri, sanatçının üzgünlüğünü ve aşırı derecedeki yalnızlığı 
yansıtıyor.

“Tree Roots” adlı bu eserin Van Gogh’un son eseri olduğu düşünülüyor.
Eser tamamlanamamış. Theo’nun kayınbiraderi Andries Bonger, mektubunda 
Vincent’ın ölümünden önceki sabah ormanı resmettiğini söylüyor.

Peki Vincent van Gogh nasıl ünlü oldu? Vincent ve Theo’nun ölümünden yıllar 
sonra Jo, bebek Vincent ile yalnız kaldı. Theo, her zaman kardeşinin tanınırlı-
ğını artırmaya çalışmıştı. Jo, ölümünden sonra eşinin bu isteğini yerine getir-
meye çalıştı. Paris’ten Bussum’a taşındı ve sanat dünyasına adım attı. Satış 
yapmak ve eserlerin tanınırlığını artırmak için sergiler düzenledi. 1905 yılında 
Amsterdam’daki Stedelijk Müzesi’nde o zamana kadarki en büyük Van Gogh 
sergisini düzenledi. Bu sergiyi takiben, Vincent’ın eserlerinin değeri hızlı bir şekil-
de yükseldi.

Bu sürede Jo, başka bir projeye başladı: Vincent’ın Theo’ya yazdığı mektupları 
yayımlamaya. Mektupları seçti, kategorize etti, düzenledi. Mektupların 1914 yılında 
yayınlanmasıyla, Vincent van Gogh’un tanınırlığı daha da arttı. Jo, mektupların 
İngilizce çevirisiyle de uğraştı. 1915’te vefat ettiğinde mektupların üçte ikisi çevril-
mişti. Bundan 4 yıl sonra mektupların İngilizce basımı çıktı.

Jo, 1891 ve 1925 yılları arasında Vincent’ın yaklaşık 200 eserini sattı. Ancak Jo ve 
oğlunun elden çıkarmakta en çok zorlandığı eser “Sunflowers” oldu.

Jo’nun ölümünden sonra Vincent van Gogh’un sanat eserleri Vincent Willem’a 
kaldı. Vincent Willem, annesinin hayalini yaşatmaya devam etti ve Van Gogh 
Müzesi’nin kurucularından biri oldu. 

Jo van Gogh-Banger with Vincent 
van Gogh as a baby, 1890

Sunflowers, Vincent van Gogh, 1889

Tree Roots, Vincent van Gogh, 1890

Wheatfield with Crows,  
Vincent van Gogh, 1890

Almond Blossom,  
Vincent van Gogh, 1890

Still Life with Bible,  
Vincent van  Gogh, 1885

Self-Portrait as a Painter, 
Vincent van Gogh,  

1887-1888

Vincent van Gogh  
Painting Sunflowers,
 Paul Gaugin, 1888

Letter from  
Vincent van Gogh 

to Willemien van Gogh, 1888



Sosyal İzolasyon Günceleri

Gün 30: 
Önceden kendimi oyalayacak birkaç şey bulabiliyor-
dum: dizi, film, spor… Ancak son 2-3 gündür ekrana 
bakasım gelmiyor, spor için de çok üşeniyorum (Çünkü 
çok yoruyor). O yüzden yeni oyalayıcılara ihtiyaç duyu-
yordum. Eski şarkılara geri döndüm, klasik müzik dinle-
meye başladım, resim çizdim. Kulağımda kulaklık, şehri 
izleyip hayal kurdum, düşüncelere daldım. Düşünmek 
beklediğimden de eğlenceliydi aslında, hem vaktin de 
geçmesini sağlıyordu. Klasik müziği ise resim çizerken 
fon olarak kullanıyordum. Gün içindeki yorucu düşün-
celere birkaç saat ara… Gece olduğunda tekrar kulak-
lığa sığınıyor, karanlığın da etkisiyle depresif ve üzgün 
bir moda bürünüyordum. Ama bu modu seviyorum 
aslında. İnsana yaşamın devam ettiğini anımsatıyor ve 
bu günler için en önemlisi, uykumu getiriyordu. 

Gün 35: 
Artık dışarıya çıkmamaya alıştım diyebilirim. Gün için-
de canım ne isterse yapabiliyorum sonuçta. Bir bölüm 
dizi izledim mesela abartmadan, biraz müzik dinledim 
farklı türlerde (Hayal kurdum.), yarım bıraktığım res-
me devam ettim (Yine bitmedi.), tekrar spor yapmaya 
başladım (8 dakikada yığıldım kaldım.) ve en önemlisi 
kitap okudum tekrar. Önemli çünkü on gündür elle-
miyordum kitabı ve yarım kalmasını istemezdim, o 
yüzden hemen bitirdim kitabı. Modern Klasikler ile geç 

tanışan biri olarak neredeyse her hafta bir kitap oku-
maya çalışan biriydim, o alışkanlığımı tekrar kazanmış 
gibi hissettim kitabı bitirince, mutlu oldum. Kitap bitti-
ğinde moralim tavan yapmıştı – Oley, okumayı unut-
mamışım!- Artık mutsuz olup modumu düşürmemeye, 
rahatlamaya çalışıyorum. Bu yüzden mutfağa girmeye 
başladım. Basit şeylerle hem kendimi oyalıyor hem 
mutlu oluyor hem de kilolarıma kilo ekliyorum. Ama 
asla üzülmüyorum herhangi bir şeye çünkü ben, sen, 
biz… değerliyiz, artık bunu bildiğimi düşünüyorum. 
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Sizler de Hollanda, Amsterdam’da bulunan Van Gogh Müzesi’nin internet sitesine https://www.vangoghmuseum.
nl/en adresinden ulaşabilir, Vincent van Gogh’un hayatından öyküler okuyabilir, müzedeki eserleri yüksek çözünür-
lüklü bir şekilde inceleyebilirsiniz.

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum adresinden Van Gogh Müzesi’ni sanal ortamda 
gezebilirsiniz.

Van Gogh Müzesi YouTube kanalından (https://www.youtube.com/vangoghmuseum) “4K Tour” ve “Van Gogh 
Questions” gibi video serilerini izleyebilirsiniz. 

Vincent van Gogh The Letters  internet sitesinden (http://vangoghletters.org/vg/) Van Gogh’un mektuplarının oriji-
nal hallerine ulaşabilir, ayrıca İngilizce hallerini okuyabilirsiniz.

Yazar: Berke Gündoğdu

Paris - Fransa
Ege Bartu Aktaş
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MEDISEP Projelerinde 
Bu Sene!

Çocuk ihmali ve istismarı ülkemizde sıklıkla haberlere 
konu olan önemli bir toplum sorunudur. Çocuk ihmali 
ve istismarı proje eğitimleri, toplumsal sorunun yanında 
ihmale ve istismara uğrayan çocukların psikolojisinin 
ne kadar büyük ölçüde etkilendiğini anlamamı sağladı. 
Çocukların beklediğimden daha hassas olduklarını, 
onlara gösterilen davranışları yaşamlarının herhangi bir 
döneminde yansıttıklarını, bu davranışları çoğu zaman 
unutmadıklarını ve bazen onlar için izi silinemeyecek 
travma yaratabildiğini anladım. İhmalin ve istismarın 
arasındaki farkı kavrayabildim. Bu kavramların da far-
kında bir hekim olarak gelen hastalarıma karşı nasıl bir 
tutum sergilemem gerektiğini öğrendim. Bu nedenle 
gerçekten benim için faydalı bir program oldu.

Bu sene içerisinde aldığım Ayırıcı Tanı eğitimlerinin be-
nim farkındalığımı gerçekten çok arttırdığını düşünüyo-
rum. Aldığım eğitimlerle günlük hayatta normal sayılan 
bazı durumların aslında çocuklar ve bebekler için ne 
kadar da yaralayıcı olduğunu fark ettim. Aynı zamanda 
gelecekteki doktorluk hayatımda karşıma çıkma ihti-
mali bulunan istismar vakalarının tanısının nasıl konul-
duğunu öğrenmiş oldum. İhmal ve istismar vakaları hiç 
de tahmin edildiği kadar az görülmüyor ve gerçekten 
insanlarda tedavi edilemeyecek yaralar bırakabiliyor. 
İşte bu yüzden tıp eğitimimizde bu gibi eğitimlerin ol-
masının gerekliliğini bir kere daha görmüş oldum.

MEDISEP Ayırıcı Tanı eğitimleri, her ne kadar bu alana 
ilgili olsam da bu alanda bilmediğim veya yanlış bildi-
ğim konularda fikirlerimi değiştirdi ve düzeltti. İhmal 
ve istismarı alanında uzmanlaşmış kişilerden farklı bo-
yutlarda dinleme fırsatı buldum. Bu sırada bu kişilerin 
psikolojisi ve iç dünyası hakkında yeni bilgiler edindim. 
İster istemez ön yargılı davranabileceğimiz konularda 
tarafsız edinilen bilgilerle eleştiri yapabildim. En önem-
lisi insanların başına gelen olayların ömürleri boyunca 
onlarda nasıl etki bıraktığını, bunlardan kurtulamayış-
larını ve bu olayların geçmişte kaldığı halde şu anlarını 
nasıl yıprattığını daha detaylı görmüş oldum.

Çocuk ihmali ve istismarı projesi ile ilgili olarak beni 
en çok etkileyen ve bilinçlendiren tema cinsel istis-
mar oldu. Özellikle yaşanmış olayların anlatılması ve 
bununla ilgili her örnek hikayeden bir ders çıkarılması 
benim açımdan oldukça verimli idi. Bunun dışında 

çocuklara nasıl bir tavırla yaklaşmam gerektiğini, han-
gi olaylardan şüphelenmem gerektiğini, bununla ilgili 
nerelere başvurmamın doğru olacağını, hangi yolu izle-
mem gerektiğini öğrendim.

Maalesef istismar bizlere uzak bir konu değildi, haber-
lerden alışkın olduğumuzdan. Ancak eğitimlerden son-
ra fark ettim ki bizim bildiklerimiz buz dağının sadece 
görünen yüzüymüş. Projeden önce aklıma hep vücutta 
morluk veya içine kapanmış suskun tipler gelirken şu 
an bunların birçok belirtiden sadece ikisi olduğunu fark 
ettim. İstismar ve ihmalin farkını kavradım. Kötü niyetli 
yaklaşımların kişiyi nasıl duygusal ve psikolojik olarak 
etkilediğini, farkında olmadan ya da kötü niyetle yap-
madığımız davranışların da sonucunun kötü olabilece-
ğini öğrendim.

Yazarlar: Ahmet Arda Ünal, Elif Karakütük, Elif Begüm Baran, İhsan Alp Uzay, 
İrem Sibel Sipahi, Selin Saydam

Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve 
İstismarı Projesi

Yazarlar: Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı Çekirdek Takımı

Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı Projesi , Türk 
Tıp Öğrencileri Birliği Desteklenmiş Projeleri arasında 
yer alan bir projedir. Projemizin amacı; çocuk ihmali ve 
istismarı konusunu fiziksel istismar ,duygusal ihmal ve 
istismar, cinsel istismar, çocuktan öykü alma gibi baş-
lıklar altında eğitimler düzenleyerek tıp fakültesi öğren-
cilerinin ihmal ve istismarın söz konusu olduğu vakalar 
ile karşılaştıklarında gerekli tanıyı koyabilmelerini ve 
çocuklarla olumlu iletişimler kurabilmelerini sağlayarak 
onlara yol gösterebilmektir. Düzenlenen eğitimler çocuk 
ruh sağlığı ve hastalıkları, adli tıp, ergen sağlığı gibi çe-
şitli alanlardan uzmanlarca gerçekleştiriliyor. Birçok dö-
nemden arkadaşlarımızın katıldığı eğitimlerden oldukça 
motive edici geri bildirimler alıyoruz.

Sizden Gelenler

Kesinlikle bilgi sahibi olmamız gerektiğimi düşündü-
ğüm çocuk ihmali ve istismarı konusu üzerine bugüne 
kadar yapılmış olan eğitimler sayesinde eskisine göre 
çok daha bilinçli ve dikkatliyim. Bunun sebebi bu konu 
üzerine oldukça detaylı ve önemli bilgiler edinmiş ol-
mamızdır. Birer hekim adayı olarak klinikte veya dışında 
sıklıkla karşılaşabileceğimiz, üzeri kapalı öyküler ola-
bileceği meslek hayatım boyunca her zaman aklımın 
bir köşesinde bulunacak. Kendimizin de olabildiğince 
doğru şekilde çevremizi bilgilendirmemiz gerektiğini 
düşünüyorum.

