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Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, 
başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim 
ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, 

bilgisizliktir, yanlışlıktır.

Daha ileriye... En iyiye...
İhsan Doğramacı



30 Ekim 2020 tarihli başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedilen, büyük kayıp-
lara sebep vermiş ve hâlâ etkileri süren depremin sonuçlarını üzülerek takip ediyoruz. 

Depremde vefat eden yakınları olanlara baş sağlığı, yaşanan bütün kayıpları için geçmiş 
olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnsanoğlu olarak doğa olaylarına müdahale edemesek bile 
yaşanacak sonuçları önlemler alarak ve bilinç uyandırarak azaltmak, hatta önlemek bizim 
elimizde. İleride yaşanması olası afetler için önümüzdeki süreçte gerekli tedbirlerin alın-

masını, önlenebilir sebeplerden dolayı yaşanacak can ve mal kayıplarının daha fazla 
yaşanmamasını temenni ederiz.

Nasıl yardım edebilirim?
Afet sonrası süreçte ihtiyaç duyulan yardımlar sürekli değişmektedir, bu yüzden teyit edilmeden veya rastgele bir 
şekilde gönderilen yardımlar israfa ve karışıklığa sebep olabilir.  Eğer bir yardım göndermek isterseniz bunun en 
yararlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için en güvenilir bilgili belediye ve STK’ların iletişim kanallarından 
edinmeniz mümkündür.

30 Ekim 2020 İzmir Depremi
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İzmir depremi hakkında güncel ihtiyaç listeleri ve gönderi adreslerine dair detaylı bilgi için aşağıda yer alan bağlan-
tıları ziyaret edebilirsiniz.

İhtiyaç Haritası:
https://www.ihtiyacharitasi.org
Twitter: @ihtiyacharitasi 
Instagram: @ihtiyacharitasiofficial

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin paylaştığı ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda İzmir Belediyesi’nin 
sosyal medya hesaplarında paylaştığı güncel durum raporlarına da ulaşabilirsiniz.

Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) bağış yapmak isterseniz 2930’a AKUT yazıp SMS göndererek 10 TL bağışta 
bulunabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu www.bizizmir.org sitesini inceleyebilirsiniz. Bu siteden gıda paketi, hij-
yen paketi, uyku tulumu gibi ihtiyaçlar için yardımda bulunabilirsiniz.

STK Afet Platformu nedir?
Ocak ayında yaşanan Elazığ depremi ardından ilgili STK’ların bir araya gelmesi ile başlayan ve her geçen gün 
bünyesine yeni STK’ların katıldığı bir platformdur. İhtiyaç analizi, arama kurtarma, gönüllü koordinasyonu, güncel 
ihtiyaçların duyurulması ve düzenin sağlanması gibi görevleri üstlenen STK’lar şimdi de İzmir depremi ardından 
yaşanan yaraları sarmak ve afetlerin negatif etkilerini en aza indirmek için çalışıyor. Platform sözcüsü tarafından 
yapılan son açıklamaya göre yaklaşık 30 tane STK bu platformun içinde yer almakta.
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Değerli MEDIzin Okurları,

Sizlere MEDIzin’in ikinci sayısı Kepçe’yi sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
 
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve edebî içerikleri birleştiren dergimizin bu sayısında da birçok öğretim 
üyesi, öğrenci, öğrenci topluluğu, dernek, savunucular ve dış paydaşlardan gelen çeşitli katkılarla 
birlikte dopdolu, çok yönlü bir içerikle karşınızdayız.
 
İkinci sayıdan itibaren artık MEDIzin’in Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanacağını 
duyurmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Böylece ulusalın yanında uluslararası okurlarımıza 
da ulaşabileceğiz.
 
Okulumuzu çok özledik, hatta birinci sınıf arkadaşlarımızdan bazıları okulu fiziksel olarak gezme 
fırsatını bile yakalayamadı. Sizler için hazırladığımız okul turu videosuna kapaktaki karekodu oku-
tarak ulaşabilirsiniz.
 
Bu zorlu zamanlarda okulla ve toplulukla bağımın kopmadığını ve gerçekten “ürettiğimi” hisset-
tirdiği için MEDIzin’in bendeki yeri çok ayrı. Aylar, haftalar, saatlerce üzerinde çok çalışıp bir yayın 
ortaya çıkarmanın, geliştirirken gelişmenin mutluluğu eşsiz. 

Derginin oluşturulma sürecinde her türlü yardımları için 2019-2020 ve 2020-2021 MEDISEP 
Yönetim Kurulu’na, emekleri için MEDIzin 2. Sayı Editör Ekibi’ne, kapak resimlerini çizen Burak 
Gürlek’e, katkı sağlayan herkese ve siz okurlara teşekkürlerimi sunarım.
 
İyi okumalar dilerim! Eşit, özgür, şiddet ve ayrımcılıktan uzak, güzel ve sağlıklı bir hayat dileğiyle…
 
Sevgilerimle,
Burcu Genç
Baş Editör

Editörün Mektubu
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Sevgili MEDISEP Ailem

Sevgili MEDISEP Ailem,

Bu topluluktaki üçüncü yılımı bitirdim ve dördüncü yılımın başındayım. Her seferinde görüyorum; 
bu sonbahar aylarının her zaman tatlı bir telaşı olur; yeni seçilmiş adaylıklar, henüz tamamlanmış 
hareket planları, “Acaba bu hedeflerimin hepsine ulaşabilecek miyim?” diye kendini sorgulama-
lar... Ancak yılın sonu o kadar çabuk gelir ki bu toplulukta çalışırken, ancak geriye dönüp bakıl-
dığında ne kadar çok şeyin başarıldığı görülebilir. Bence bu yüzden hepimizin arada bir oturup 
düşünmesi, topluluk bünyesinde ne kadar büyüyüp geliştiğini değerlendirmesi gerekli, kişi onca 
koşuşturmacanın içinde bunu fark edemeyebiliyor.

Benim şu anda bu yazıyı yaşarken duyduğum heyecan normalde olanın tersine, bir sürecin başın-
dayken değil, sonuna gelirken yaşadığım bir heyecan; MEDIzin ikinci sayısı Kepçe’nin son günleri 
için yaşadığım heyecan. Neredeyse bütün çalışmalarını evlerimizden, birbirimizi sadece bilgisayar 
ekranlarından görerek bitirdiğimiz MEDIzin birinci sayısı hepimizin beklentilerinin üstüne çıkmış, 
hepimiz için çok kıymetli bir çıktı olmuştu. Bu sefer yola daha yüksek beklentilerle çıkmış olsak da 
bu sayının da bu beklentilerimizi ve tahminlerimizi geride bırakacağını biliyor ve heyecanlanıyo-
rum. Ekip arkadaşlarımın da benimkine benzer kalp çarpıntıları yaşadığına eminim.

Sanırım MEDISEP’in beni kendine en çok çeken özelliği bu: yapacaklarımızın bir sonunun ya da 
sınırının olmaması; önümüzdeki her engele daha da güçlenerek karşı koyabilmemiz; tatlı telaşlarla 
başladığımız her işin, günün sonunda bütün beklentilerimizin üstünde sonlanması. Bunu sadece 
MEDIzin ekibinde değil, çalıştığım her yerde gördüm ve görmeye de devam ediyorum. Topluluğun 
her üyesinin yolda olmasını ve hep ileriye gitmesini sağlayan en önemli şey bir farklılık yaratma, 
sürekli ilerleme isteği. Bu istektendir ki aramızda kaç kilometrenin olduğu beraber çalışmamıza en-
gel değildir; güzel ürünler ortaya koymamıza da aynı şekilde, hiç değildir. Güzel motivasyonlarla, 
güzel bir sayı çıkarma isteğiyle çıktığımız bu yolda; katkı yapan öğrenciler, öğretmenlerimiz ve me-
zun MEDISEP’liler de bizi yalnız bırakmadı. Yazımı bitirirken onlara da bu sebeple teşekkür etmek 
istiyor ve bu derginin ulaştığı herkese iyi okumalar diliyorum.

Sevgilerle,
Elif Karakütük
MEDISEP 2020-2021 Dönemi Başkanı
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Bağımlılık Çağı: 
Hepimiz Tehlikede Miyiz?

10

Sevgili Öğrencilerimiz,
Sizleri çok özledim. Yine amfilerde, sınıflarda, kliniklerde birlikte olabilmeyi diliyorum. Bu zor dönemin geçeceğini ve 
yeniden bir araya gelebileceğimizi biliyorum. O zamana kadar mesafeleri dolaylı yollardan kısaltmaya çalışan, yayın 
faaliyetleri gibi etkileşimlerle izolasyonu kıran siz MEDISEP öğrencilerine çok teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Berna Diclenur ULUĞ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Bağımlılık Çağı: Hepimiz Tehlikede Miyiz?