Ayırıcı Tanı Projesi kapsamında katıldığım eğitimlerde 
oldukça hassas bir konu olan çocuk ihmali ve istisma-
rının alt başlıklara bölünerek her bir alt başlığın ayrı 
bir eğitimde detaylı bir şekilde anlatılması ve eğitim-
lerin belirli bir anlam bütünlüğü içerisinde birbirinin 
devamı olması konuyu farklı açılardan görebilmemi ve 
anlayabilmemi sağladı. Önceden var olan bilgilerimi 
pekiştirme, yanlış bilgilerimi düzeltme ve pek çok yeni 
bilgi edinme fırsatı buldum. Hocaların eğitimleri tıp 
öğrencilerine yönelik interaktif bir şekilde ve örnekler-
le zenginleştirerek vermeleri karşı karşıya olduğumuz 
durumu daha iyi kavramak ve sorgulamak açısından 
çok faydalı oldu. Özellikle eğitimleri veren hocaların 
hayattan ve klinikten tecrübelerini bizimle paylaşmış 
olmalarının bende kendi günlük yaşantım içerisinde de 
büyük bir farkındalık yarattığını ve bana meslek haya-
tımda yararlanabileceğim çok değerli bilgi ve bakış açı-
ları kazandırdığını düşünüyorum. Bana kalırsa her tıp 
öğrencisinin bu proje kapsamında kendine katabileceği 
bir şeyler var.

Çırağan Caddesi-İstanbul 
Elif Karakütük
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Yazarlar: ÇEREZ (Çocuk Eğitim, Rahatlama, Eğlence Ziyaretleri) Çekirdek Takımı

Yazarlar: Seni Unutmadık Çekirdek Takımı

ÇEREZ

ÇEREZ Çekirdek Ekibi olarak çocuklarla vakit geçirmeyi çok ama çok seviyoruz ve çocuk hastanesi ziyaretlerimizde 
çocuklarla oyun oynamayı çok özlüyoruz! Evden çıkamadığımız bu süreç hepimiz için zorlu olsa da, bu durumu kü-
çük kardeşlerimizle vakit geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirebileceğimizi düşündük. Sizin için hazırladığımız 
bu listede, evde kardeşlerinizle yapabileceğiniz basit ama eğlenceli aktivitelerden örnekler sunmak istedik.
İyi eğlenceler! 

1. Ev Yapımı Oyun Hamuru Hazırlama
Herkesin evde ekmek hamuru mayaladığı bu dönemde 
farklı bir şey yapmak istiyorsanız, siz de kardeşinizle 
kendi oyun hamurunuzu hazırlayabilir ve sonrasında 
birlikte oynayabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler 
sadece un, tuz, su ve yağ! Bu basit tarife bir sonraki 
sayfada yer alan QR kodu taratarak ulaşabilirsiniz.

2. Çadır Kurun!
Küçükken evdeki koltukların minderleri ve masa örtü-
lerini kullanarak kendine bir kale inşa etmeyen, anne-
sinden “Ne olmuş buraların hali, darmadağın etmişsin!” 
diye azar yemeyenimiz olmamıştır sanıyoruz. Oyun 
bittikten sonra odayı toplama şartıyla kardeşinizle sa-
londa bir çadır kurabilir, kampçılık oynayarak çocuklu-
ğunuza dönebilirsiniz!

3. Biraz da Bilim
Dört şişeye farklı miktarda su doldurun. Hiçbir şişeyi 
tam doldurmayın. Sırayla bütün şişelere üfleyin ve 
farklı sesler çıktığını kardeşinize gösterin. Çocuklar için 
oldukça ilginç gelen bu etkinliği şişe sayısını ve içindeki 
su miktarını değiştirerek oynayabilirsiniz ve şişelerden 
neden farklı sesler çıktığını ona anlatabilirsiniz.

4. Kardeşinizle Yemek Yapın
Kardeşinizle birlikte mutfağa girmek her zaman çok eğlencelidir. Meyve salatası gibi basit bir tarif kullanabileceğiniz 
gibi ailenizden birinin doğum günü yaklaşıyorsa güzel bir pasta da hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış!

5. Farklı Resim Teknikleri Deneyin
ÇEREZ Çekirdek Ekibi olarak çocuklarla yapmayı en 
çok sevdiğimiz etkinliklerden biri de boyama, o yüzden 
ziyaretlerimizde yanımızdan boya kalemlerimizi ve 
kartonlarımızı eksik etmeyiz! Siz de hepimizin evinde 
bulunan çatal, kulak çubuğu gibi malzemeleri kullana-
rak kardeşinizle farklı teknikler deneyebilir ve çok güzel 
resimler yapabilirsiniz! İlham almak için aşağıdaki QR 
kodu ziyaret edin.

Seni Unutmadık

Merhaba arkadaşlar!
Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı bildiğiniz üzere hepimiz evdeyiz ve 
Seni Unutmadık projesi olarak uzun süredir çocuk hastanesine ziyarete gidemedik.  Evde geçirdiğimiz bu zamanda 
sizinle bu sene çocuk hastanesinde yaptığımız origami derslerinden bazı tasarımları paylaşmak istedik. Biz yapar-
ken çok keyif aldık siz de evinizde kardeşinizle ya da kendiniz yapabilirsiniz :) 

1. Kurbağa 2. Köpek 3. Tilki

4. Penguen

Daha fazla tasarıma ve ÇEREZ kıs-
mında bahsedilen linklerin tümüne 
yukarıda yer alan QR kodu tarata-
rak ulaşmanız mümkün.
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Yazarlar: Oyuncak Ayı Çekirdek Takımı

Oyuncak Ayı

Oyuncak Ayı, çoğumuzun topluluğu tanırken ilk duyduğu faaliyetlerden biri. Çevremizde sürekli duyurularını, eğitim-
lerini, belki de elinde oyuncak ayılar ve süslemelerle koşuşturulan hazırlık süreçlerini görüyorsunuz. Peki çocukların 
doktor korkusunu yenmelerini ve onlarla güzel bir gün geçirmeyi amaçladığımız bu projeden nelerle ayrılıyoruz, nasıl 
anılar yaşıyoruz? Çekirdek ekip olarak bu soruyu cevaplamak adına sizlere bu köşeyi hazırladık:

Yanımızda huzurlu ve mutlu olduklarını, çizdikleri şeyle-
ri sürekli bizle paylaşmalarıyla ve sürekli oyunlarında is-
temeleriyle hissetmek oldukça mutluluk vericiydi. Veda 
zamanı “ Haydi montlarımızı giyelim dışarıda üşüme-
yin” dediğimde “ Abla lütfen biraz daha kal lüüütfen” 
demeleri ile benim değil onların gitmesi gerektiğini, öğ-
retmenlerinin onları beklediğini açıklamaya çalıştım. Bu 
kadar kısa sürede beni sevmeleri ve sahiplenmeleri çok 
mutlu etti. Oyuncak ayılarını çok sevdiklerini görmek 
ekibimizi oldukça sevindirdi.

Oyuncak ayı projesinde en mutlu olduğum anlardan 
birisi de çocuklara el yıkama eğitimi verilmesi sırasında 
gerçekleşti. Bu eğitim verilirken bir yandan da yiyecek-
lerin hazırlanması ile ilgilendiğim  için bu eğitim ver-
mesi konusunda başka birinden yardım istedim  ama 
ilgilendiğim çocuklar  kısa sürede bana o kadar alışmış-
lar ki ben  olmadan bir yere gitmeyeceklerini söylediler. 
Onları ikna etme konusunda ciddi bir çaba harcadım 
ama çocukların o kadar kısa sürede beni bu  kadar çok 
sevmesi ve sahiplenmesi  gerçekten çok mutlu ediciydi. 
Ayrıca çocukların bu sevgiyle benim için resim yapma-
ları balon süslemeleri bunları hediye etmeleri de çok 
tatlıydı.

İlgilendiğim çocukların hem birbiriyle hem de diğer ço-
cuklarla arkadaş olmaları onlarla geçirdiğimiz zamanın 
daha verimli ve eğlenceli olmasını sağladı. Çocuklar 
doktoru, diş hekimini, eczacıyı ve kendi kendine muaye-
ne istasyonundaki anlatıcıları çok dikkatli dinledi. Biraz 
birlikte vakit geçirdikten sonra çocuklar bizlere sürekli 
bizim de onların okuluna gelip gelemeyeceğimizi sor-
dular. Onların bunu ısrarla sorması, bizi tekrar görmek 
istemeleri belki de bu etkinliği anlatmak için en iyi söz. 
Oyuncak ayılar ve aldıkları belgeler çocukları çok mutlu 

etti. Çocukların bizi de oyunlarına dahil etmeye çalış-
maları az bir sürede onların dünyasında edindiğimiz 
yerin önemli bir göstergesiydi. 

İlgilendiğim çocuklarla arkadaş gibi olduk. Beraber oy-
nadık ve bu geçirdiğimiz zamanda onlar kadar ben de 
çok eğlendim. İstasyonlarda çeşitli sorular sordular ve 
bütün istasyonlar gerçekten çok ilgilerini çekti. Doktorla 
diş hekimiyle ve eczacıyla iletişim kurdular. Onlar için 
öğretici olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar bir daha 
ne zaman görüşeceğimizi sordular. Ayrılırken de üzül-
düler ancak çok eğlendiklerini belirttiler. Benim için de 
çocuklar için de gerçekten çok verimli ve eğlenceli bir 
etkinlikti.

Oyuncak ayı anılarından ayıcıkların hastalıkları genel 
olarak boğazı ağrısı, baş ağrısı, ateş gibi şikayetlerle 
gelirken bir ayıcığın “kalbinin kırık” olması sonucu ne 
diyeceğiz şimdi diye bakışılan o an ve tepkiler...

Gönüllü Sesler
Yazar: Ahmet Arda Ünal

Kimse Görmek İstemeyenler Kadar Kör Değildir

Bir sabah uyandığınızda gözlerinizi kapatın ve o şekilde evde yönünüzü bulmaya, kendinize kahvaltı hazırlamaya ya 
da giyinmeye çalışın. Her şeyin ne kadar zor olduğunu fark ettiyseniz bir de bu şekilde yıllar geçiren okumaya veya 
çalışmaya çalışan görme engelli insanların olduğunu düşünün. İşte bizim projemizin amacı da bu kişilerin aldıkları 
uzaktan eğitimlerine ya da kitap seslendirmeleri yaparak okumalarına biraz da olsa yardımcı olabilmek.

Altı Nokta Körler Derneğinde verilen bu eğitimlerde derneğe gelen bu görme engelli kişilere birebir olarak ders vere-
rek açıköğretimden üniversite bitirmelerine ya da KPSS’de daha yüksek sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Ayrıca bu kişilerle konuştuğumuzda bizim için çok basit görünen iyiliklerle onların hayatlarına dokunabi-
liyoruz. Örnek vermek gerekirse çok karlı bir gün metroya Emin amca ile birlikte yürürken karşıdan karşıya geçmesine 
yardımcı olduğumda bana ne kadar minnettar olduğunu yüzünden anlayabilmiştim. Çünkü yerler buz olunca bu-
raları göremediklerinden çok fazla kere düşüp yaralanabiliyorlarmış. Bazen bu gibi basit şeylerin ne kadar da büyük 
etkiler yapabileceğini unutabiliyoruz. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz! 

KETÇAP (Kültür Entegrasyonu ve Tadım Çalışma 
Projesi) Mart 2020’de yürürlüğe girmiş yeni bir projedir. 
MEDISEP bünyesinde gerçekleşen değişim programları 
ve/veya MEDISEP’in ev sahipliği yaptığı etkinliklerde 
kültürler arası etkileşimin kuvvetlendirilmesi gerek-
tiğinin düşünülmesi üzerine ve ayrıca Hacettepe Tıp 
Fakültesi içerisinde de MEDISEP’in sosyal varlığının 
arttırılmak istenmesi üzerine başlatılmıştır. KETÇAP, 
açılımından da anlaşılacağı üzere kültürler arasında, 
özellikle kendi mutfakları kapsamında etkileşim yarat-
mak, Türk ve dünya mutfağını tanıtmak ve tatmak, 
yemek vesilesiyle öğrencilerin ortak bir paydada buluş-
masını sağlamak ve tat alma sürecinin bilimsel yön-
lerini araştırmak gibi amaçları olan bir proje. Bildiğiniz 
gibi geçmiş günlerde sizlerden tarifler istemiştik ve 
gönderdiğiniz tarifleri MEDIBlog’ta KETÇAP’ın Mutfağı 
bölümlerinde paylaşmıştık. Bu tarifler üzerinden bir ya-
rışma düzenledik ve sizlerin verdiği oylarla kazananımız 
Vişneli Brownie tarifiyle Yaren Kaya oldu! Denemek iste-
yenleriniz için kazanan tarifimiz yanda:

Vişneli Brownie:
Malzemeler:
-2,5 paket bitter çikolata(160-180 gr)
-1 su bardağı şeker
-3 yumurta
-1 paket vanilya
-1 su bardağı un
-1 çay bardağı çekirdeği çıkarılmış vişne

 Hazırlanışı
1. Öncelikle çikolataları küçük parçalar haline geti-

riyoruz. Daha sonra bu çikolataları benmari usulü 
eritiyoruz.

2. Çikolatalarımız erirken bir yandan da derince bir 
kapta yumurtalarımızla şekerimizi köpükleşene ka-
dar karıştırıyoruz.

3. Eriyen çikolatalarımızı da bu kaba ekliyoruz ve 
karıştırıyoruz.

4. Un ve vanilyayı eliyor ve kaba ekleyip homojen hale 
gelene kadar karıştırıyoruz.

5. Elde ettiğimiz karışımı ısıya dayanıklı bir cam 
tepsiye koyuyoruz. İsterseniz tepsiye yağlı kağıt 
serebilirsiniz.

KETÇAP
Yazar: Elif Begüm Baran
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Sosyal izolasyon boyunca evde hiç olmadığı kadar 
uzun süre kalmak herkes için alışılması zor bir durum 
oldu. Benim için de hikaye farklı değildi tabii ki; topluluk 
işlerim, arkadaşlarımla dışarıda vakit geçirmem, bazen 
ders çalışmam sebebiyle akşam yemeğine yetiştiğim 
gün sayısı yok denecek kadar azdı. O yüzden ilk birkaç 
gün kendi evim olmasına rağmen hiç vakit geçireme-
miş olduğum bu yeri yadırgadım, herkeste olduğu gibi 
beslenme ve uyku düzenlerim karman çorman oldu. 
Bu zamanların avantajlarını değerlendirmeseydim ke-
sinlikle çekilmez günler geçirirdim. Peki günlerimi nasıl 
geçiriyorum?

Şu sıralar kendi egzersiz düzenimi oluşturdum ve bu 
süreç bittikten sonra bunun bir alışkanlık olarak kalma-
sı için rutinime uydurmaya çalışıyorum. Bunun dışında 
da tabii ki çoğu kişi gibi kendimi kitap okumaya verdim. 
Hepimizin ismini bildiği şairleri tek tek seçip bulabildi-
ğim bütün eserlerini okumaya çalışıyorum. Cahit Sıtkı 
Tarancı, Nilgün Marmara, Orhan Veli Kanık, Cemal 
Süreya ve nice başarılı şair… Biz bu kişileri hep şiirle-
riyle tanıdık, onları şiirleriyle sevdik. Ancak yılların bu 
sevgiye ve üne bir yan etkisi oldu: Bu başarılı kalemleri 
yıllar boyunca belli şiirlere ve belli kalıplara indirgedik, 
mükemmel dizelerinin ötesinde bu kişilerin de birer in-
san olduğunu unuttuk. Bunun ayrımına okudukça, bu 
kişileri daha yakından tanıyınca vardım; birini tanıma-
dan onu öncesinde tanımamış olduğunuzu fark etmek 
maalesef zor. 

İçinde bulunduğumuz çağ ve eğitim sistemi bizi bil-
gileri küçük kodlar olarak kaydetmeye ve hızlıca geri 
çağırmaya alıştırdı. Bilgileri kodlamak, küçük yer kap-
lamalarını sağlamak bir test sınavında ya da hızlı karar 
vermeniz gereken bir zamanda kurtarıcınız olabilir. 
Ancak bu durum bazen kelimelerin, cümlelerin; onları 
sarf eden kişilerin kalıplaşmasına ve değersizleşmesi-
ne sebep olabiliyor, ve bu da sanatın varoluş amacına 
tamamen ters düşen bir şey. Nilgün Marmara deyince 
aklımıza sadece intiharı, Cahit Sıtkı deyince aklımıza 
sadece ölüm korkusu geliyor; maalesef kimse Orhan 

Veli’nin de bir zamanlar âşık olduğunu hatırlamıyor 
ve onu sadece İstanbul’u Dinliyorum şiiri ile tanıyor. 
Hem bu mükemmel yapıtlar hem de onları yaratanlar 
amacına hiçbir zaman ulaşamıyor. Hissedilmek için 
söylenen sözler söylendiğiyle kalıyor, bazen şansa ha-
tırlanıyor, tekrarlanıyor ama asla tekrar hissedilmiyor. 
Zamanın çoğumuz için yavaşladığı bugünleri farkına 
varmamış olduğumuz şeyleri düşünmek ve belki hisset-
mek için değerlendirebiliriz, en azından ben öyle yap-
maya çalışıyorum. Bir yazarı gerçekten tanımak iste-
yenlere tavsiyem o kişilerin anılarını, varsa mektuplarını, 
kıyıda köşede kalmış cümlelerini bulup okumaları olur; 
böylece o yazarı bir eser değil bir kişi-bir yaratıcı-bir 
bütün olarak değerlendirebilirsiniz. Sosyal izolasyon 
sürecinden en büyük beklentim tabii ki en kısa zaman-
da sağlıklı olarak sonlanması. Ama aynı zamanda bu 
süreci atlatan herkesin kendine hitap edecek yeni şey-
ler bulması, öğrenmesi ve hissetmesidir. Herkese mutlu 
günler diliyorum…

Sosyal İzolasyon Günceleri
Yazar: Elif Karakütük

Heidelberg-Almanya
Elif Karakütük

Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile 
 Bambi Etkinliği Eğitimi - 2013 

(Bambi: ÇEREZ’in Eski Adı)

62. TurkMSIC Ekim Genel Kurulu - 2013 Kayseri
En Sağda: Mehmet Kurt - 2015-2016 Dönemi Başkanı
Sağdan 2.: İltürk Özdoğan - 2012-2013 ve 
2013-2014 Dönemleri Başkanı
Sağdan 5.: Mehmet Yener Çalışkaner - 
2014-2015 Dönemi Başkanı
Soldan 2.: Başak Ünal - 2013-2014 Dönemi Genel Sekreter
Soldan 4.: Hazal Murat - 2013-2014 Dönemi 
Tıp Eğitimi Sorumlusu

2014 yılında, 2009-2010 Dönemi Başkanı Yusuf 
Çamırcı’nın yardımlarıyla Çankırı’da gerçekleştirilen 

MEDISEP Sağlık Turnesi

2015 yılında MEDISEP ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen TurkMSIC Proje Kampı

TRT Radyo 1’de MEDISEP Tanıtımı - 2015
Sağdan 2.: Nazlı Alaoğlu - İlk Temalardan  

Sorumlu Başkan Yardımcısı - 2015-2016 Dönemi
Sağdan 3.: Göker Çalış - 2016-2017 Dönemi Başkanı

MEDISEP Açılış Kampı - 2015
En solda: Ceylan Aslan - 2015-2016 

Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Fotoğraflarla MEDISEP 
2013-2015

Hazırlayan: Gizem Tanalı

Fotoğraflar için 2015-2016 Dönemi Başkanı Mehmet Kurt’a teşekkür ederiz.



Türkiye’de 
ilk vaka 
görüldü

Öncelikle umreden gelen vatandaş-
lar olmak üzere yurt dışından gelen 

vatandaşlar öğrenci yurtlarında 14 gün 
süreyle karantinaya alındı.

Eğitim öğretime  
ara verildi.

65 yaş üzeri ve kronik ra-
hatsızlığı olan vatandaşlara 
sokağa çıkma yasağı getiril-
di. Ayrıca bu tarihte virüsle 
enfekte olan kişi sayısının 

1000’i aştığı açıklandı.

MEB’e bağlı olan ilkokul, ortaokul ve 
liselerde eğitim öğretime verilen aranın 
30 Nisan’a kadar uzadığı, bu süreçte 

derslere uzaktan eğitimle devam edile-
ceği duyuruldu.

MEB’ten sonra YÖK’ten de üniversiteler 
için açıklama geldi. Bahar dönemindeki 

yüz yüze derslerin bittiği ve uzaktan eğiti-
me devam edileceği duyuruldu. Aynı gün 
YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’nin 

de ertelendiği açıklandı.

Şehirlerarası ula-
şım valilik izniyle 
gerçekleşmeye 

başlandı.

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 
şehre giriş çıkışlar kapatıldı. Ayrı-
ca sokağa çıkma yasağı, 20 yaş 

altı ve 60 yaş üstünü kapsayacak 
şekilde genişletildi.

İnsanlığın Yeni Korkulu Rüyası: 
COVID-19
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Yazar: Melike Zengin

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve 
artık hepimizi ilgilendiren küresel bir sorun haline gelen 
COVID-19, SARS-CoV-2 virüsünün hayvanlardan in-
sanlara geçerek insanları enfekte etmesiyle hayatımıza 
girdi.

SARS-CoV-2 büyük bir virüs ailesi olan coronavirüs ai-
lesine mensuptur. Corona virüsleri, zarflı ve tek sarmallı 
RNA virüsleridir. Develer, sığırlar, kediler ve yarasalar da 
dahil olmak üzere birçok farklı hayvan türünde yaygın 
olan corona virüsleri,insanlarda da 4 tipini (HCoV-229E, 
HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV) bulundurmak-
tadır. Corona virüslerin insanlarda bulunan, insandan 
insana kolaylıkla bulaşabilen bu alt tipleri; çoğunlukla 
soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir.İnsan corona 
virüslerinin dışında hayvan corona virüsleri de nadi-
ren insanları enfekte edebilir;  MERS, SARS ve şimdi-
lerde COVID-19 gibi ağır hastalık tablolarına neden 
olabilmektedir.

Corona virüsleri bu zamana kadar MERS ve SARS gibi 
ciddi ve hasarı büyük hastalıklara yol açmıştır. Son 
zamanlardaysa COVID-19 sebebiyle corona virüsleriyle 
tekrardan karşı karşıyayız.

COVID-19, 2019 Aralık ayından itibaren adım adım 
çözülen ve her yeni bir gün farklı bir bilgi edinilen bir 
süreç geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Bu süreç 
ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin’in Hubei eyaleti Wuhan 
şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarının 
ortaya çıkmasıyla başladı. Daha sonra yapılan araştır-
malar ile hastalığın Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış 
Pazarı çalışanlarında kümelendiği görüldü. Salgının 
kökeni hala araştırılmakla birlikte eldeki veriler Huanan 
Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında satılan yabani 
hayvanları gösterdi. Çinli yetkililer bu hastalığın ciddi-
yetini fark edip bütün dünyaya yayılmasını engellemek 
için 31 Aralık 2019’da WHO’yu bu şehirdeki pnömoni 

vakalarına karşı uyardı. Bir hafta sonra, 7 Ocak 2020’de 
Çinli bilim insanları coronavirüsü bir hastadan izole 
ettiler ve virüsün genom dizilimini gerçekleştirdiler. 
Böylece yeni virüsün eskileriyle olan benzerliği ve virü-
sün grubu hakkında bilgi edinilebildi. 13 Ocak 2020’de 
Taylanďda ilk importe vaka görüldü ve bu da virüsün 
epidemiden pandemiye doğru ilerlemesindeki ilk vaka 
oldu. Bu tarihten sonra daha sıkı önlemler alındı. 30 
Ocak 2020 tarihinde WHO, salgını “Uluslararası Halk 
Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)” ilan etti ve bu 2015’ten bu 
yana domuz gribi,çocuk felci,ebola,zika ve kivu ebola 
salgınlarından sonra “6. Halk Sağlığı Acil Durumu” oldu.

7 Ocak’ta SARS-CoV-2’nin genom dizilimi bulunduktan 
sonra virüs hakkında bazı bilgiler edinildi. Diğer corona-
virüs hastalıklarında olduğu gibi solunum yolu hastalık-
larına sebep olan COVID-19’un en yaygın semptomları; 
yüksek ateş, öksürük, nefes almakta güçlük. Hastalık 
ilerledikçe pnömoniye yol açabilmekte, böbrek yetmez-
liği ve ölümle sonuçlanabilmektedir.

SARS-CoV-2 damlacıklar ile yayılmaktadır. Bu da virü-
sün öksürük, hapşırık ile (aradaki mesafe 1 metreden 
az iken) kişiden kişiye geçebileceğini göstermektedir. 
Yoğunlukla hastalardan geçtiğini bilsek de nadiren 
kuluçka sürecindeyken de bu virüs aktarılabilmektedir. 
Virüsün kuluçka süresi enfekte olunan günden sonraki 
2 gün ve 2 hafta arasında değişiyor. Bu yüzden enfekte 
olduğu düşünülen herkes en az 2 hafta izole ediliyor.

Henüz çok yeni bir virüs olduğundan salgının seyri 
her geçen gün değişmekte. Çin’de başlayıp Avrupa’ya 
geçerek yayılmasıyla birlikte tüm dünyada COVID-19 
vakaları görür olduk. Dünya’daki bütün ülkelerin vi-
rüsün daha fazla yayılmasını engellemek için aldığı 
önlemlere karşın virüs, büyük bir hızla yayılmaya de-
vam ediyor. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla 114 ülkede 118 
bin vakaya rastlanması ve 4 bin 291 kişinin ise hayatını 

kaybetmesinin ardından WHO, COVID-19’un pandemik 
hastalıklar grubuna dahil edildiğini duyurdu. 4 Mayıs 
2020 tarihindeki verilerle, 187 ülkede 3,5 milyonu aşkın 
insana ulaşan ve 247.838 kişinin ölümüne sebep olan 
COVID-19’un korkulmayacak ya da dikkate alınmaya-
cak bir seviyede olmadığı aşikar.