Bu başlık Ekim 2019’da (COVID günlerinden çok önce) yaptığım bir konuşmanın başlığı idi. Gerçekten de içinde 
yaşadığımız dönemi belirleyen en önemli şeylerin, bilişim alanındaki ultra hızlı gelişmeler ve bunun birey ve toplum 
üzerindeki etkileri olduğunu düşünüyorum.  Tam da bu nedenle “bilişim çağı” ve “bağımlılık çağı” tamlamaları ara-
sında bir süreklilik ya da sıkı bir bağ görüyorum.

Her yıl 10 Ekim’de kutlanan World Mental Health Day için 2019 yılında şöyle bir tema seçilmişti: “Değişen Dünyada 
Genç İnsan ve Ruh/Zihin Sağlığı!” Sanıyorum ki bu başlığın seçilmesinde de yukarıda vurguladığım bağlantıların 
rolü olmuştur.

Dijital çağ, dijital gelecek kavramlarını sıklıkla duyuyorduk. Şimdilerde “dijital çocukluk” kavramı da duyulmaya baş-
landı. Çin’de çocukların bilgisayar okuryazarlığı ve dijital bilgi ve becerilere hâkimiyeti çok önemsendi ve desteklendi. 
İlkokul çocuklarından oluşan bir proje grubu, Çinli bir şairin on binlerce sözcükten oluşan şiir külliyatını (3500’e 
yakın şiir) bilgisayara girip sözcük frekans istatistikleri ve veri görselleştirme yöntemleri ile analiz edip sonuçları ya-
yınladı! Bu proje bir ödül aldı almasına da, öte yandan Çin ve diğer Uzak Doğu ülkeleri son yıllarda on binlerce genci 
bilgisayar bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon kamplarında toplamak ve 
tedavi etmek zorunda kaldı. “Dijital çocukluk” çocukluğun kayboluşuna 
yol açtı diyenler de var. Çocukların her şeyi biliyor, hızla büyüyor oluşları 
şaşkınlık yaratmaya başladı.

Asya ülkelerinde bu yükselen tehlikeye karşı toplumsal propaganda 
için “Play2Live” yani “Oynamak için yaşama! Yaşamak için oyna!” 

Prof. Dr. Berna Diclenur Uluğ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
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gibi sloganlar üretildi. Ama heyhat! Oyunların %52’sini üreten Asya ülkeleri bu işten büyük paralar kazanıyorlardı. 
“Citizen” (vatandaş) sözcüğü artık “netizen” olarak söyleniyor ve 751 milyon netizen’ın %23’ünün çocuk ve ergen 
olduğu biliniyordu. 2017’de 23,4 milyon oyuncu 10 yaş altındaydı ve 5 yaş altı çocukların % 56’sı netizen’lığa adım 
atmışlardı.

Çocukluk döneminden öteye ergenlik, gençlik ve erişkinlik dönemlerinde de dijital dünya, bilgisayarın başında ge-
çen saatler ve elden düşmeyen telefonlar, tabletler; bunlar her şeyi ama her şeyi, ilişkileri, arkadaşlığı, muhabbeti, 
romantizmi, aşkı, işi, sosyal hayatın kodlarını,  topyekûn günlük hayatı etkiliyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. E onsuz 
da olmuyor… Boğulacağız korkusuyla yemek yemeyecek miyiz yani? Her türlü bilginin, eğitimin öğretimin, oyunun 
eğlencenin, iletişimin kaynağı elimizin altında duruyor. Elimiz telefona yapışmış, anlamlı mı anlamsız mı olduğunu 
artık ayırt edemediğimiz bir çevrim içi varoluş girdabına girmişiz bir kere!

Üstüne bir de pandemi gelince, çevrim içi varoluş gücüne güç kattı. Hastalarımızla görüşmelerimizi telefonla, Skype 
ile yapmaya; dersleri, toplantıları Zoom ile gerçekleştirmeye başladık. Teletıp uygulamalarının ilkeleri, etiği ve teknik-
leri üzerinde daha yoğun bir biçimde çalışılmaya başlandı. Bir yandan bu kadar işe yarayan ve gündelik hayatımızın 
merkezine oturan bu varoluş biçimi öte yandan bir hastalık, bir davranışsal bağımlılık sendromu olma potansiyeli ile 
bireyleri ve toplumu tehdit eder hale geldi. Bağımlılık çerçevesinde bir neolojizm (yeni bir kelime üretme) denemesi 
yaparsak alkolizm, içkicilik, içicilik kelimelerinden “çevrim içicilik” ifadesine ulaşabilir ve bu noktadan konuyu enine 
boyuna düşünmeye ve tartışmaya gülümseyerek devam edebiliriz.
 
Bağımlılık: Bir Boyut

Bağımlılık, bir boyut ya da bir spektrum. Bir ucunda gündelik yaşam, 
öbür ucunda ağır bir hastalık. Alkol ve madde bağımlılıkları ya da dav-
ranışsal bağımlılıklar, bireyi içine alan bir fanus, aynen gündelik yaşam 
gibi. O fanusa nüfuz edebilmek, sağaltım ve iyileştirim çabalarının en 
önemli meselesi. Bu, kolay değil elbette. Kendi gündelik yaşamlarınızı 
düşünsenize! Çemberlerin içinde ve tekrarlarla geçiyor ömür.

Tekrarlar, aynılıklar ve tanıdıklıkların dayanılmaz rahatlığını nasıl inkâr edebiliriz? Alışkanlıklar ve bağlılıklar; insan 
yaşamının en baskın ögeleri ve uyumsal -ya da uyumu bozan- işlevleri olarak felsefeden nörobilime, psikanalizden 
bilişsel kuramlara uzanan çeşitli disiplinlerin inceleme alanı. Mesleki faaliyetler de dâhil olmak üzere en basitinden 
en karmaşığına kadar çeşitli seçimlerimizle başlatıp sürdürdüğümüz “her günkü işlerimiz”, “bir şey yapıyor” olmanın 
yanı sıra ve bunun ötesinde, “bir şey olmak” ihtiyacını karşılıyor. Hekimlik yapıyor ve hekim oluyoruz. Annelik yapı-
yor ve anne oluyoruz. Yaptıklarımızla biçimleniyor kimliğimiz. Her günkü işlerimiz, aynı zamanda “işe yaramak” ve 
“ait olmak” gibi başka ihtiyaçlara da cevap veriyor. Aynı pekiştiricilere öbür uçta yani hastalık olarak bağımlılıkta da 
şahit oluyoruz. Kimyasallara ya da bitkisellere bağımlılığın nörobiyolojik, fizyolojik ve şartlanma ile ilgili boyutlarının 
yanında bir kimlik ifadesi olarak ortaya çıkışı ve sürüşü az rastlanan bir şey değil. En nihayetinde zor koşullarda bile 
aranıp bulunan maddenin ve ayıklığın pek de makbul olmadığı tanıdık ortamlara akabilmenin sağladığı “başarı” ve 
“aidiyet” duygusunun verdiği rahatlık ile rekabette zorlanıyor elbette tedavi yaklaşımları!
 
Bağımlılık: Çeşitli Görünümler

Sir William Bragg (1862-1942) şöyle diyor: “Bilimde önemli olan yeni hakikatler bulmaktan çok onlar hakkında yeni 
düşünme yolları bulmaktır.”
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Eskiden olduğu gibi bağımlılık yapıcı maddelere ve bunların etkilerine odaklanarak, bağımlılığın kökeni, kaynağı, 
doğası veya sürecini tam olarak açıklayamıyoruz. Hele davranışsal bağımlılıklar bu kadar yaygınlaşmışken. Modern 
dünyanın komplikasyonları olarak da görülen yeme bozuklukları, kumar alışkanlığı veya alışveriş bağımlılığı daha 
tam olarak ele alınamamış iken sıkı bir rakip ile karşı karşıya kaldılar. Birdenbire kendimizi önce küçülen bilgisayarlar, 
tabletler derken akıllı telefonlarla yatılıp kalkılan, artık onlarsız tahayyül edilemeyecek, her anı onlarla yaşanan bir 
gündelik yaşam içinde bulduk. Bu yeni bağımlılık nesneleri gündelik yaşamlardan çekilse yaşanacak olan yoksunluk 
krizlerinin belirtileri ve sonuçlarını kestirmek bir hayli güç. Öte yandan örneğin kumar oynama imkânları internet ve 
telefonların erişim alanlarına yayılıp, “her an mümkün” hale gelerek ve hatırlatıcı uyaranların uzaklaştırılması ma-
nevrasını bertaraf ederek, davranışçı terapi hamlelerine sıkı bir çalım atmış durumda. Bu yeni görüngüleri/hakikatleri 
incelemek ve ele alabilmek için bağımlılığa daha felsefi bir pencereden bakmak şart oldu.
 
Bağımlılık ve Tercih: Bunların bağlantısı üzerine yeniden düşünmek…

Oxford University Press tarafından 2017 yılında yayınlanan bir kitabın başlığı bu. Yazarları Nick Heather ve Gabriel 
Segal. 