Türkiye’de COVID-19

Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görül-
mesiyle bizim COVID-19 ile mücadele sürecimiz de 
başlamış oldu. Yukarıdaki şema ile Türkiye’de virüsün 
yayılmasını engellemek için alınan bazı önlemleri göre-
bilirsiniz. Ülke genelinde izlenen genel politika ise her-
kesin kendi izolasyonunu sağlaması yönünde.

Tedavi

SARS-CoV-2 virüsü için henüz bilinen bir antiviral yok. 
Hastalara ise destek tedavisi uygulanıyor. Fakat tüm 
ülkelerin aşı ve tedavi yöntemleri için kolları sıvadığını 
söyleyebiliriz. Şu an Türkiye’de de başlanan bir tedavi 
olan immün plazma tedavisinden biraz bahsetmek 
istiyorum.

İmmün plazma tedavisi, COVID-19 tanısı konulan 
ve tedavi sürecinden sonra iyileşen hastaların kan 

plazmalarının alınıp ağır durumdaki vakaların tedavi-
sinde kullanmayı amaçlayan bir tedavidir. Kan plaz-
masında bulunan immünglobulin antikorları, kritik du-
rumdaki hastaları tedavi edici özellik taşıyor. Bir bağışçı 
1 hafta arayla 2 kez plazma bağışı yaparak iki hastaya 
destek verebiliyor. Bu tedavide iyileşip COVID-19 ile 
olan mücadelesinden galip çıkanlardan diğer hastalara 
yardım eli uzatması bekleniyor.

Peki biz COVID-19’dan kendimizi nasıl 
koruyabiliriz?

Virüsten korunmak için şu an yapmamız gereken en 
önemli şey hijyene önem vermek. Elleri sık sık yıkamak, 
öksürüp hapşırırken ağzı kapatmak, temiz olmayan 
eller ile ağza, burna ve göz çevresine dokunmaktan ka-
çınmak; WHO’nun bize başından beri verdiği tavsiyeler. 
Bunlara ek olarak gerekmediği sürece evden çıkma-
mak, dışarı çıkacağımız zaman maske takmak, dışarıda 
bulunduğumuz sürece sosyal mesafeye dikkat etmek 
ve eve geldiğimizde ellerimizi su ve sabun ile temizleyip 
kolonya ve dezenfektan kullanarak elimizden geldi-
ğince kendimizi korumak gerek. Bu yazının ulaşacağı 
kişilerin bu önlemleri dikkate alıp uyguladığından hiç 
şüphem yok. Sizden naçizane bir isteğim, çevrenizde-
kileri yahut gördüğünüz herhangi bir kişiyi uyarmanız 
yönünde. Bu günlerde oldukça zor şartlarda çalışan 
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sağlık personellerine biz de elimizden geldiğince bu konuda yapabileceklerimizi yaparak bir katkıda bulunabiliriz. 
Biliyorum ki hepimiz dışarı rahatça çıkabilmeyi, temiz hava alabilmeyi çok özledik. Ama doya doya nefes alabilme-
miz için şimdilik hayatı eve sığdırmamız şart.

Yardımlarından ötürü Prof. Dr. Koray ERGÜNAY’a teşekkürler.

Kaynaklar:

1. Hui DS, I Azhar E, Madani TA, et al. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel corona viruses to global 
health: the latest 2019 novel corona virus outbreak in Wuhan, China [publishedJanuary 14, 2020]. Int J InfectDis. 
2020;91:264-266. doi:10.1016/j.ijid.2020.01.009
2. John Hopkins (CSSE), 2020, WuhanCoronavirus (2019-nCoV) Global Cases https://gisanddata.maps.arcgis.com/
apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
3. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
5. COVID-19 REHBERİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI(25.02.2020)
6. Prof. Dr. Serhat Ünal: Coronavirus nedir? Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=Rf_30BUrGlg&fea-
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 Gölge
Yazar: Zeynep Yâren Annak

Uyandı. Saat gecenin üçü. Pencereden ay göz kırpıyor 
odaya tüm parlaklığıyla. Sanki gündüz gibi oda. Her 
şey aydınlık, net hiç olmadığı kadar. Belki uyku sersemi 
belki değil, gözleri yarı kapalı vaziyette çıktı sokağa. 
Ayakları çıplak, hırkasının bir kolu düşmüş omzundan. 
O hep bol gelen pijaması üstünde. Topallaya topallaya 
yürüdü. Nereye? Bilinmez. Sadece yavaş adımlar, ufak 
ayak sesleri el ediyordu karanlığın içinden. Düşündü. 
Neden oradaydı, neden durmadan yürüyordu ge-
cenin bu vakti, neden üstünde o hep nefret ederek 
giydiği ama giymekten de vazgeçemediği pijaması 
ve hırkası vardı? Bilmiyordu, sadece yürüdü, yürüdü, 
yürüdü… Sanki önündeki karanlığı delmek isteyen bir 
hançer gibi. Sonra koşmaya başladı. Derken hızlan-
dı, daha da hızlandı, daha da… Hiç olmadığı kadar 
hızlıydı şimdi. Kendini özgür hissediyordu. Attığı her 
adım, rüzgâra karşı alamadığı her soluk, alnından dö-
külen her ter damlası onu biraz daha yaklaştırıyordu 
sanki özgürlüğe, hiçliğe, hepliğe…  Koşmaya devam 

etti, saatlerce koştu, koştu hiç durmadan. Tükenene 
kadar koştu. Sonra birden durdu. Kaçıyordu. Neyden, 
kimden? Kendinden? Belki de her şeyden, durmaktan, 
gitmekten, nefes almaktan, yorulmaktan, uyumaktan, 
hissetmekten, edememekten… Bekledi. Düşünmek 
için... Durdu sadece, dikildi öylece sokağın ortasında. 
Kaldırımdaki lamba yüzüne vuruyordu. Işığın etki-
siyle yolda kocaman, uzun ince bir gölge oluşmuştu. 
Kendinden çok daha heybetli, güven veren bir silüet… 
Kendini kendinden mi kıskanmıştı yani? Hınçla çiğnedi 
gölgesini, tepindi üzerinde. Ama o zarar vermek iste-
dikçe gölgesine, gölge daha da büyüdü, büyüdü, bü-
yüdü… Yollar dar geldi heybetine. Dağlara sığmadı, her 
yer onunla doldu taştı. Ve sonunda kendi gölgesinin 
içinde kayboldu adam. Belki de asıl gölge kendisiydi. 
Görünmezdi, küçücüktü. Kendisi kendini yutmuştu en 
sonunda. Gölgesinin kollarında usul usul kaybolurken 
uyandı.

Deprem ve Etkileri
Yazar: Ezgi Afra Gökoğlu

Deprem, yer yüzeyindeki ve yerin altındaki dalgala-
rından doğan titreşimdir. Yüzeyde çatlaklara, derin 
yarıklara, toprak kaymasına, tsunamiye ve hatta artçı 
depremlere sebep olabilir. Depremin süresi, günün han-
gi saatinde gerçekleştiği, artçıların şiddeti depremin 
yıkıcılığını arttırabilir. Depremle aynı anda gerçekleşe-
bilecek felaketler içinde yangın, tsunami ve heyelanı 
sayabiliriz.

Güvenlik Açığı Sayılan Durumlar:
• Sismik bölgelerdeki yerleşim konumları/dağılımı ve 

nüfusun yoğunluğu.
• Deprem bölgesindeki yapıların yetersiz denetlenmiş 

olması ve yeterince sağlam yapılmaması.
• Belli bir bölgede bina çokluğu ve nüfus yığılması.
• İkaz/ihbar sisteminin olmaması veya yetersiz 

olması.
• Halkın deprem ve getirdiği riskler hakkında bilinçsiz 

olması.

Depremlerin Halk Sağlığına Etkisi:
Halk sağlığına karşı tehdit oluşturan durumlar depre-
min büyüklüğüne, çevreye (yapılaşma, iklim gibi) ve 
depremin ikincil etkilerine (tsunami, heyelan gibi) göre 
değişir. Bu etkileri risk faktörleriyle ilişkilerine göre şöyle 
sınıflandırabiliriz:

1. İnsan Sağlığına Karşı İlk Etkileri
• Bina yıkılmasından (depremin birincil etkilerinden) 

dolayı travma sebepli ölüm ve yaralanmalar.
• Depremin ikincil etkilerinden kaynaklanan ölüm ve 

yaralanmalar. Örneğin tsunami sonucu boğulma, 
heyelanda yaralanma, yangın yüzünden duman 
soluma, karbon monoksit zehirlenmesi ve yanıklar.

2. Sağlığa Orta Vadeli Etkileri
• Tedavi edilmemiş veya yeterince özenle tedavi edi-

lememiş yaraların enfeksiyon kapması.
• Sağlık sistemine binen yükten dolayı gebelik ve 

yenidoğan hizmetlerinin aksaması sonucu mater-
nal mortalite ve morbiditenin, bebek ölümlerinin ve 

sakat doğumların artması.
• Kalabalık alanlarda salgın hastalık tehlikesi.
• Kronik hastalıkların tedavisinin aksaması sonucu 

artan mortalite ve komplikasyonlar.
• Psikososyal ihtiyaçların artması.
• Endüstriyel yapıların zarar görmesi, kısmen veya 

tamamen yıkılması sonucu ortaya çıkan kimyasal 
ve/veya radyolojik ajanların çevre kirliliğine sebep 
olma ihtimali.

3. Depremlerin Sağlık Sistemine Etkisi
• Sağlık tesislerinin ve ulaşım altyapısının zarar gör-

mesi sonucu sağlık sisteminin ulaşılabilirliğinin ve 
fonksiyonelliğinin azalması.

• Hayatta ve sağlıklı olduğu halde çeşitli sebeplerden 
dolayı tesise gelemeyen sağlık çalışanlarından do-
layı oluşan açık.

• Depremden maddi olarak zarar görenlerin herhangi 
bir tedavi için para sıkıntısı çekmesi.

• Medikal malzemelerin harcanmak zorunda kalın-
ması ve buna bağlı çıkan tedarik sorunları yüzün-
den gerekli malzemelerin bulunamaması.

4. Depreme Karşı Alınacak Önlemler ve Hazırlıklar
• Acil durum risk yönetimi sistemlerinin 

güçlendirilmesi.
• Beşerî yapıların kalitesini ve denetimleri arttırarak, 

arazileri daha verimli kullanarak depremlerin yıkıcı 
etkisinin azaltılması.

• Sağlık tesislerini tehlikelere karşı dayanıklı hale 
getirmek ve personeli eğitmek, böylece felakette 
artan ihtiyaca rağmen sağlık sisteminin etkin ve 
fonksiyonel kalabilmesi.

• Tıbbi müdahale ekiplerini felaket durumunda ih-
tiyaca cevap verebilecek şekilde hazır tutmak ve 
gerekirse geçici sağlık tesisleri açabilecek durumda 
olmak.

• Toplumun hazırlanmasına ve eğitilmesine kaynak 
ayırmak. 

Kaynak: https://www.who.int/hac/techguidance/ems
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Son Yıllarda Çıkmış Dinlemek 
İsteyebileceğiniz 4 Albüm

Yazar: Onur Çağın Gürlek

FKA twigs – Magdalene
Tür: R&B, Alternatif, Pop, Elektronik

Çıkışını 2012 yılında EP1 isimli EP’si ile yapan, ilk albü-
münü 2014 yılında çıkaran ve müzik yapmaya başladı-
ğından beri hem eleştirmenler hem de dinleyiciler ta-
rafından sürekli övülen FKA twigs, 2019 yılında çıkardığı 
Magdalene albümüyle de son yılların en çok konuşulan 
kayıtlarından birine imza attı. 32 yaşındaki İngiliz sa-
natçıyı farklı kılan en önemli özelliği kendine has vokal-
leri, kavramsal ve derin sözleri ve elektronik, pop, trip 
hop, koro müziği, art-pop, glitch, avant-garde ve R&B 
gibi farklı müzik türlerinden parçalar taşıyan müziği ile 
türlerin tanımlarını esnetip kendini dışarıda tanımlayan 
orijinal ve benzersiz parçalar yazma yeteneği. 

Çıkış yaptığı günden beri müziğiyle ilgi odağı olsa da 
bu albümü çıktığında sanatçının üzerinde her zamanki 
müzik piyasasından çok daha büyük bir mercek var-
dı: Alacakaranlık film serisinin başrollerinden Robert 
Pattinson ile 2014 yılında ilişkisini açıklaması ile ana 
akım medyanın ilgisini çeken FKA twigs’in bu albümü, 
nişanlanma söylentileri ve çiftin 2017 yılındaki ayrılık-
larından beri yayınladığı ilk müzikti. Bunun da ötesin-
de FKA twigs, albüm öncesinde verdiği röportajlarda 
yaşadığı ayrılık ve sonrasında hissettiği çökkünlüğü 
de albümü yoğun bir şekilde etkilediğini açıklamaktan 
kaçınmıyordu.