Bu kitap, bağımlılığın bir beyin hastalığı olarak tanımlandığı uçtan öbür uca yönelerek bağımlılığın gelişiminde belli 
bir davranışı tercih etme/seçme eylemliliğinin önemli rol oynadığı savını öne sürüyor. Aslında bu sav yeni bir sav de-
ğil. Hastaların damgalanmasına yol açan eski moda moral (ahlaki) yaklaşımın da savı bu idi. Bunun yeniden ısıtılıp 
öne sürülmesi hastaların aleyhine mi olur diye düşünmemek imkânsız. Ancak bu kitapta bağımlılık ve tercih bağlan-
tısı bilimsel verilerin ışığı altında pek çok yönüyle inceleniyor ve elde edilen bilgilerin yine tedavi ve önleme alanına 
önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.   
 
Bağımlılık: Detoks Mümkün mü?

Bağımlılık; gündelik yaşamlarımızdan hastalığa kadar uzanan bir boyutsa, sırları insan doğası, öğrenme, belleme, 
bekleme, alışma gibi güçlü ve bir o kadar sıradan belirleyiciler ile açıklanabiliyorsa bu olgunun kendi varlığını sür-
dürmek için göstereceği dirayeti de öngörebilir, anlayabiliriz. Boyutun bir ucunda ağır bir hastalık olarak yaşanan 
bağımlılığın nasıl oluyor da gündelik yaşamla “incompatible” ya da “o kadar da uyumsuz” olmayabileceğini de yine 
aynı bakış açısı ile kavrayabiliriz. Bu kavrayışla bile bazı ağır bağımlılık hastalarının o kaos içindeki varoluşlarına, 
ayakta kalışlarına hâlâ şaşırabiliriz. Kaosun içindeki düzenli, tekrar eden örüntülerin, kaotik de olsa, “sevinçli aşina-
lıklar”* ile bezeli bir gündelik yaşam yarattığını fark edene kadar.
En yeni çağın yeni bağımlılıklarına dönecek olursak, başlıktaki soruyu şöyle sorabiliriz: Dijital detoks mümkün mü? 
Bu soruyu William Powers “Hamlet’s Blackberry” adlı kitabında soruyor. Kitabın kapağında yer alan bir alt başlığı 
da var: “Dijital Çağda İyi Bir Hayat Kurmak İçin Pratik Felsefe”. Bu kitap herkesin sürekli internette ve “hiperbağlı” 
olduğu yeni dünyada insanlara şu soruyu yöneltiyor: “Bu dijital maksimalist devirde “aşırı bağlı” iken ekrandan uzak-
laşabiliyor musun, uzaklaşamıyor musun? Dijital detoks yapabiliyor musun? Ne kadar bağlı kaldın? Daha ne kadar 
kalacaksın?”
 
*”Sevinçli Aşinalıklar” ifadesi Dr. Nuriye Ortaylı’dan alıntıdır. Bu ifade kendisinin bir Facebook mesajında görülmüş ve 
gündelik yaşam, alışkanlıklar, bağımlılıklar konularını mesele etmiş birisi olarak tarafımca bu bağlamda kullanmak 
üzere ödünç alınmıştır.  Kendisine teşekkür ederim.
 
Kaynaklar:

http://medisep.org/bagimlilik


Mehmet Kurt
2015-2016 Topluluk Başkanı
Kütahya İl Ambulans Servisi 112 Hekimi

MEDISEP bana doğru bildiğimi doğru şekilde ifade edebil-
me ve savunabilme, zor durumlarda organize olabilme, za-
man yönetimi ve planlama yapabilme becerileri kazandırdı. 
Bunlardan çok daha önemlisi, hayat boyu yanımda olacakları-
nı bildiğim arkadaşlar kazandırdı. Şu an Kütahya İl Ambulans 

Servisi’ne bağlı Merkez 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda ambulans hekimliği yapıyorum. Gerek nöbet 
listesi hazırlarken gerek tutanak tutarken gerek acil durumdaki hastaya ekipçe müdahale ederken bu becerileri 
neredeyse her nöbette kullanıyorum. MEDISEP’te çalıştığım yıllar boyunca tuttuğum raporların, attığım maillerin, 
görüştüğüm yüksek mertebe insanların, planladığım yerel/ulusal/uluslararası etkinliklerin beni bugünlere hazırladı-
ğının bilincindeydim ve yanılmadığımı görüyorum. MEDISEP’i bu açıdan bir fırsat olarak görün. Bana da zamanında 
eski MEDISEP başkanlarından İltürk Özdoğan’ın dediği gibi: “MEDISEP’i sömürün.”

İzel Deniz Pehlivan
2011-2012 Sosyal Program ve İletişim 

Destek Birimi Sorumlusu
TCG Sancaktar Birinci Basamak 

Muayene Merkezi Hekimi

MEDISEP... Bir parçası olmak isteyen her öğrenciye isminin gerektir-
diği değişim ve proje imkanlarını sunmasının da ötesinde girişimci, 
kendine güvenen, lider ruhlu, yaratıcı, iletişim becerileri üst seviyede 
olan ve sorumluluk sahibi bireyler/hekimler olmamızda katkı sağlayan 
canım topluluğum       Daha ilk senemde dünyanın bir dolu ülkesin-
den değişime gelen öğrencilerle ilgilenip kendimi ve yabancı dilimi 
geliştirme fırsatı bulmak, sonraki senelerde o öğrencilerden biri olarak 
yurt dışına gidip gezmek, farklı kültürler görmek, bir projede aktif rol 
üstlenmek, bir başkasında koordinatör olmak, birilerinin hayatından geçip gülümsemelerine aracılık etmek, insanın 
sevdiği işi keyifle yapmasının ne denli mühim olduğunu fark etmek, erişkin hayata adım atmadan önceki son çıkışta 
samimi ve içten pazarlıksız insanların hayatınızda olması, ömür boyu süreceğini bildiğiniz dostluklar... İnanın daha 
çok virgüllerle devam eder bu bir önceki cümle, MEDISEP’in benim için ifade ettiklerini düşünmeye devam edersem 
ama şimdilik kâfi. Son olarak 2010’dan beri değişmeyen, ufak ama benim için epey anlamlı bir durumdan bahsede-
yim, A kapısından içeri girersem ilk yapacağım şeyin MEDISEP odaya uğramak olması. İyi ki
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Eski MEDISEPçilerle Sohbet:
MEDISEP Size Neler Kattı?

Hazırlayan: Gizem Tanalı



Ergen ile Sağlıklı İletişim 
Prensipleri
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Prof. Dr. Orhan Derman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ergen Sağlığı Bilim Dalı

Adolesan dönemi, dilimizde ergenlik dönemi olarak ifade edilir. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre; adolesan 10-19 
yaş arası, genç  15-24 yaş arası, gençlik dönemi ise 10-24 yaş arasıdır. Genç ifadesi ancak fiziksel ve cinsel gelişi-
mini tamamlayan bireyler için kullanılabilecek bir ifadedir. Adolesan dönemde fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişim 
basamakları görülür.Herkesin gelişim basamaklarına başlama yaşı ve geçiş süreleri farklıdır. Onun için adolesan ile 
iletişim kurulurken ilk önce gencin hangi basamakta olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.  Kızlar, erkeklere göre 
iki yıl daha önce fiziksel ve cinsel gelişim basamaklarına başlarlar. Psikososyal olarak gencin gelişim basamakları 
erken (10-12 ile 14 yaş arası), orta (14 ile 18 yaş arası) ve geç (18 yaştan büyük) olmak üzere sınıflandırılabilmektedir. 
Gencin, yaşına çok bağlı kalınmadan değerlendirilmesiyle erken, orta ve geç adolesan dönemlerinin belirlenmesi 
daha sağlıklıdır. 

Ergenlik dönemi; fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı cinsel ve psikososyal olgunlaşma ile başlayan ve bireyin 
bağımsızlığını, kimlik duygusunu ve sosyal üretkenliğini kazandığı zaman sona eren bir dönemdir. Ergenlikte biyo-
lojik gelişim, iskelet sisteminde hızlı büyüme ve cinsel gelişim ile; psikolojik gelişim, bilişsel gelişim ve kimlik gelişimi 
özellikleriyle belirlenir ve sosyal olarak ergenlik, genç erişkin rolüne hazırlığın olduğu bir dönemdir. Ergenliğin bitişiyle 
ilgili tanımlamalar -erişkin kimliği kazanılması, bağımsızlık kazanılması, çalışmaya başlanıp iş sorumluluğu alınması 
gibi- bu dönemin bitiş zamanını değişken kılmaktadır ancak genellikle 19-21 yaşta sona erdiği düşünülmektedir.

ERGENLİĞİN EVRELERİ

Başlangıç Evresi (Erken Ergenlik)
12-14 yaş arasındaki bu dönemde fiziksel ve davranışsal özelliklerin hızla geliştiği ve değiştiği görülür. Hızlı büyüme 
ve cinsel gelişim; kızlarda, erkeklerden daha öncedir. Erken ergenlik döneminde ergenlerin en büyük uğraşları be-
denleridir, bu dönemdeki ergenlerde hızlı fiziksel gelişime uyum ve bu değişiklikler ile baş etme çabaları görülür. Bu 
dönemde yakın arkadaşlıklar önem kazanmaya başlar, daha çok aynı cinsiyetten arkadaş ve grup aktiviteleri tercih 
edilir, arkadaş grupları ergenin ilgi alanlarını ve giyimini etkiler. Arkadaş ilişkilerinde artma ile birlikte aileye yapılan 
duygusal yatırımda azalma, arkadaşlarla geçirilen zamanda artma, görünüşü daha fazla önemseme, daha az kont-
rol edilerek daha bağımsız olma isteği görülür. Erken ergenlik döneminde bilişsel gelişimde de önemli değişiklikler ol-
maktadır. Jean Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre on bir yaşından sonra gelen ergenlik dönemi, soyut işlemler 
dönemidir. Bu kurama göre ergenlik döneminde düşünce daha az saplantılı, etkin ve esnektir. Düşüncesi somuta sıkı 
sıkıya bağlı olan çocuk zihni artık gerilerde kalmıştır. Ergenlerde soyut düşünce aniden ortaya çıkmaz, bu süreç so-
mut deneyimlerin ötesinde mantıksal çıkarımlar yapma ve günlük yaşamda idealist ve hipotetik düşünme kapasitesi 
edinme ile giden yavaş bir süreçtir. Zaman kavramının farkına varmaya, gelecekle ilgili kaygılar duymaya, zamanın 
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geçmekte olduğunu hissedip kendi ölümlülüğünü de fark etmeye başlarlar. Erken ergenlik dönemi önceki zamanlar-
da ergenin yabancılaşmasına neden olacak şekilde ailesini, arkadaşlarını ve yaşam biçimini reddediş dönemi olarak 
görülmüştür. İkinci bireyselleşmenin görüldüğü bir dönemdir. Sizin “beyaz” dediğinize, o “siyah” diyecektir; bu çatış-
ma, sınırlar içinde kaldığı sürece ergenin bireyselleşmesinde çok önemlidir. 

Orta Ergenlik
Orta ergenlik, 15-18 yaşlar arasındaki dönemdir. Bu dönemde anne babadan ayrışma, farklı bir birey olma ve bu du-
rumu anne babaya da kabul ettirme çabaları yoğundur.  Her ne kadar özerklik yaşam boyu önemli olan bir konu olsa 
da; ergenlik dönemindeki fiziksel ve bilişsel gelişim, toplumsal rollerde ve etkinliklerdeki değişimler, ergenlerin artan 
sorumluluğu ve özgüven gerektiren yeni durumlarla karşılaşmaları bu dönemde bağımsızlıkla ilgili konuların artma-
sını zorunlu kılmaktadır. Anne babadan ayrışma ve bireyleşme süreci içinde ergenlerin duygusal olarak kendilerini 
ana babalarından uzak tutma çabaları, duygusal yatırımlarını özellikle karşı cins olmak üzere akran ilişkileri üzerine 
yapmaları, riskleri olduğundan az görmeleri, kendilerini her şeyi yapabilir olarak algılamaları ve otonomi istemeleri; 
anne babalarla çatışmaya neden olur. Entelektüel uğraşların artmasıyla cinsel ve agresif dürtülerini yaratıcı alanla-
ra dönüştürebilir, idealler geliştirip rol modelleri seçebilirler ve amaç belirleme yeteneklerinde artış olur. Bağımsızlık 
kazanma çabaları içinde olan ergenler için bu dönemde arkadaş grupları çok önem kazanır. Çeşitli aktivitelerde ve 
rol modeli seçimlerinde arkadaş gruplarıyla özdeşim yaparlar, arkadaş grubunun normları aile değerlerinin üzerine 
çıkabilir. Ergenler çoğu zaman kendilerini akranlarının gözlerinden görürler ve görünüm, giyim tarzı ve davranışla-
rının akranları tarafından onaylanmaması; benlik saygısında azalmaya neden olabilir. Aynı cinsiyetteki akranlarıyla 
arkadaşlıkları sürmekle birlikte cinsel kimliğin kazanılmasıyla karşı cinse ilgi duyma, romantik ilişkiler kurma da önem 
kazanır. Akran ilişkilerinde ve duygusal deneyimlerde artış ile birlikte iç yaşantılarını inceleme gereksinimi ve günlük 
tutma yaygındır.  

Geç Ergenlik
Geç ergenlik 18 yaş dolayında başlar ve kimlik duygusunun bütünleşmesiyle sona erer. Akademik ve sanatsal ara-
yışların, sosyal bağların ergenin kendini daha iyi tanımlamasına ve kendini bir topluluğa ait hissetmesine yol açtığı 
dönemdir. Bir anlamda ergenliğin başından beri yaşanan duygular, kazanılan beceriler, kurulan özdeşimler har-
manlanıp sentezlenir ve bu sentez sonucunda kimlik duygusu oluşur. Kimlik duygusu; ergenin “Ben kimim?”, “Ne 
olacağım?” sorularına fazla kuşkuya ve bocalamaya kapılmadan, aynılık ve süreklilik gösterecek şekilde yanıt vere-
bilmesi, kendi kimliğini tanımlayabilme, kabullenme durumuna gelmesidir. Kimlik duygusunun cinsel, toplumsal ve 
mesleksel bileşenleri bulunmaktadır. Cinsel kimlik duygusu belli bir eşeylik yapısına bağlı tamlık, yeterlik ve güçlülük 
duygusunun yerleşmesidir. Orta ergenlikte cinsel rollerin deneyimlenmesi ve cinsel davranışlar artar. Toplumsal kim-
lik duygusu; ergenin kendi toplumu ve arkadaş çevresi içinde rollerini, yerini, değerini tanıması ve tanıtmasıdır. Kimlik 
duygusunun gelişiminde gencin toplumdaki rolünün ve başkalarıyla etkileşiminin büyük önemi vardır. Bu süreçte 
ergenin iletişimde bulunduğu diğer insanlar onun kim olduğuna ya da kim olması gerektiğine ilişkin bilgiyi ergene 
geri yansıtan bir ayna olarak hizmet etmektedir. Ergenin kimliği, ergenle toplum arasında karşılıklı kabulün sonucu-
dur. Ergenlikte mesleksel bir uğraşıya yönelmek ve mesleki planlar geliştirmek kimlik gelişim sürecinin bir parçasıdır. 
Mesleki planların gelişimi; bireyin kendi özelliklerini, yeteneklerini ve ilgilerini incelediği, farklı iş rollerini denediği bir 
süreci ve bireyin geçmişinden getirdiği etkilerle gelecekle ilgili planlarını bütünleştirmeyi içermektedir. Mesleki rol ge-
lişimi kimlik gelişimiyle ilgili olduğu kadar ergenin içinde yer aldığı toplumsal çevreden de etkilenmektedir. Ergenliğin 
sonuna gelip de hâlen cinsel, toplumsal ve mesleki kimlik gelişimini tamamlayamayan gençlerde kimlik karmaşası 
görülür. 

Bilişsel gelişimde değişme ile birlikte ahlak gelişiminde de ergenlik boyunca gelişme gözlenir. Çoğu insanda ahlak 
duygusunun tamamlanması geç ergenlik ve erken erişkinlik döneminde olmaktadır. Ergenliğin başlarında toplum 
tarafından koşullara göre değerlendirilmeden benimsenen doğru ve yanlışlar kabul edilir, doğru ve yanlış kavramları 



16

katıdır ve davranışların altında yatan niyet göz ardı edilir. Daha sonra gençler, soyut düşüncenin gelişmesiyle birlikte 
niyet temelli bir değerlendirme yapabilir ve olumlu davranışın başkalarınca da onaylanan davranış olduğunu kavrar. 
Yanlış davranmaktan ceza korkusuyla değil, kendisi de doğru ve uygun bulmadığı için kaçınır; uygun davranışı hem 
kendi yararına hem de toplum değerlerine ve düzenine uyduğu için benimser. Bireyin çıkarları ile toplumun çıkarları-
nın çatıştığı karmaşık ahlaki ikilemleri yorumlama becerisi kazanarak belirli durumlarda ahlak kurallarının değişebi-
leceğini ve bunların göreceli olduğunu kavrar. En son olarak da standart toplumsal ahlak kurallarının üzerinde olan 
evrensel etik ilkelerini fark edebilme becerisi kazanılır.

İLETİŞİM

İletişimin amacı; insanoğlunun doğaya egemen olma sürecinde çevresi üzerinde etkin olmak ve başkalarındaki 
davranış, tutumu geliştirmek ve değiştirmektir. İletişim tanım olarak; ister bireysel ister toplumsal olsun bilgi, duygu, 
düşünce alışverişi ve paylaşımıdır. İletişim; davranış değişikliği için bilgiyi, tutumları ve beceriyi paylaşma sürecidir. 
Bilgiyi üretme, aktarma ve anlam verme sürecidir. Ortak anlayışın oluşturulması sürecidir. 