Albümün ilk teklisi “cellophane” çıktığı andan itibaren 
büyük övgü topladı ve eleştirmenlerden tam not aldı. 
Özellikle avant-garde esintiler taşıyan ve orijinal este-
tiği ile övülen müzik videosu birçok yıl sonu listesinde 
yer aldı ve MTV Video Müzik Ödülleri, UK Müzik Video 
Ödülleri ve “En İyi Müzik Videosu” dalında Grammy 
Ödülleri gibi birçok farklı alanda ödüllere aday göste-
rildi veya bu ödülleri kazandı. Diğer yayınlanan tekliler 
“holly terrain”, “home with you” ve “sad day” de övgüy-
le karşılandıktan sonra Kasım 2019’da yayınlan albüm 
yine birçok ödüle aday gösterildi ve hemen hemen tüm 
yıl sonu listelerinde kendini yukarılarda buldu.

Öne Çıkan Parçalar: Sad Day, Holly Terrain, Cellophane, 
Mary Magdalene

Tyler the Creator – IGOR
Tür: Hip hop, funk, neo-soul

Her gün ünü ve başarısı daha da artan Amerikalı rap 
sanatçısı Tyler the Creator’ın uzun süredir beklenen 
5. Albümü 2019 yılı mayıs ayında çıktı ve tüm piyasayı 
yerinden salladı. 29 yaşındaki sanatçı 2010’larda lideri 
olduğu Odd Future isimli alternatif hip hop grubu ile 
üzerine çıkışını yakaladıktan sonra yayınladığı piyasa-
dan farklı, inovatif ve konsept ağırlıklı, temaları üzerine 
düşünülmüş albümleri ile isim yaptı. Özellikle 2017 
yılında yayınladığı Flower Boy ve burada bahsettiğimiz 
IGOR albümlerinde jazz, soul ve elektronik gibi farklı 

türleri başarıyla müziğine entegre etmesi ile kendini 
rakiplerinden ayırdı.  Sadece 10 yıldır müzik yapmasına 
rağmen Billie Eilish’ten Kanye West’e birçok ünlü mü-
zisyeni etkiledi.

IGOR albümünde piyasadaki bağlantılarını kullanmak-
tan çekinmeyen Tyler bu albümünde Solange, Kanye 
West, CeeLo Green, Pharrell Williams, La Roux ve 
daha birçok sanatçıyla beraber çalıştı. Devasa isimlerle 
beraber ortaya koyduğu albümünün aslında kalbin-
de bir konsept albümü olması da onu son yıllardaki 
diğer albümlerden ayıran özelliklerden biri. Albümün 
konusu ana karakter IGOR’un sevgilisinin bir başka 
sevgilisi daha olması ve IGOR’un zamanla sevgilisini 
kaybetmesi. Albümün ilk yarısı IGOR’un sevgilisine 
yazdığı duygusal anlamda yoğun ve genelde agresif 
şarkılardan oluşurken albümün ikinci yarısı IGOR’un 
sevgilisinin kaybına alışması ve kendini toparlamasına 
odaklanıyor.

Çıkar çıkmaz Billboard 200’de ilk numaraya ulaşan 
albüm kritiklerden de yüksek puanları toplayıp birçok 
yıl sonu listesinde kendine yer buldu, son olarak da 
başarısını “En İyi Rap Albümü” kategorisinde Grammy 
Ödülünü kazarak taçlandırdı.

Öne Çıkan Parçalar: EARFQUAKE, A BOY IS A GUN, 
PUPPET, ARE WE STILL FRIENDS

Grimes – Miss Anthropocene
Tür: Endüstriyel, Pop, Elektronik

Her albümüyle hem hayranların hem kritiklerin alkışla-
rını toplayan Grimes 2015’den beri beklenen, hem plak 
şirketiyle yaşadığı sıkıntılar hem de özel hayatındaki 
kayıplar sebebiyle tekrar ve tekrar ertelenen, silinip 

yeniden yazılan albümüyle yine herkesin beğenisini 
toplamayı başardı. 21 Şubat 2020’de yayınlanan albü-
müyle yine herkesin ilgisi ve beğenisinin odağı oldu.
2000’lerin sonunda bağımsız olarak yayınladığı ilk 2 
albümünün şu anki gibi SoundCloud, TikTok ve Spotify 
üçlüsünün piyasada bu kadar gücü olmadığı, radyoda 
duyulmayan şarkıların çoğunlukla unutulduğı ve geri 
planda kaldığı bir zamanda sosyal medya üzerinden ve 
müziğinin ağızdan ağıza yayılmasıyla yavaş yavaş ama 
istikrarlı bir şekilde yükselişe geçti. İsminin yayılması 
ile ünlü plak şirketi 4AD ile anlaşan sanatçı, 3. albümü 
Visions’ı 2012’de yayınlaması ile önceki albümlerinden 
de hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Albümlerinin gerek 
eteri ve ruhani elektronik harmonileri gerek gece eve 
dönerken saldırıya uğrayan kadınlar ve diyete giren 
kedilerden oluşan absurdist ve impresiyonist sözleri 
piyasadaki tüm sanatçılardan farklıydı. Art pop, synth 
pop, hip hop, elektronik, nu metal, K-pop, orta çağ koro 
müziği ve rap türlerini birbirlerine karıştıran albümle-
riyle aniden yükselişe geçen sanatçı 2015’te yayınladığı 
4. albümü Art Angels’la yine birçok başarıya imza attı. 
2018 yılında sürekli kendine manşetlerde yer bulan ünlü 
teknoloji devi Elon Musk ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla 
Grimes üzerindeki mercek daha da büyüdü.

Bu albümünde de hem geçmişten gelen kendine has 
kişiliğini  hem de Elon Musk ile olan ilişkisinden etki-
lenerek müziğine kattığı yapay zeka, transhumanizm 
gibi fütüristik teknolojilerii ve iklim değişikliği gibi farklı 
konuları görebiliyoruz. Miss Anthropocene adını “Miss”, 
“Mizantrop,” (“insanlardan nefret etmek, ürkmek veya 
sevmemek “) ve Antroposen (İnsanoğlunun dünyaya 
olan etkisinin en üst düzeye çıktığı Sanayi Devrimi’nden 
bugüne olan süreç ve devam edecek, İnsan Çağı da 
denen döneme verilen isim) kelimelerinin birleşme-
sinden alıyor. Miss Anthropocene aslında Grimes’ın 
değişiyle antromorfik bir iklim değişikliği tanrıçasının in-
sanlık nefret etmesi ve biyolojik olanın sentetik olan ile 
değişmesi fikrinden çıkan bir albüm. Endüstriyel, pop, 
nu metal ve darkwave türlerinden ilham alan albüm 
çıktığı gibi Bilboard’da 1 numaraya oturdu ve kritikler-
den pozitif yorumlar topladı.

Öne Çıkan Parçalar: We Appreciate Power, Violence, 
Delete Forever, So Heavy I Fell Through the Earth



Gün 25: 
Dışarı çıkamamak beni zorlamaya başlamıştı ama sab-
retmek zorundaydım çünkü annem kemoterapi almaya 
başlayacaktı ve ben virüs kaparsam normalden de 
geç açığa çıkabilirdi – kolay kolay üşütmezdim ve grip 
olduğumda da çok hafif atlatırdım. Bir yandan da artık 
hareket etmek istiyordum, Ankara’dan döneli iki kilo 
almıştım. Böylece telefonuma fitness uygulaması indir-
dim ve yapmaya başladım. Artık yeniden ders çalışma-
ya başlamam gerekiyordu, sporum bittikten sonra ken-
dimi zorlayıp notlarımın başına oturdum. Yaptığım film 
listesini uygulamak için güzel bir gündü, televizyonda 
yine berbat bir dizi vardı. Bilgisayar başına geçip uzun 
zamandır izlemek istediğim animasyon filmini açtım, 
tahmin ettiğimden de güzel çıkmıştı. Hızımı alamayıp 
geç vakitte bir film daha izledim ve ardından o kadar 
yorulmuştum ki kafamı yastığa koyar koymaz uyudum.
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Sosyal İzolasyon Günceleri
Yazar: Ezgi Afra Gökoğlu

Beach Bunny – Honeymoon
Tür: Surf Rock, Indie Pop, Bedroom Punk

Listedeki diğer girişlerden farklı olarak Honeymoon oldukça yeni bir grubun 
çıkış albümü. 2015 yılında ilk parçalarını yayınlayan grup daha sadece 1 yıl 
önce bir plak şirketiyle anlaştı ve Honeymoon profesyonel olarak çıkardıkları ilk 
albüm. Buna rağmen şimdiden isimleri bilinen grup, 2018 yılında yayınladık-
ları, kendi deyimleri ile Avrupa merkezli güzellik anlayışına bir protesto olarak 
yazdıkları teklileri “Prom Queen”in 2019 yılında sosyal medyada patlaması 
ile isimlerini duyurdular. Lili Trifilio, Matt Henkels, Anthony Vaccaro ve Jon 
Alvarado’dan oluşan 4 kişilik grup Chicago’da yaşıyor. Özgüven ve kendinden 
şüphe duymak, anksiyete ve mutluluk, ergenlik ve yetişkinliğe adım atmak ara-

sında giden sade ve konunun merkezini doğrudan ortaya koyan sözleri, gitar ağırlıklı hem klasik rock’tan ilham alan 
hem de sanki dinleyiciye yatak odalarında kendilerine özel bir konser dinliyorlarmış hissi yaratan sadeliğe sahip mü-
zik aranjmanıyla şimdiden birçok eleştirmenin beğenisini toplayan ve hayranları günden güne artan grup gelecek 
günlerde izlenmesi gerekenlerden.

Öne Çıkan Parçalar: Promises, Dream Boy, April

Yanda ve aşağıda yer alan Spotify kodu ve QR kodunu taratarak ya da direkt 
olarak kodlara tıklayarak öne çıkan parçaların yer aldığı listeye ulaşabilirsiniz.

Cunda Adası - Ayvalık 
Elif Karakütük

Fotoğraflarla MEDISEP 
2016-2017

Hazırlayan: Gizem Tanalı

EMSA Türkiye Kurultayı - 2016 İstanbul 2016 MEDISEP Mayıs Genel Kurulu

Üst sıra soldan sağa; 
Göker Çalış - 2016-2017 Dönemi Başkanı
Şahin Hanalioğlu - 2006-2007 Dönemi Başkanı
Kemal Kösemehmetoğlu - Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Topluluk Danışman Hocamız
İltürk Özdoğan - 2012-2013 ve 2013-2014 Dönemi Başkanı
Yusuf Çamırcı - 2009-2010 Dönemi Başkanı
Cem Çöteli - 2010-2011 Dönemi Başkanı
Mehmet Kurt - 2015-2016 Dönemi Başkanı
Alt sıra en sol: Elifsu Keser - 2017-2018 Dönemi Başkanı

2016 MEDISEP Açılış Kampı
En önde: Bilge Açıkalın - 2017-2018 Dönemi 

Mali Koordinatör
En sağda: Ceylan Aslan - 2017-2018 Dönemi 

Denetim Kurulu Üyesi
En arkada: Betül Doğan - 2016-2017 Genel Sekreter

2016 İstanbul EMSA Kurultayı sonrası, sağdan sola: 
Elifsu Keser - 2017-2018 Dönemi Başkanı

Mehmet Kurt - 2015-2016 Dönemi Başkanı
Barkın Yiğitbaşı - 2016-2017 Dönemi  

Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Onur Ege Tarı - 2017-2018 Dönemi 

Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mert Yüksel - 2017-2018 Dönemi 

Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Fotoğraflar için 2017-2018 Dönemi
Başkanı Elifsu Keser’e teşekkür ederiz.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7kw-TsFhqN4sDCfilWcNdSxnEX8ED1Eu
https://open.spotify.com/playlist/59DxflvTk5p9tmVhpLHiRa?si=o68LSuumSNKHRi_Zn2fCEw
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Ev Sahipliklerimiz
Yazarlar: Elif Karakütük, Gizem Tanalı, Güneş Başkes

TurkMSIC 3. Proje Kampı (18-20 Ocak 2020)

Yazar: Elif Karakütük

Bu yılki Proje Kampı ev sahipliğini üstlenmek aniden aldığımız 
bir karar oldu. Tarihler açıklandığında sömestir tatilinin ilk 
üç günü olacağını fark edince “Neden yapmıyoruz ki?” diye 
düşündük. Her şeyden önce MEDISEP’te fazlasıyla oturmuş 
bir proje sistemimiz var. Aktif olan bir sürü proje ve neredeyse 
hepsinin birer çekirdek takımı bulunuyor. Bu yüzden hem ta-
kımlardan hem takım dışı başvurularla kurulacak organizas-
yon ekibinin bu işin altından rahatlıkla kalkacağını düşündüm. Yılın başında koordinatörlere sorduğumda hepsini bu 
konuda motive görmek de başvurmamızdaki en büyük sebepti sanırım.