İletişimde vücut dili %60, ses tonu %30 ve sözcükler %10 oranında kullanılır. Vücut dilinde 700 sözcük vardır. 
Duyguların ifadesidir ve okunması zordur. 

İletişimde beş ilke vardır: rahat görüşme ortamı, ihtiyaca yönelik konuşma, kısa bilgi içerme, bilinen sözcükleri kul-
lanma ve iki yönlü olma.

İletişim, iki kişinin birbirini fark ettiği anda başlar. Söyleneni, söylenmeyeni, yapılanı ve yapılmayanı içerir. Her şey 
bir anlam taşır. Geri bildirim çok önemlidir. Görülen şeylerin tanımlanması gerekmektedir. Doğruları ödüllendirme, 
yanlışları düzeltme elzemdir; davranış değiştirmeye yardımcı olur, yapmak istenilenlerle davranışların aynı paralelde 
olmasını sağlayabilir ve geri bildirim, ileri gitmek için kullanılan bir yoldur.

İLETİŞİM SÜRECİ

Aktif dinleme, başvuranın söylediklerini duymaktan ötedir. Karşımızdakini anladığımızı ve söyledikleriyle ilgilendiği-
mizi belli eder.

Kapalı uçlu sorular sorulmaz.  Örnek olarak;
• Danışmanlık istiyor musunuz? 
• Ergenlik hakkında sorunuz var mı?
• Evde probleminiz var mı?
• Aktif cinsel hayatınız var mı?
• Arkadaşınız sizinle dalga geçtiğinde üzülür müsünüz?

Kapalı uçlu sorulardan farklı olarak açık uçlu sorulardaki amaç, cevabın “evet” ya da “hayır” olmamasıdır. Örnek 
olarak;
• Size nasıl yardımcı olabilirim?
• Ergenlik hakkında bilmek istedikleriniz?
• Benimle neler konuşmak istersin?
• Bana ev hayatından bahseder misin?
• Bana aktif cinsel hayatından bahseder misin?
• Arkadaşların seninle dalga geçtiklerinde neler hissedersin?
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Yerine koyma (empati), başvuranın duygularını ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek için çok kısa bir süre kendinizi 
onun yerinde düşünmektir. 

Sempati ise başvuranının sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaktır.

Dinleme; görünüşte dinleme, seçerek dinleme, saplantılı dinleme, savunucu dinleme, tuzak kurucu dinleme, yüzey-
sel dinlemeyi içerir.

İletişimde ortam; mekanlar – gürültü, mesafeler, eşyalar ve oturma düzeni önemlidir.

İletişim Biçimleri
Sözel iletişim; sözcüklerin seçimi ve kullanımı ile, sosyokültürel özellikleri kavrayarak, kısa ve tıbbi olmayan terimlerle, 
algılamadaki zorlukları belirleyerek, tekrar ettirerek, uygun ses tonu ile sağlanır. 

Sözsüz iletişimde (vücut dili); duruş, oturuş, el–kol hareketleri, baş hareketleri , göz teması, ağız kıvrımları, mimiklerle 
sağlanır ve giyim önemli yer tutar.

Başvuranlarla sağlık personeli arasındaki başlıca farklar; eğitim, sosyal statü ve ekonomik düzeydir. Farklılıklar ile-
tişimi nasıl engeller diye düşündüğümüzde akla öncelikli olarak gelen bazı nedenler vardır. Eğitim farkı, kullanılan 
dil/terminoloji, başvuranın sağlık personelini anlamasını engeller. Sosyal statü farkı nedeniyle başvuran kişi kendini 
rahat hissetmez, konuşmaz, soru sormaz. Ekonomik statü ise başvuranın yazılan reçetelere duyarlılığını azaltabilir.

Olumlu sözel iletişim için başvurana doğru eğilme, gülümseme, güven veren mimik kullanma, başla onaylama, göz 
temasını sürdürme, açık beden dili kullanma önemlidir.

Göz teması kurmamak, ilgisiz kalmak, okuyarak anlatmak, saatine bakmak, cama bakmak, kımıldayıp durmak, es-
neme ya da etrafındaki nesnelere bakmak ve surat asmak; olumsuz sözsüz iletişime örnektir.

Danışmanlık tanım olarak, bireyin kendi düşünce, seçim ve kararını oluşturmasına yardımcı olacak şekilde belli bir 
konuda uzmanlaşmış kişilerce aydınlatılmasıdır.

Danışmanlığın ilkeleri; yerin ve zamanın özel olması, öykü almaktan farklı olması, özel uzman olmayı gerektirme-
mesidir. Doktor-hasta ilişkisinden farklıdır, başvuran rahat bir yerde kabul edilir, güvenli bir çevre oluşturulur, uygun 
sevk düzeni vardır ve notlar görüşmeden sonra tutulur. Görüşme süresi 30-40 dk olmalıdır (5-10 dk olabilir). 

Gençlere danışmanlık vereceklerin özellikleri sırası ile; esnek olabilmek, doğrudan yanıt verebilmek, güvenilir olmak, 
gizliliği sağlayabilmek, iletişime açık olmak, saygılı ve sabırlı olmaktır. Danışmanda olması gereken özelliklerden biri 
de bilgilerinin gerçek kaynağının olmasıdır; bu, güven ortamı yaratır. 

İdeal danışman; iki yönlü iletişim kurar, yargılayıcı değildir, konusunda ustadır, gençlerle cinselliği konuşmada usta-
dır, gizliliği sağlar, mesajların anlaşıldığından emin olur, sorunu tanımlayıp danışanını sevk edebilir.  
Hizmet sunmada güçlük yaşayan danışman ise konuşmayı böler, yargılayıcıdır, gizliliği sağlayamaz, iki yönlü olma-
yan iletişim konusunda yetersizdir, cinsellik ve adolesan konularında bilgi eksiği vardır. 

Gençlerle çalışan danışmanın amacı; gencin kendisini keşfetmesine, duygu ve düşüncelerini dile getirmesine ve 
karar vermesine yardımcı olmaktır. Danışman; gence birey olarak saygı gösterir, aktif dinleme becerisine sahiptir, 
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gencin bilgilendirilerek karar vermesine yardımcıdır, yardım edilirse gencin kendi kendisine yardım edebileceğine ina-
nır, gencin kendi yaşamını kontrol etmesi gereğine inanır. Bunlara ek olarak; gencin kendisini anlatmasını sağlaya-
cak yeteneğe sahiptir, gencin sergilediği duyguların istemsiz olduğunu bilir, gencin kendi davranışlarından sorumlu 
olduğunu bilir, bu tutumla gencin davranışlarını sorgulamasına yardımcı olur, genci -uygun olmayan davranış ser-
gilediğinde- birey olarak kabul eder , gencin kendi geleceği konusunda motivasyonunu sağlar, gencin davranışlarını 
kontrol etmesinin gencin olgunlaşması anlamına geldiğini bilir, zengin iletişim becerisine sahiptir.

Gençlere danışmanlık yaparken mikroiletişim becerileri önemlidir: 
• Beden dili ile korku, üzüntü, mutluluk anlaşılır. 
• Gözle kontakt; depresyon, kızgınlık, utancı ortaya koyar. 
• Ses tonu; öfke, telaş, üzüntüyü belli eder.
• Sıcaklık, gülümseme ve yüreklendirme ile sağlanır.
• Dinleme; anlaşılır, ulaşılır sözler ile desteklenmelidir.
• Başla tastik, onaylamadır.
• Duygular; “diyorsun ki..., anladığım kadarıyla..” ile ortaya konulur.
• Özet, yargılayıcı olmadan yapılmalıdır.
• Soru sorma tekniği açık uçlu olmalıdır.
• Kullanılan fiil, geçmiş – şimdi – gelecek dönemi içermelidir.

Aktif dinlemedeki yetersizlikler; dedektifçilik oynama, değerlendirici rolü benimseme, problemi önemsememe, erken 
öneride bulunma, problemi reddetme ve aşırı iyimser olmaktır.

Zor durumlar ile karşılaşıldığında nasıl davranılmalıdır?
• Başvuran sessiz kaldığında beklenmeli,
• Başvuran ağladığında beklenmeli,
• Problem çözümsüzse, probleme değil gence odaklanılmalı,
• İntihar tehdidi esnasında panik yapılmamalı,
• Danışman hata yaptığında dürüst olunmalı,
• Sorunun cevabı bilinmiyorsa başka kaynak bulunmalı,
• Yardım almayı reddetme durumunda gencin istediği zaman gelebileceğinin garantisi verilmeli.