18-20 Ocak tarihlerinde gerçekleşen Proje Kampı’nda 3 gün boyunca bir çok oturumda proje yazımı ve süreç yöne-
timi tartışıldı, TurkMSIC desteklenmiş projeleri tanıtıldı ve katılımcılar bu projelerin çalışma alanları hakkında daha 
detaylı bilgi sahibi oldu. Biz de MEDISEP ailesi olarak gerek bilimsel olarak gerek organizasyon yönünden elimizden 
geldiğince destek olmaya çalıştık, ve bence başarılı da olduk. Birbiriyle hemen kaynaşan çok güzel bir organizasyon 
komitemiz vardı ve onlar sayesinde süreci çok güzel atlattık. Böyle bir ekiple çalışmış olmak benim için büyük bir 
şans ve çok güzel bir deneyim oldu, hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum.

BlueCon Türkiye (7-9 Şubat 2020)

Yazar: Güneş Başkes

7-9 Şubat 2020 tarihlerinde EMSA Türkiye ve EMSA 
Europe’ta bir ilk özelliği taşıyan BlueCon Türkiye’ye ev 
sahipliği yaptık. BlueCon Türkiye, EMSA Türkiye’nin tüm 
pillar’lara aynı anda bir araya gelme fırsatı sunduğu ulusal 
bir toplantıdır. Bu toplantının amacı ortak bir konu hakkın-
da farkındalık yaratmak, FMOların etkinliklerine zenginlik 
katmak, bireysel gelişimi akran etkileşimiyle destekle-
mek, zengin ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. 
Toplantıda “Sağlıkta İş Gücü” teması altında sempozyum 
ve pillar oturumlarına ev sahipliği yaptık. Sempozyum 

oturumlarından birinde okulumuzdan çok kıymetli Prof. Dr. Şevkat Bahar hocamızla beraberdik. Yoğun programına 
rağmen bize vakit ayırarak  Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın (ICPD) 25.si 2019 yılında Nairobi’de ger-
çekleşen ve kendisinin de delegasyonunda yer aldığı toplantının çıktılarını aktardı. MEDISEP tema sorumlularımız da, 
Ulusal Pillar Direktörleri ile birlikte oturumların hazırlık sürecinde aktif rol aldı. Organizasyon komitesi olarak birbirine 
paralel olarak gerçekleştirilen 4 bilimsel 4 sosyal içerikli atölye hazırladık. Programımızın ilk akşamında Gala yeme-
ğini gerçekleştirdik. Sosyal program olarak da beraber “Parazit” filmini, bize özel bir salonda seyrettik. Önceden yal-
nızca senede iki kere kurultaylarda bir araya gelebilen EMSA Türkiye ailesinin MEDISEP ev sahipliğinde kaynaştığını, 
verimli ve aynı zamanda keyifli vakit geçirdiği görmek organizasyon komitesi olarak bizi çok mutlu etti. Bir ilke imza 
atılan bu ev sahipliğinin bizler için önemi çok büyüktü ve eğiticiydi. Bizler için çok güzel bir deneyim oldu, başta 
MEDISEP ailesi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca ev sahipliğimizin her aşamasında or-
ganizasyon ekibinin bir parçası olarak yanımızda olan EMSA Türkiye Kapasite Geliştirme Koordinatörü Ertan Direnç’e 
de bütün desteği ve emekleri için çok teşekkür ediyoruz.

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalıştayı (22-23 Şubat 2020)

Yazar: Gizem Tanalı

22-23 Şubat tarihlerinde ev sahipliğini gerçekleştirdiğimiz 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği 
Çalıştayı, pek çok değerli hocamızı ve birçok dernekten ko-
nuşmacıyı ağırladığımız bir etkinlik oldu. Sağlanan imkanlar 
ve hem katılımcıların hem organizasyon ekibinin çok dina-
mik oluşu katılan konuşmacılarca övgüyle karşılandı. Yine 
aynı şekilde organizasyondan sonra aldığımız olumlu geri 
bildirimler bizleri çok mutlu etti. Bu etkinlikte ayrımcılıktan 
uzak dolu dolu 2 gün geçirirken bir yandan da birer hekim adayı olarak konunun sağlık alanındaki yansımalarına 
dair konuşmacı hocalarımızla tartışma imkanı bulduk. Bu tartışmalarda katılımcılar akıllarına takılan tüm soruları 
sorma fırsatı yakaladılar. MEDISEP için birçok dernek ve STK üyesini, birçok il dışından katılan konuşmacıyı misafir 
etmesi bazında farklı sayılabilecek bir tecrübe kazandırdığına inanıyoruz. Bu süreçte başta sevgili organizasyon ekibi 
üyesi arkadaşlarıma organizasyon için verdikleri büyük emek için çok teşekkür ederim. Ayrıca her çalışmamızda ya-
nımızda olup bizi destekleyen MEDISEP gönüllülerine de minnettar olduğumuzu bir kez daha dile getirmek isterim, 
iyi ki varsınız!

TurkMSIC 7. Bölge Toplantısı (28-29 Aralık 2019)

Yazar: Gizem Tanalı
28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Türk Tıp 
Öğrencileri Birliği 7. Bölge Toplantısı oldukça kalabalık bir ka-
tılımcı kitlesi ile gerçekleştirildi. 380 kişiyi ağırladığımız bu iki 
günlük organizasyonda katılımcılarımızı en güzel şekilde ve 
en iyi imkanlarla ağırlamak için elimizden gelen tüm çabayı 
sarf ettik. Organizasyon ekibi olarak bizler için de oldukça ke-
yifli geçen bu iki gün sonrasında, hem 7. Bölgede yer alan ye-
rel birlik başkanlarımız, hem Türk Tıp Öğrencileri Birliği Ulusal 
Yöneticileri hem de katılımcılar tarafından oldukça olumlu 
geri bildirimlerle karşılaşmak bizi oldukça mutlu etti. Yıllardır 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde bir ev sahipliği alın-
maması ardından böyle güzel bir ev sahipliği gerçekleştirmiş 

olmamız, bu kadar dinamik ve çalışkan bir ekibe sahip olmamız övgüyle karşılandı. Bu süreçte sevgili organizasyon 
ekibi üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere tüm MEDISEP ailesine tüm destekleri için teşekkürü borç bilirim.
Yukarıda yer alan fotoğrafımız Türk Tıp Öğrencileri Birliği SCOPE Turkuaz Dergi Nisan Sayısında En İyi Yerel Birlik 
Fotoğrafı seçilmiştir! Oy verip bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz!
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SARS-CoV-2  
Çinlilerin Suçu Mu?

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve 
“pandemi” olarak adlandırılan SARS-CoV-2 salgını 
artık hepimizi ilgilendiren bir hale gelmiştir. Salgının 
kökeni hala araştırılıyor ama çoğumuzun gözünde tek 
bir suçlu var: Çinliler. 
 
Bu doğru kabul ettiğimiz rivayetler üzerine tüm 
Çinlilerin -yani yaklaşık 1,38 milyar insanın- ana be-
sin kaynağının vahşi hayvanlar olduğu ima ediliyor, 
Çinliler ciddi bir ayrımcılığa uğruyor, beslenme adetleri 
üzerinden lanetleniyor, Çinlilerin salgını hak ettikleri 
düşünülüyor.

Bu ayrımcılıklara; ABD başkanı Trump’ın virüse “Çin 
virüsü” diye hitap etmesi, henüz salgının başlarında 
Japonya’da #ChineseDon’tComeToJapan etiketinin 
Twitter’da gündem olması, Singapur’da binlerce va-
tandaşın Çinlilerin ülkeye girişinin engellenmesi tale-
binde bulunmaları ve hükümete çağrı amacıyla imza 
toplamaları, ülkemizde Çinli sanılması üzerine şiddete 
maruz kalacağından korkan Tayvanlı gencin aldığı 
önlem, Fransa’da bir gazetenin virüsü uyarı amacıy-
la: “YellowAlert”* başlığını kullanması ve birçok örnek 
verilebilir.

Çin’de gerçekten lanetlendiği gibi her gün yarasa, yılan 
eti gibi vahşi hayvan etleri mi tüketiliyor? Bu yazımda 
Çin’deki beslenme alışkanlıklarını ve salgınla bağlan-
tısını inceleyeceğim.

*Sarı alarm: Siyahilerin renginin black (siyah) olarak 
ifade edilmesi gibi Asya kökenli insanların rengi de 
yellow (sarı) olarak ifade ediliyor.

1. Yarasa çorbası videosu Çin’den değil.

 Çinlilerin suçlanmasında özellikle bir video önemli bir 
rol aldı, sosyal medyada Çin’de yarasa çorbası yendiğini 

gösterdiği iddiasıyla viral olan video, Çinlilerin yemek 
kültürü ve beslenme alışkanlıkları hakkındaki yargıla-
rı çoğu insanının gözünde pekiştirdi. Halbuki, South 
China Morning Post, News, Metro gibi internet siteleri-
nin de ortaya koyduğu gibi, video ünlü bir gezi bloggerı 
olan Wang Mengyun’a aitti ve Çin’de değil, bir Pasifik 
adası olan Palau’da 2016’da kaydedilmişti. Mengyun 
bölgeyi tanıtırken yarasa çorbası da dahil olmak üzere 
yerel lezzetleri de tatmıştı, 2016’da böyle bir salgın yok-
tu. Mengyun’un konu hakkında açıklama yaptığı Weibo 
gönderisi kaldırılsa da, açıklamanın ekran görüntülerine 
Twitter üzerinden ulaşılabiliyor. Ama ne yazık ki nefret 
söylemlerinin ve ön yargıların en büyük ateşleyicisi olan 
bu iddianın çürütülmesi insanları Çin mutfağını ve kül-
tünü lanetlemeye devam etmekten alıkoymadı.
 
2. Çin gıda güvenliğinde bizden önde.

The Economist Intelligence Unit tarafından hazırla-
nan 2019 Küresel Gıda Güvenliği Raporu’na göre, gıda 
güvenliğinde Çin dünya çapında 71 puanla 35. sırada 
yer alıyor. İlk sırada 87 puanla yine bir Asya ülkesi olan 
Singapur yer alırken, Türkiye ise 69 puanla 41. sırada.

Yazar: Elif Begüm Baran

The Economist Intelligence Unit’in  
2019 gıda güvenliği skorlarını paylaştığı haritası

Ama tabi ki bazı verilerin gerçekçiliğini de sorgulamak gerekir. Bilindiği üzere Çin, şeffaflık konusunda pek de başa-
rılı bir ülke değil. Wuhan’daki Huanan Seafood Market’in adının sunduğundan çok daha fazla şey sattığı sır değil. 
Pazarın bir kısmı öncelikle balık ve deniz ürünleri satarken eğer nereye bakacağınızı bilirseniz yılan, kunduz, kirpi bile 
bulabilirsiniz. Yine 2002-2003 SARS pandemisi de benzer bir pazarda satılan misk kedisi kökenli olduğu çıkmıştı. Bu 
yüzden gördüğümüz verilerden biraz daha kötüsünü düşünebiliriz ama bizim ortalamamızın daha düşük olduğunu 
da unutmamak lazım.

3. Çinliler ne yiyor?

National Geographic’in hazırladığı  “Dünya Ne Yiyor?” başlıklı araştırmanın verilerine göre, 
Çin en çok tahıl(%47)  tüketiyor. Et tüketimi ise %17 
Dünyanın ise et tüketimi %9, tahıl tüketimi ise %45

 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) göre 2018 yılının et tüketimleri                                          
dünya genelindeyse şu şekilde:
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Tabloya bakarak rahatça Çin et tüketiminin sanıldığı kadar çok olmadığını ve çoğu ülkeye yakın olduğunu görebiliriz. 
Tabi bu et tüketiminde vahşi hayvan tüketimlerinin de yerini sorgulamak lazım. Hangi ülkede hangi vahşi hayvanın 
ne amaçlarla öldürüldüğünü saptamak ne yazık ki mümkün değil. Hatta beslenme amaçlı öldürülmüş olsa bile yine 
ülkeden ülkeye bir değişim gösteriyor. Vahşi hayvanların birçoğunun soyunun tehlikeye girmesinde Türkiye de dahil 
hiçbir ülke masum değil. Et tüketimi ile ilgili araştırma sonuçları ve verilerde av hayvanları dışarıda bırakılıyor, çünkü 
balıkçılık hariç doğadan avlanma, sağlıklı veri toplamanın tanımı gereği mümkün olmadığı bir alan. Yasadışı avlan-
mayı da bu hesaba katmak gerekir.

4. Çin’deki bölgelere ve sınıflara göre yemek kültürü de değişiyor.

 Çin’in bölgelere göre ayrılan yöresel mutfakları 
genellikle aşağıdaki gibi:
• Kuzey Çin - tuzlu, basit, elyaf gıda olarak buğ-

day ile daha az sebze 
• Batı Çin - kuzu ve doyurucu helal gıda ana et 
• Orta Çin - çokça baharat içeren
• Doğu Çin - tatlı ve hafif 
• Güney azınlık - ekşi
 
Çin Malezya Büyükelçisi Bai Tian’ın da dediği 
gibi: Her Çinli egzotik vahşi hayvan eti yemiyor 
ve ülkede çok az kişi vahşi hayvan eti tüketiyor. 
Çin’de vahşi hayvan eti yemek gündelik diyetin 
bir parçası değil ve yine daha lüks yaşama sahip 
insanların özel günlerde yedikleri bir et türü. Hatta Gazete Duvar’a konuşan Liverpool Üniversitesi Çin Kampüsü’nde 
görevli Doç. Dr. Ceren Ergenç de Çinlilerin bizler gibi gündelik yaşamda tahıl-sebze ve besi hayvanları yediğinden bu 
ön yargının gereğinden fazla olduğundan ve bu tutumun ayrımcılığa dönüşmesinden bahsediyor. Hatta en başta 
bahsettiğim yarasa çorbası videosu Çin’de de “Kim bu yarasa çorbası içen zenginler?” şeklinde bir tepki uyandırmış. 
Bu konuda çalışan teyit.org ekibi Vedat Milor’a ulaşmış ve Vedat Milor, vahşi denebilecek hayvanların aslında ge-
leneksel ilaç yapımında kullanıldığını, zamanla mutfak kültürünün de bir parçası haline geldiğini söylemiş: “Mesela 
akrep çorbası. Ayrıca bu egzotik hayvanlar çoğunlukla Çin’in güneyinde ve genellikle özel günlerde tüketiliyor. 
Spesifik olarak bakarsak, Çin’de misal yılan yenmesi çok olağan dışı değil. Guangdong gibi yerlerde yılan çorbası 
yöreye özgü lezzetlerden. Kışın tüketiliyor. Yarasa Çin’de de yeniyor ama çok popüler olduğu söylenemez. Daha çok 
Endonezya, Palau gibi yerlere bakmalı onun için.” Milor egzotik hayvanlarla yapılan yemekleri içeren tarif kitapları 
olduğunu da anımsatmış ve Shufuno Tomo imzalı 1980’lerin başında basılan bir kitabı örnek vermiş.

5. Sorun vahşi hayvan eti yemek mi?

Sydney Üniversitesinde küresel sağlık güvenliği konusunda uzmanlaşmış Doçent Adam Kamradt-Scott, salgınla-
rın sebebinin vahşi hayvan eti yemek olduğunu düşünmekte hatalı olduğumuzu söylüyor. Bilim adamları ebolanın 
ilk olarak Gine’nin güneydoğusundaki bir köyde yarasa eti tüketimiyle başladığını düşünürken, şimdi “Sıfır Çocuk” 
olarak bilinen iki yaşındaki kızın ağzına koyduğu bir nesneyi kirleten yarasa dışkısı ile enfekte olduğuna inanıyorlar. 
MERS ayrıca deve eti yemekten ziyade, canlı develerden insanlara temas yoluyla yayılmıştır. 

Kamradt-Scott “Bu sadece egzotik hayvanların tek başına tüketimiyle ilgili değil.” diyor. “Bu yüzden kültürel uygula-
maları seçme veya kınama konusunda dikkatli olmalıyız.” Ama yine de, uzmanlar “ıslak pazarlar”ın (Bu ad zeminde 

olan aşırı miktarda su kullanılmasından geliyor.) özellik-
le canlı hayvan satması ve hijyen yoksunluğu sebebiyle 
problem çıkaran bir oluşum olduğunu unutmamamız 
gerektiğini de söylüyor. Bu tarz marketlerde canlı vahşi 
yaratıkların idrarı, dışkısı ve diğer vücut sıvıları ve diğer 
kesilmiş hayvanların kanıyla karışınca virüs ve bakteri-
lerin üreyip çoğalması için ideal şartlar oluşuyor. “Islak 
pazarlar olduğu sürece, biz bu tarz virüs ve salgınları 
görmeye devam ederiz.” diyor Huang.

Son olarak: Salgın hastalıklar sadece Çin 
ve çevresinde ortaya çıkmıyor.

“Çin’de  sürekli ve sıkça vahşi hayvan eti yendiği için 
tüm salgın hastalıklar oradan çıkıyor.” Bu düşünme 
biçiminde üç sorun var. Birincisi Çin’de sıkça ve sürekli 
olarak vahşi hayvan eti tüketilmiyor. İkincisi salgınların 
sadece bu etleri tüketmekten çıktığını düşünmek de 
yanlış, virüs farklı ve çeşitli yollarla bu hayvanlardan in-
sanlara geçebiliyor. Bu ilk sebepten yukarıda bahsettim. 
Ve son olarak vahşi hayvan eti tüketiminden de çıkan 
hastalıklardan da sadece Çin sorumlu değil.

• İspanyol gribi ilk olarak 1918 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki askeri personelde tespit edildi.

• Deli dana salgını, 1986’da İngiltere’nin güneyinde 
bir çiftlikte ortaya çıkmıştı. 

• 2000’li yıllarda kuş gribi salgınının kaynağı yine 
Asya idi. Ancak salgına vahşi hayvanlar değil, kü-
mes hayvanları sebep oldu. 

• Mevcut mevsimsel salgına yol açan domuz gribi, 
2009 yılında Meksika’daki domuz çiftliklerinde or-
taya çıktı. 

• Bugünkü salgının bir benzeri olan ve yine koro-
navirüs ailesinin bir mensubunun yol açtığı MERS 
salgını, Orta Doğu’da ve neredeyse yalnız helal gıda 
tüketilen Suudi Arabistan’da ortaya çıktı.

Sonuç olarak SARS-CoV-2 virüsünün şu anki olası 
kaynağı Wuhan’daki deniz ürünleri satan bir pazar olsa 
bile, bu salgın sebebiyle oluşan ön yargı kesinlikle talih-
siz bir durum. 1,4 milyarlık bir nüfusu olan Çin ulusunu 
tek bir kaba koymak, yargılamak ve iğrenç olarak sıfat-
landırmak doğru bir tutum değil. Yemek alışkanlıkları 
coğrafi, dinî, ekonomik birçok koşuldan etkileniyor ve 
her kültür kendi koşulları içinde yıllar süresince evriliyor 

ve var oluyor. Bir ulusu böylesine düşmanlaştırmak, 
soruna çözüm değil. Bizler, tarih boyunca çeşitli ırklara 
karşı yapılan çeşitli haksızlıkları yeni yeni aşabiliyorken 
ve modern, eşit ve saygılı bir dünyayı yeniden inşa et-
meye çalışırken bunun tam aksi şekilde yargılarla bir 
ulus ayrımcılığa uğratılmamalıdır.

Kaynaklar:
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3. https://www.chinahighlights.com/travelguide/chi-
nese-food/regional-cuisines.htm
4. https://www.nationalgeographic.com/what-the-
world-eats/
5. https://time.com/5770904/wuhan-coronavi-
rus-wild-animals/
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15. https://www.cdc.gov/flu/pandemic-re-
sources/1918-pandemic-h1n1.html
16. https://www.gazeteduvar.com.tr/vid-
eo/2020/02/04/duvar-ozel-ceren-ergenc-korona-vi-
rusu-salgini-cinliler-yarasa-yedigi-icin-olmadi/
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Eli kalem tutan herkes bir yerlere bir şeyler karalar. 
İnsan olmanın başlıca gereğidir bu. Ekmek gibi, su 
gibi bir gerek. İnsan sosyal bir varlıktır çünkü; konuş-
mak ister, dertleşmek… Konuşacak kimseyi bulama-
yanlar da kendi kendine konuşur, kendisiyle dertleşir. 
Fakat bu kendi kendine konuşma hali ilerlediğinde 
vahim sonuçlar doğurabileceğinden başlar yazmaya. 
Konuşamadığında yazar. Yazmak artık konuşmak ka-
dar hayatın içinde ve olağan hale gelir.

Bu noktada ise bir handikap oluşur. Yazı yazanlar bir 
süre sonra kaçınılmaz olarak kendilerinden bahsetmeye 
başlarlar. Bunu eserlerinin altında küçük parçalar ola-
rak hissederiz. (Ancak bunun küçük parçalarla sınırlı 
olduğunun/olması gerektiğinin bilinmesi gerekir. Bir 
kurmaca eseri otobiyografi/anı gibi algılamamak gere-
kir.) Bu parçalar kazınıp çıkarıldığında yazarın kimliğinin 
bir kısmına ulaşırız zaten. Bu da zorlu bir süreçtir, usta 
yazarlar kendini iyi gizler çünkü. 

Çok şükür ki yazarın tamamen kendinden bahsede-
bildiği bir tür var, deneme isimli. Deneme Nurullah 
Ataç’ın deyimiyle “ben”in ülkesidir. Benin ülkesi olduğu 
için yazması kolaydır belki, yazar istediğini istediği gibi 
anlatabilir çünkü. Denemenin özelliği yazarını sınırlan-
dırmaması, onun istediği gibi hareketine olanak verme-
sidir. Adı üstünde, yazarın tüm yeteneklerini üzerinde 
deneyebileceği bir gelişme yoludur. Deneme bir şeyi 
ispatlamaz, bir şey hakkında bilgi de vermez, okuyucu-
yu daha ahlaklı da yapmaz. Sadece düşünmek isteyen 
birinin, sadece düşünmek isteyen birilerine öğütleridir. 
Düşüncelerini anlattığı bir bildiridir belki de, “Ben bu-
yum.” diyerek. Deneme sadece kendini anlatmaktır 
veya kendi görüşlerini anlatmaktır. Zannımca yazı da 
düşünmenin en açık biçimidir. Yazılarak yapılan dü-
şünce eylemi de en verimli düşünme olacaktır. Kitapları 
okurken altlarını çizmek gibi. Deneme yazarı da altı 
çizili kitapları satan bir kitapçı, hatta daha da iyisi tüm 
kitaplardan tüm altı çizili yerleri toplayıp basan bir 
yazardır. Bu benzetmeyi aynı düşünceleri temcit pilavı 

gibi öne süren kimse anlamında kullanmıyorum. O yüz-
den hallaç demeliyiz belki deneme yazarına. Kendinden 
önceki fikirleri kendi fikirleriyle karan usta bir hallaç. 
Çünkü burada önemli olan kendi görüşlerini de vere-
bilmektir, papağan gibi aynı şeyleri tekrar etmek değil. 
Hatta belli bir yerden sonra kendinden önceki görüşleri 
yıkmak bile olabilir. Fikirsel bir devrim gibi…

Bu fikir aktarımı bir koşuysa en güzel yüz metreyi kim 
koşar bilemem ama bildiğim şey şu ki deneme yazarı 
bu koşuyu bitirmek için muhakkak elinden geleni yap-
malıdır. Kâh fikir işçiliği yaparak kâh okuyup yazarak 
düşüncelerini geliştirmeli ve yaymalı, bunu yaparken de 
bir peygamber kararlılığıyla düşüncelerini savunmalıdır. 
Düşünce insanın tek farklılığıdır çünkü, farklılığı çoğalt-
mak da deneme yazarının yegâne görevidir.

Deneme ve Deneme Yazarı
Yazar: Bilgehan Dadandı

Alte Brücke (Eski Köprü)- Heidelberg
Elif Karakütük

Fotoğraflarla MEDISEP 
2017-2019

Hazırlayan: Gizem Tanalı

2017 MEDISEP Açılış Kampı

3. Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması Gala Gecesi
Nisan 2019

Soldan 5.: Nur İlayda Genç - 2017-2018 Dönemi 
Değişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

TurkMSIC Genel Kurulu - Mayıs 2018 - Antalya

2018 MEDISEP Açılış Kampı

15-16 Aralık 2018 Toplumsal Cinsiyet ve
 Kadın Sempozyumu

2018 MEDISEP Eylül Genel Kurulu 
2018-2019 Dönemi Yönetim Kurulu soldan sağa: 
Baran Alkan: Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ali Çınar: Mali Koordinatör
Mert Bardak: Genel Sekreter
Mert Kurttekin: Başkan
Gizem Tanalı: Temalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
(Ekrandaki) Giray Özgirgin: 
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
(Fotoğrafta olmasa da) Bilge Nur Özdemir: 
Değişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı 2019 MEDISEP Açılış Kampı

Fotoğraflar için 2018-2019 Dönemi Başkanı Mert Kurttekin’e teşekkür ederiz.