Kaynaklar:

http://medisep.org/ergen


Uğur Erkin Zeytinoğlu 
2013-2014 İnsan Hakları ve Barış Sorumlusu
Hacettepe Üniversitesi Pediatri Asistanı

MEDISEP ile hazırlık okurken katıldığım bir etkinlikle tanış-
tım. Ulusal bir etkinlikti ve birçok tıp fakültesinden öğrenci 
katılımı mevcuttu. Etkinlik, güzel bir eğitim programını ta-
kip eden bir akşam yemeği organizasyonu ile tamamlandı. 
İlk etkinliğim olmasına rağmen o zaman fark ettim, hem 
güzel işler yapıp hem de eğlenmesini bilen bir grup, ben 
buna katılmalıyım dedim. 1. sınıfa başladım ve MEDISEP’e 
katıldım. Eğitici, topluma faydası dokunan, farkındalık 
yaratan, sosyal, eğlenceli birçok etkinliğe katıldım. Bunları 
yaparken de  derslerimi ihmal etmeden çok güzel, eğlenceli vakit geçirdim. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışırken 
çevreme, insanlara faydalı olmak ve bir yandan da sosyal hayatımı, eğlenmemi ihmal etmemek; bana MEDISEP’in 
en büyük katkısı aslında bu diyebilirim. Tanıştığım birçok güzel insan da cabası.

Serdar Şen
2011-2012 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 
Sorumlusu
Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Asistanı

MEDISEP ile tıp fakültesi dönem 1’e başladığımda tanış-
tım ve Açılış Kampı’nın alt komiteleri tanıttığı oturumlarda 
Üreme Sağlığı alt kolunu kendime yakın hissederek bu 
alt kolda çalışmaya başladım. MEDISEP’in bana okulda 
kattığı en önemli şey sanırım aidiyet hissiydi. Kendinden 
büyük bir olayın parçası olmak ve bununla beraber gelen 
dostlukların üniversite hayatımı unutulmaz kılması bana 
kalan en büyük artıydı. MEDISEP ile bir toplulukta çalışmayı, 
fikir alışverişini, başka fikirlere açık olmayı öğreniyorsunuz. 
Özellikle bu hoşgörünün kazanımı bana mesleki anlamda 

başkalarından hep bir adım önde olmayı sağladı. Projelerde çalışmanın zaman yönetimimi, farklı insanlarla çalışma-
nın iletişim yeteneklerimi geliştirmesi profesyonel yaşamımda daha özgüvenli, daha sözü dinlenir bir insan olmamı 
sağlaması ile MEDISEP, kariyerimde bana büyük katkılarda bulundu. MEDISEP sayesinde daha iyi bir hekim oldum 
ve bundan gururluyum. MEDISEP ailesine çok teşekkür ederim. 
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Eski MEDISEPçilerle Sohbet:
MEDISEP Size Neler Kattı?

Hazırlayan: Gizem Tanalı



Mart 2020’den bu yana salgını yaşıyoruz. Önce okul yaşantımız etkilendi, sonra tüm yaşamımız ve belki de gelece-
ğimiz. Sağlık hizmet sunumunun bir ekip üyesi olarak da yaşadık salgını; toplumun bir bireyi, bir torun, bir çocuk, bir 
anne, bir baba ve hatta dede ve nine olarak da. Her deneyim bir şeyler öğretti. Yaşadık, gözledik, duyduk. Salgının 
ortasında kalmak bir şans mı, şanssızlık mı? Meslek yaşantımız nasıl etkilenecek bu süreçte? Çok daha olgunlaşmış, 
kazanımlar elde etmiş, hastamız olacak insanı daha iyi tanımış ve anlamış olarak mı çıkıyoruz bu süreçten? Eğitimi 
aksamış, yeterli kazanımları elde edememiş ve geleceğe kaygıyla bakan birine mi dönüştük yoksa? Hazır mıydık tüm 
bunlara? Hazır olunabilir mi?

Tıp fakültesi eğitim programları beklentileri boşa çıkarmayacak düzeyde hastalık bilimi üzerine kurulu. En geniş 
bağlamda hastalık yönetimi dediğimizde bile algımız tanı ve medikal tedavi ile sınırlı kalıyor. “Hastalık yoktur has-
ta vardır.” diye öğretiyoruz ama “hasta” biyolojik sınırlarını aşamıyor çoğu zaman. Salgın zamanı gördük ki erken 
evrede tanı koyarak, hastanede ya da yoğun bakımda yatan hastaları tedavi ederek başa çıkamadık salgınla. Tanı 
konan hastanın hastaneden kaçmasını anlayamadık, karantinadan kaçıp dükkanını açanı da, gece gizli kumarha-
nelerde kumar oynayanları, düğünlerde kol kola halay çekenleri de. Hastalığın bulaşabileceğini bile bile maskesini 
takmayanları, çenesine ya da koluna takarak dolaşanları hele hiç anlayamadık. Şaşırdık, cahilliğine verdik üniversite 
mezunlarının.

Neyi kaçırıyorduk? İlk kez mi başımıza geliyordu bu denli bir salgın?

İnsanlığın deneyimi ve birikimi inanılmaz oysa. Tarih kitaplarından çıkageldi onlarca fotoğraf, sayfalarca bilgi. 
Yüzyıllar boyunca yaşanmış onlarca salgın örneği. Sosyoloji, psikoloji kitaplarının sayfaları anlattı kaçanı, açanı, 
oynayanı. Romanlarda, şiirlerde, şarkılarda, türkülerde dile geldi eski salgınlar, salgınlarda yaşananlar. Film sahne-
leriyle karıştırdık haberlerde izlediğimiz görüntüleri. Sadece tıbbi bilgiyle çözmek yerine sorunu; zenginleştirebilince 
bakışımızı, daha bütünlüklü bakabilince yaşananlara, farklı açılardan yaklaşabilince sürece, daha netleşebilir(di) 
görmemiz gerekenler.

Kimi zaman bir hastayı kimi zaman toplumsal bir sağlık sorununu yönetmek için sosyal bilimlerden, insani bilim-
lerden yardım almak önem kazanır. Bir tıp öğrencisinin öğrenme süreci böyle zenginleştirilebilir. COVID-19 salgı-
nına tanıklık eden, salgını yaşayan bu kuşak bir adım öne geçti deneyimleriyle, hazırlıksız yakalandığı süreçte. Ya 
gelecekteki tıp öğrencileri? Onlar da deneyimlemeyi mi bekleyecek, öğrenebilmek için salgında yaşamayı, salgında 
yaşatmayı. Bu dönemde yaşadıklarını anlatan, deneyimlerini paylaşan hasta ve sağlık çalışanlarının anlattıkları, 
yazdıkları, çizdikleri bir öğrenme süreci olamaz mı yeni kuşaklar için?

Salgını Yaşamak, 
Salgını Öğrenmek 

Prof. Dr. Melih Elçin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
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Bu süreçte “insan bilimlerinde tıp” ve “anlatısal tıp” hiç olamayacağı kadar yol gösterici, öğretici, yardımcı oldu bize; 
hem bu günleri anlamamız hem de anlamamızdaki kolaylaştırıcı etkilerini görmemiz konusunda.

Dergiler, son altı aydır salgın özelinde insan bilimlerinde tıp ve anlatısal tıp örneklerine yer verdi sayfaların-
da: Almanya’dan bir makalede yazarlar Thukydides’in Peloponnessos Savaşları, Boccaccio’nun Decameron ve 
Camus’nun Veba kitaplarını karşılaştırmalı olarak değerlendirerek günümüzde yaşanan sorunlara ışık tutabilecek 
ipuçlarına ulaşmışlar.1 Avustralya’dan bir yazar Shakespeare, Nietzsche ve Porges’den yola çıkarak salgın döneminde 
karşılaştığımız bazı toplumsal davranışlara açıklamalar getirmiş.2 Yeni Zelanda’dan bir makalede toplumsal farkın-
dalık yaratma ve doğru bilginin hızlı yayılmasını sağlamada karikatürlerin gücünü çalışmışlar.3 Singapur’da ön saf-
larda çalışan uzmanlık öğrencilerini eğitmek ve süreçte destek olabilmek için bir Netflix belgeseli olan Explained’in 
Geleceğin Salgını bölümü üzerinden tartışmalar yürütmüşler.4 Çok merkezli bir çalışmada ise 20 milyonun üzerin-
deki Twitter mesajı incelenerek salgın sürecinde topluma hakim olan korku, kızgınlık, üzüntü ve eğlence duyguların-
daki değişim ortaya konmaya çalışılmış.5 Bunun yanı sıra etnik farklılıklar, yoksulluk ve uygun koşullarda besleneme-
me ile salgın sürecinin ilişkilendirilmesi de bu dönemin çalışma başlıkları arasında yer almış.6, 7

Son 15 yılda yaşanan farklı epidemi süreçlerinde hemşirelerin yaşadıkları ve anlattıklarını içeren bir derleme, 
COVID-19 salgınında hastalığı geçiren bir hekimin refleksiyonları ve bir hastanedeki 450 çalışanın bu süreçteki de-
neyim ve refleksiyonlarını içeren çalışmalar da günümüz ve geleceğin sağlık çalışanlarına yol gösterici anlatımlar 
içermiş.8-10

Salgınları yaşayarak öğrenmek yerine salgınlarda yaşanabilecek tıbbi, insani ve sosyal süreçleri öğrenmiş olarak ya-
şamaya hazır hale gelebilmek her sağlık çalışanının beklentisi. Bu beklentinin karşılanmasında da insan bilimlerinde 
tıp ve anlatısal tıp gereksinim duyduğumuz farklı bakış açılarını ve deneyim zenginliklerini bize sağlıyor.