Bulmaca cevaplarında sayılar 
yazı ile yazılmaktadır.
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Bulmaca

1. 4. Esaretten Cesarete kısa film yarışmasının konusu hangisidir? Doğaya ve ……………...lara Yönelik Şiddetle 
Mücadele. 
2. MEDISEP’in sonuncusunu 2017-2018 döneminde düzenlediği yürütme kurulu motivasyon kampının ismi nedir?
3. EMSA Avrupa’nın düzenli olarak çıkardığı derginin adı nedir?
4. Bu sene hangi ülke ile Twinning gerçekleştirdik?
5. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalında Doç. Dr. unvanıyla görev yapan topluluk danışmanı-
mızın soyadı nedir?
6. MEDISEP bünyesinde aktif olarak çalışan kaç tane temamız vardır?
7. COVID-19 ile mücadele kapsamında iptal edilen EMSA Avrupa İlkbahar Genel Kurulu’nun hangi ülkede yapıl-
ması planlanıyordu?
8. EMSA Avrupa’nın merkezi hangi ülkenin sınırları içerisinde bulunmaktadır?
9. MEDISEP bünyesinde kaç tane proje vardır?
10. Esaretten Cesarete platform başkanı hocamızın adı nedir?
11. MEDISEP’in 2018 yılında gerçekleştirdiği Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım Sempozyumu hangi komisyo-
nun iş birliği ile gerçekleşti?
12. MEDISEP odadaki mor ayımızın ismi nedir?
13. EMSA Türkiye Derneğinin kısaltması nedir?
14. MEDISEP kaç yılında EMSA’ya üye olmuştur?
15. MEDISEP’i EMSA’ya dahil olmasını sağlayan eski MEDISEP başkanı ve MEDISEP’in bu sene ikinci danışman 
hocası olmuş hocamızın soyadı nedir?

MEDIzin Ekibi Öneriyor
Ne okuyoruz? Ne dinliyoruz? Ne izliyoruz?

Hazırlayan: Mustafa Kağan Köksal



11. Toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık yaratma ama-
cı güden kısa film yarışması Esaretten Cesarete hangi 
yılda başlamıştır?
A) 2014
B) 2016
C) 2015
D) 2018
E) 2017

12. MEDISEP Oda’da aşağıdaki hayvanlardan hangi-
siyle karşılaşamazsın?
A) Deve
B) Maymun
C) Ayı
D) Panda
E) Kurbağa

13. Yılın başında kurduğumuz Açılış Kampı standına 
en çok gelen, anlamsız meşhur soru nedir?
A) Kampa yemek olarak neden pizza 
söylemiyorsunuz?
B) Değişim sınavına buradan mı kayıt oluyoruz?
C) HÜTBAT topluluk odasının yerini gösterebilir 
misiniz?
D) Tuvaletler nerede biliyor musunuz?
E) Öztürk notları sınıfı geçmek için yeterli mi?

14. MEDISEP Oda’da asla açılmaması gereken şey 
nedir?
A) Çöp Kutusu
B) Pencere
C) Mali Klasörü
D) Sekro Bölümü
E) Buzdolabı

15. Hacettepe olarak yıllardır değişim sınavına en çok 
kayıt alan fakülte oluyoruz. 2019 yılı kayıt sayımız ve 
2017 yılı Türkiye Rekoru olmuş kayıt sayılarımız sırasıy-
la nelerdir?
A) 575/599
B) 508/603
C) 512/628
D) 638/640
E) 621/638

16. Hangisi 2019-2020 döneminde aldığımız ev sahip-
liklerinden değildir?
A) TurkMSIC 7. Bölge Toplantısı
B) TurkMSIC Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği 
Çalıştayı
C) EMSA Türkiye - BlueCon
D) TurkMSIC 7. Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması
E) TurkMSIC 3. Proje Kampı

17. Topluluğumuzda aktif eğitmen statüsünde kaç 
tane kişi vardır?
A) 1
B) 3
C) 6
D) 7
E) 8

18. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi yanlıştır?
A) ÇEREZ (Çocuk Eğitim Rahatlama ve Eğlence 
Ziyaretleri)
B) EMSA (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği)
C) TurkSMIC (Türk Tıp Öğrencileri Birliği)
D) MEDISEP (Medical Students’ Exchange and 
Projects)
E) KETÇAP (Kültür Entegrasyonu ve Tadım Çalışma 
Projesi)

1. EMSA Avrupa 2021 İlkbahar Kurultayının hangi ül-
kede yapılması planlanmaktadır?
A) Türkiye
B) Almanya
C) Kosova
D) Hollanda
E) Makedonya

2. MEDISEP’in düzenli aralıklarla hastanedeki çocuk-
ları ziyaret edip onlara moral verdiği projesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Oyuncak Ayı
B) ÇEREZ
C) MİDE
D) Gönüllü Sesler
E) İhsan Doğramacı Kalp Ben Projesi

3. İçerisinde MEDISEP’in dört temsilcisi bulunan Tıp 
Eğitimi Öğrenci Kurulunun 2017-2018 döneminde ye-
niden kurulmasına öncülük eden dekanımız kimdir?
A) Bülent Sivri
B) Bülent Altun
C) İhsan Doğramacı
D) İskender Sayek
E) Elif N. Özmert

4. MEDISEP’in 2018-2019 döneminde Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Sempozyumunu iş birliği içerisinde 
gerçekleştirdiği, özellikle kadın hakları ve sorunları 
üzerine çalışan Hacettepe Üniversitesi merkezi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) TEBAD
B) HÜKSAM
C) TEPDAD
D) WFME
E) Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalı

5. MEDISEP kaç yılında kurulmuştur?
A) 2000
B) 2001
C) 2002
D) 2003
E) 2004

6. MEDISEP en son hangi EMSA kurultayında yılın 
FMO’su ödülünü almıştır?
A) NAA’17 Samsun
B) NSA’18 Denizli
C) NAA’18 Ankara
D) NSA’19 İzmir
E) NAA’19 İstanbul

7. Aşağıdaki hocalarımızdan hangisi 15. İnsan 
Bilimlerinde Tıp Kongresine konuşmacı olarak 
katılmamıştır?
A) Selçuk Dağdelen
B) Melih Elçin
C) Şevkat Bahar Özvarış
D) Ayça Gelgeç Bakacak
E) Selin Mutdoğan

8. İlk olarak MEDISEP’te başlayıp sonradan      
TurkMSIC’ta birçok yerelin yaptığı adeta geleneksel 
bir hale gelmiş “Tıp Eğitimi” etkinliği hangisidir?
A) House MD
B) Nasıl Ders Çalışılır? 
C) CV Nasıl Yazılır?
D) Motivasyon Eğitimi
E) Araştırma Nasıl Yapılır?

9. MEDISEP’in 2017-2018 döneminde başlayıp 2018-
2019 döneminde başka bir üniversiteye atanması ile 
danışmanlık görevini bırakmak zorunda kalan danış-
man hocası kimdir?
A) Ferda Tunçkanat
B) Deniz Gür
C) Tezer Kutluk
D) Şükrü Keleş
E) Çetin Kocaefe

10. EMSA Spring Assembly 2018’de Project Fair’da en 
sürdürülebilir proje ödülünü alan projemiz hangisidir?
A) ÇEREZ
B) Seni Unutmadık
C) MİDE
D) Oyuncak Ayı
E) Gönüllü Sesler

MEDITest
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1. Sosyal izolasyonda en çok hangisini yaptın?
   A) Dışarıda yapacaklarımı hayal ettim.
   B) Online toplantı yaptım.
   C) Yemek yaptım.
   D) Gezi videoları izledim. 
   E) Mailimi düzenledim.

2. Hangi kitabı okumak istersin?
   A) Empati - Adam Faver
   B) Öztürk Notları
   C) Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry
   D) 80 Günde Devri Alem - Jules Verne
   E) Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

3. Hekim olmayacak olsaydın hangi mesleği yapmak 
isterdin?
   A) Siyasetçi
   B) Öğretmen
   C) İnsan hakları savunucusu
   D) Pilot
   E) Hakim 

4. MEDISEP hakkında en sevdiğin şey nedir?
   A) Yeni fikirler geliştirdim.
   B) Yeni şeyler öğrendim.
   C) Diğer insanlara yararlı olabildim.
   D) Yeni insanlarla tanıştım.
   E) Bir ekip içinde çalışmayı öğrendim.

5. Çalışma sürecinde en çok efor harcadığın şey ne?
   A) Sürecin planlanması
   B) Prosedür işlerinin halledilmesi
   C) Paydaş bulma
   D) Katılacak öğrencilerle ilgilenme
   E) Sorunların çözülmesi

6. En sevdiğin hayvan ne?
   A) Köpek
   B) Panda
   C) Lama
   D) Kuş
   E) Baykuş

7. Arkadaşlarına göre sen nasıl bir insansın?
   A) Sevecen
   B) Bilgili
   C) Duyarlı
   D) Maceracı
   E) Sağduyulu

8. Hangisi senin için daha kabul edilebilir bir özür dile-
me şekli?
   A) Özür dilerim partisi organize etmek
   B) Özel bir film gösterimine götürmek
   C) Oyuncak ayı hediye etmek
   D) Güzel bir akşam yemeği
   E) Elle yazılan samimi bir mektup

9. Bu yıl en çok kimlerle iletişim kurdun? 
   A) Dekanlık
   B) Hocalar
   C) Ailem
   D) Diğer öğrenciler
   E) Takım arkadaşlarım

10. Sence en güzel öğrenme yolu hangisi?
   A) Anlatarak öğrenmek
   B) Okumak
   C) Ekip çalışması
   D) Gezmek
   E) Gözlem yapmak

Hangi MEDISEPçisin?
Hepimiz bu topluluğu çok seviyoruz ve bir katkı sağlamak istiyoruz. Ancak bir sürü çalışma kolu ve çalışabileceğin 
alan varken seçim yapmak zor olabilir. Peki senin için biçilmiş kaftan neresi? Merak ediyorsan seni bu testi çöz-
meye davet ediyoruz.

11. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?
   A) Hedeflere kararlılıkla yürümek
   B) Ailem ve takım arkadaşlarım
   C) İnsanların hayatını değiştirmek
   D) Yeni maceralara yelken açmak
   E) Mutlu ve huzurlu olmak

A’lar çoğunluktaysa: Verdiğin cevaplara göre sen tam bir Yönetim Kurulu üyesisin! Herkes yeni fikirlerini haya-
ta geçirmek ve motivasyonunu sağlayabilmek için ilk senin kapını çalıyor. 10 parmağında 10 marifet doğrusu. 
Bunlara ek olarak da en büyük şansın yanındaki arkadaşların, onlarla beraber her şeyi başaracağınıza inancımız 
tam.

B’ler çoğunluktaysa: Sen kesinlikle bir temacısın! Sürekli yeni fikirler üretebiliyor ve takım arkadaşlarını her zaman 
şaşırtabiliyorsun. Hayatta en sevdiğin şey öğrenmek ve öğretmek. Onlar da senin sayende çok mutlu ve motive 
çalışabiliyorlar. Okuldaki her dönemin ve hocaların takvimini ezbere biliyorsun dersek yalan olmaz. Arkadaş bu-
luşmalarını planlamakta da üstüne yok.

C’ler çoğunluktaysa: Verdiğin cevaplara göre sen projelere aitsin! Hayattaki amacın insanlara yardım etmek ve 
onların hayatına bir katkıda bulunabilmek. Belki de bu yüzden tıp okuyorsun, bilemeyiz :) Sevecen ve olumlu ta-
vırlarınla herkesi anında mutlu edebiliyorsun. İçindeki çocuk da katılır mı bize?

D’ler çoğunluktaysa: Sen bir değişimcisin! Sürekli yüksek bir enerjin ve değişiklikliklere açık bir yapın var. Senin için 
çok gezen kesinlikle daha çok bilir, yeni maceralara her zaman yelken açabilirsin. Yeni yerler görmek ve öğrendik-
lerini aktarmak senin için mükemmel bir şey. Arkadaş gruplarının muzip kişisi olduğuna eminiz.

E’ler çoğunluktaysa: Verdiğin cevaplar senin bir denetim kurulu üyesi olduğunu gösteriyor. Arkadaşların sana son-
suz bir güven ve sevgi duyuyor. Yaşadıkları her türlü problemi senle paylaşabilecekleri ve onlara en iyi tavsiyeyi 
verebilecek yegane kişisin. Gerektiği yerlerde tamamıyla mantıklı düşünebilmen ve çok iyi sır saklaman senin en 
iyi iki özelliğin. Herkes için en iyisini istiyorsun ve bu konuda gereken çabayı gösteriyorsun. 

Cevaplar:
MEDITest Cevaplar: 1)A 2)B 3)B 4)B 5)D 6)A 7)B 8)B 9)D 
10)C 11)B 12)B 13)B 14)E 15)D 16)D 17)D 18)C

Bulmaca, MEDITest ve Hangi MEDISEPçisin 
kısımlarında editörlerimize verdiği destek 

için Baran Alkan’a teşekkür ediyoruz.
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