Kaynaklar:

Sezen Perçin
Eskişehir
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Robotik Cerrahi 101: 
Tıp Fakültesi Öğrencisinin 
Robotik Cerrahi Hakkında 

Bilmesi Gerekenler

Doksanların sonunda 2000’lerin başında popüler hale gelen bir minimal invaziv 
cerrahi konsepti olan laparoskopik yaklaşım 2000’lerin sonuna doğru yerini robotik 
cerrahiye bırakmaya başlamıştır. Tıp fakültesi öğrencilerinin günümüzde çok popüler 
olan bu konu hakkında donanımlı olmaları gerekmektedir. Bu yazıda bir tıp fakültesi 
öğrencisinin öğrenim hayatı boyunca karşılaşabileceği robotik cerrahi ile ilgili potan-
siyel sorular ve bu soruların cevapları sunulmaktadır.

Robotik Cerrahi Nedir?
Robotik cerrahi, tamamen cerrahın kontrolünde olan bir 
robotik platform ile ameliyat yapılmasıdır. Aslında bir ba-
kıma laparoskopik yaklaşım olan robotik cerrahide karın içi 
pnömoperitoneum sağlandıktan sonra trokarlar karın ön 
duvarına ilgili yerlere yerleştirilir ve robotik platform has-
taya yanaştırılarak platformun kolları bu trokarlara monte 
edilir. Sonrasında robotik platformun kollarına ilgili robotik 
enstrümanlar takılır ve cerrahın artık hasta başında işi bit-
miştir. Bu aşamada cerrah non-steril bir şekilde robotun konsoluna geçerek ameliyat yapmaya hazırdır.
 
Robotik Cerrahi Sistemin Üniteleri Nelerdir?
Robotik cerrahi sistemin 3 adet ünitesi vardır: konsol, kule ve robotik platform (patient cart). Robotik platform has-

taya yaklaştırılarak monte edilen kısımdır. Konsol, cerrahın 
oturduğu ve tüm ameliyat boyunca robotu kontrol ettiği yer-
dir. Kule ise konsol ile robotik platform arasındaki bağlantıyı 
sağlar ve üzerindeki ekran sayesinde hasta başındaki asistan 
cerrahın ameliyat esnasında gördüğü görüntünün aynısını 2 
boyutlu olarak görüp takip edebilmesini sağlar. Yine konsol 
üzerindeki mikrofon ve kule üzerindeki hoparlör sayesinde cer-
rah tüm ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güdeloğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı



O Zaman İstanbul’daki bir Hastayı Ankara’daki bir Cerrah Robotla Ameliyat Edebilir mi?
Teorik ve pratik olarak evet. 2001 yılında Lindbergh ameliyatı adı verilen bir ameliyatta ilk kez Strazburg’daki bir 
hastaya New York’taki bir cerrah tarafından robotik cerrahi yöntemi ile kolesistektomi ameliyatı gerçekleştirilmiştir. 
Transatlantik olarak ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyata yine ilk kez Atlantik Okyanusu’nu uçarak geçen ilk pilot 
olan Charles Lindbergh’in adı verilmiştir. Her ne kadar böyle bir ameliyatın yapılabilirliği gösterilmiş olsa da hasta 
güvenliği gibi pek çok nedenle bu tarz ameliyatlar rutin pratikte kullanılmamaktadır.  
 
Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?
Yeni geliştirilen ve özel 3 boyutlu gözlüklerle kullanılan modern monitörler hariç laparoskopik ameliyatların nere-
deyse tamamı normal yüksek çözünürlüklü monitörlere bakılarak yapılır ve bu monitörlerdeki 2 boyutlu görüntü 
ameliyat esnasında cerrahın derinlik algısını ortadan kaldırır. Robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biri robot 
konsolunda cerraha sağladığı 3 boyutlu görüntü ve derinlik hissidir. Yine robotun kamerasının sağladığı 12–15 kat 
büyütme sayesinde anatomik yapılar ve özellikle ameliyat esnasında mikro kanamalar daha kolay görülür ve kontrol 
edilebilir.

Laparoskopik cerrahide kullanılan el aletleri rigid bir şafta sahip olup aletlerin artikülasyon kabiliyeti yoktur. Robotik 
cerrahide kullanılan enstrümanlar 180 derece artikülasyon kabiliyetine ve 540 derece rotasyon kabiliyetine sahiptir. 
Bu nedenle de laparaskopik yaklaşım ile çok deneyim gerektiren özellikle dikiş atılan onarım yapılan rekonstrüktif 
ameliyatlarda cerrahın işini çok kolaylaştırır. Yaklaşık 40’tan fazla robotik enstrüman mevcuttur.

Laparoskopik veya açık yaklaşımla yapılması fark etmeksizin özellikle küçük damar anastomozu gibi ince iş gerekti-
ren ameliyatlarda hemen hemen her cerrahta olan bir fizyolojik tremor vardır. Robotun ameliyat konsolu bu tremoru 
absorbe eder ve robotik enstrüman hiç titremeden ameliyat gerçekleştirilir.

Robotik platformun 4 tane kolu vardır. Bu kollardan biri kamera için kullanılır, diğer 3 kola robotik enstrüman takılabi-
lir. Bu sayede cerrah ameliyat esnasında istediği anda 3. kolu kullanarak kendini asiste edebilir ve deneyimli asistana 
olan gereksinim ortadan kalkmış olur.    
 
Robotik Cerrahinin Dezavantajları Nelerdir?
En büyük dezavantajı maliyetidir. Ülkemizde 1 robotik sistemin kurulumu yaklaşık 2,5 milyon dolar, sistemin yıllık 
bakım masrafı 200 bin dolardır. Robotik enstrümanların her birinin kullanımı, üzerindeki çipler sayesinde takip edilir 
ve maksimum 10 kez kullanılan bir robotik enstrümanın ortalama fiyatı da 4 bin dolardır. Bunun yanı sıra robotun 
kollarının her ameliyatta özel steril örtü ile örtülmesi gerekmektedir ve bir ameliyatın sadece örtü masrafı da 400 
dolardır. 4 adet kol kullanılan bir ameliyatta sadece robotun malzeme masrafı 2 bin dolardır. Dolayısı ile pahalı bir 
teknolojidir.

Robotik cerrahinin bir diğer dezavantajı ise ameliyat esnasında taktil feedback hissinin olmayışıdır. Bu nedenle 
damar gibi çok hassas dokular hiç farkında olmadan kolaylıkla iatrojenik olarak hasarlanabilir veya ince bir ip ile 
düğüm bağlanırken istemeden ip kopabilir ya da iğne bükülebilir. Robotik cerrah bunu bilir, bu konuda özellikle çok 
daha hassas davranır.   
 
Hangi Bölümler Robotik Cerrahiyi Kullanır?
Hemen hemen bütün cerrahi bölümler robotik cerrahiyi uygulayabilir. İlk başta kalp damar cerrahisi için geliştirilmiş 
olsa da robotik cerrahiyi en çok kullanan bölüm ürolojidir. Prostat kanseri için yapılan radikal prostatektomi ameli-
yatlarının Amerika’da %90’dan fazlası, ülkemizde ise artan sıklıkla önemli bir kısmı robotik cerrahi yöntemle yapıl-
maktadır. Bunun yanı sıra KBB, genel cerrahi, göğüs cerrahisi ve kadın doğum; robotu sık kullanan bölümlerdir.        
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Kaç Çeşit Robot ve Kaç Tane Robot Markası Var?
Etkinliği ve güvenilirliği onaylanmış ve ticari olarak satı-
lan sadece 1 tane robot markası vardır. Amerika menşeili 
Intuitive, 1999 yılından günümüze kadar hâlen kullanıla-
gelen ilk ve tek robot markasıdır. Bu markanın “da Vinci” 
isimli robotu 1999 yılından beri 4 kez güncellenmiş, en son 
2014 yılında “Xi” isimli versiyonu piyasaya sürülmüştür. 
Yine aynı firma 2014 yılında “SP (single port)” denen bir 
diğer modelini piyasaya sürmüştür. Henüz dünyada 40’a 
yakın merkezde kullanılan bu yeni platformda 4 adet tro-
kar yerine göbekten yerleştirilen tek bir porttan ameliyat 
gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra Kanada, Almanya, 
Kore, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere pek çok ülke yeni robotik platformlar geliştirmiş ve neredeyse son aşa-
maya gelinmiştir. Yakın gelecekte bu robotların da piyasaya sürülmesi ve rekabet nedeniyle maliyetlerin azalacağı 
tahmin edilmektedir.
 
Ülkemizde ve Dünyada Kaç Tane Robotik Platform Var?
Dünyada yaklaşık 5 bin, ülkemizde ise çoğunluğu İstanbul ve Ankara’da lokalize 38 merkezde robotik cerrahi plat-
form bulunmaktadır. Pahalı bir teknoloji olduğu için ülkemizde özellikle özel hastanelerde ve üniversite hastanele-
rinde bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Ameliyathanesi de 2017 yılının Eylül ayından beri robotik 
cerrahi sisteme sahiptir. Üniversitemizdeki robotik platform en güncel da Vinci robotik platformun en güncel versiyo-
nu olan Xi versiyonudur ve dual konsola sahiptir. Dual konsol sayesinde eş zamanlı 2 cerrah ameliyata dâhil olabilir, 
böylelikle hem daha güvenli hem de daha hızlı öğrenme becerisi kazanılabilir.   
 
Nasıl Robotik Cerrah Olunur?
Intuitive firmasının 1 günlük resmî olmayan sertifikasyon programı haricinde ülkemizde ve dünyada bunun için 
resmî bir sertifikasyon programı bulunmamaktadır. Bununla birlikte rutin uygulamada ilgili bölümden mezun olan 
uzman, 6 ay ila 1 yıl süreyle yoğun bir şekilde robotik cerrahi yapılan merkezlerde “fellow” olarak çalışır ve sonrasında 
kendi merkezinde robotik cerrahi yapmaya başlar.

Bir Tıp Öğrencisi olarak Robotik Cerrahi Yapay Zeka ile Birleşirse İleride Mesleğim 
Tehlikeye Düşer mi Diye Korkmalı mıyım?
Hayır. Günümüzde pek çok modern uçak aslında otomatik pilot ile iniş ve kalkış yapma teknolojisine sahiptir ama 
kabinde mutlaka bir pilota ihtiyaç vardır. Robotik teknoloji ve yapay zeka teknolojisi gelecekte her ne kadar gelişirse 
gelişsin bu teknolojinin başında oturan, onu yöneten veya kontrol eden bir hekime her zaman ihtiyaç olacaktır. 

Single Port
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Bugün Naşide Mangır hocamızın yanındayız. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi me-
zunu olan hocamız üroloji uzmanlığını da burada almış. Naşide Hoca 2 yıl Diyarbakır 
Bismil Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra doktorasını yapmak için İngiltere’ye 
Sheffield Üniversitesine gitmiş. Halen Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliği ya-
pan hocamızın çalışmaları; kadın üroloji, işlevsel ve rekonstrüktif üroloji, rejeneratif 
tıp ve doku mühendisliğinde yoğunlaşmış.

Tıp okuyan herkese sık sık sorulan bir soruyla başlamak istedik. Neden tıp okumayı seçti-
niz? Küçükken hayalinizdeki meslek neydi?

Aslında doktorluk küçükken hayalini çok kurduğum bir meslek değildi. Yani hayalimdeki meslek doktorluktu diye-
mem. Üniversite sınavına girdikten sonra bir karar vermek zorundaydım ve ülkemizdeki çoğu başarılı öğrenci gibi 
ben de en başta mühendislik ve doktorluk arasında kalmıştım. Mühendisliğin alanlarını kendime çok uygun görme-
diğim için de doktorluk seçtim ve şu an bu seçimimden memnunum. Ama uyumlu bir insanımdır, insan farklı yerler-
de mutlu olabilir diye düşünüyorum, mühendis olsaydım da mutlu olabilirdim.

Peki ürolog olmaya nasıl karar verdiniz?

İşte ona tıp okumaya karar verdiğim gibi rastlantısal olarak karar vermedim, gerçekten üstünde düşünerek ve çok 
isteyerek karar verdim. Dördüncü sınıfta klinik stajlara başladıktan sonra, farklı alanlarda stajyerlik yapınca ge-
nel bir değerlendirme ile cerrahi bir branş istediğime karar vermiştim. Öncelikle beyin cerrahisini düşünmüştüm, 
ben Marmara Üniversitesinde okurken gerçekten çok güçlü bir bölümdü, hala da çok güçlü bir bölüm. O zaman 
Necmettin Pamir Hoca vardı, bu stajı yapıp bölümden etkilenmemek mümkün değildi. Sabah 05.30’da başlardı gün; 
birçok hazırlığı, hasta ziyareti ve takibi vardı. Gerçekten heyecanlıydı ancak bana uygun bir bölüm olmadığına karar 
verdim. Daha sonra kalp cerrahisinde staj yaptım ancak geleceğimde o bölümü de göremedim. Sonrasında ürolojiye 
geçtim. Staj grubum küçüktü ve kız ağırlıklı bir gruptuk. Daha stajın başında bize “Siz zaten ürolog olmayacağınız 
için çok da çalışmanıza gerek yok burada.” gibi şeyler söylenmişti ama staj sürecinde gözlem yaptıkça aslında ka-
dın ürologlara ne kadar ihtiyaç olduğunu, bazı kadın hastaların kendilerini yeterince rahat hissedemediğini gördüm. 
Altıncı sınıfta da ürolog olmak istediğimi netleştirdim. Bir ihtiyaca karşı bir şeyler yapma isteği beni daha çok motive 
etti. Bu kararı verirken başarılı olabileceğim konusunda kendime inandım ve denemeye karar verdim ama elimde 
olmayan sebeplerden dolayı bu yolun sonunda istediğim şeylerin olmayabileceğini de göze aldım ve bu gerçeği 
kabullendim. Neyse ki böyle bir durum hiçbir zaman olmadı. O dönemdeki bölüm başkanımız bu konuda beni çok 
destekledi. Zaten kadın ürologlara olan ihtiyacı, yaptıklarımın ne kadar önemli olduğunu sık sık dile getirirdi. Tabii ki 
negatif yorum yapan çok kişi de vardı, bana yanlış kararlar verdiğimi söyleyen. Herhalde insan kendi istekleri ve his-
lerini duyduklarıyla birleştirip veriyor kararlarını. Şu an iyi ki de ürolog oldum diyorum, hiç pişman değilim.
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Şu anki tıp öğrencilerine, özellikle ürolog olmayı düşünenlere hangi tavsiyeleri verirdiniz?

Uzman olunca hayatınız bir anda değişmiyor. Tabii ki bu eğitim sürecinde çok şey öğreniyorsunuz ancak bu 5 yıldan 
sonra başlıyor hayat aslında. O ana kadar size açılmış bir yolu izliyorsunuz: sınavlar, dersler, stajlar… Yolunuz belli. 
Uzmanlığınızı bitirdiğinizde ise artık yolu kendiniz açmanız gerekiyor; sorumluluk almanız, yaratıcı olmanız... Sizi 
motive etmek için, ölçmek için sınavlar ve notlar olmuyor; sizin kendinizi motive etmeniz gerekiyor.

Okul bitirmiş olmak tek başına çok bir şey ifade etmiyor, hayatta fark yaratmak zor aslında. Bu da sadece çalışarak, 
değerli konfor alanınızın dışına çıkarak ve yavaş yavaş, küçük küçük bir şeyler yaparak oluyor. Örneğin öğrenciyken 
gruplarda, kulüplerde bir şeyler yapmak, “Bunu ben başardım!” diyebilmek, bazen derslerden çok daha büyük bir rol 
oynayabiliyor hayatınızda. Tabii birçok bilgiyi de öğrenmeniz gerekiyor, bu bilgileri kullanabilmeniz gerekiyor ama 
derslerin dışında da çok büyük bir dünya var. Bunun bir parçası olmak ve bilgiye ulaşmayı öğrenmek çok önemli. Tıp 
fakültesi öğrencileri ders programının dışına çıkmalıdır. Bunların hepsi çok önemli kazanımları beraberinde getirir. 
Sadece sosyal anlamda da değil, dersler için de.

Mesela bir konuyu ders notunu okuyarak öğrenmek bana çok komik geliyor. Belki okuyarak yüksek not alırsınız ama 
ben o konuyu öğrendim diyemezsiniz. Ben hiçbir zaman çok başarılı bir öğrenci olmadım ama bu yaklaşım gerçek-
ten doğru değil. Tıp fakültesinde birçok şey kısıtlı olarak öğretiliyor, bunun üzerine çıkmak gerekiyor. Ben bir konu-
yu tamamen anlayabilmek için birçok kaynaktan okurdum. Beynimi bilgi tutmak için değil de yorum yapmak için 
kullanırdım. Kritik düşünce sistemi geliştirebilmek, sürekli “Neden?” diye sormak gerekiyor. Örneğin “Prostat kanseri 
erkeklerde en sık görülen kanserdir.” bilgisi tek başına aslında pek bir şey ifade etmez. Bu bilgiye nasıl ulaştığımızın 
bir anlamı var. ‘’Neden erkeklerde en sık?, Bu veriler nerenin verisi?, Türkiye’de bu veriler toplanmış mı?, Türkiye’de 
bu veriler nasıl ölçülüyor, nasıl toplanıyor?’’ Kitap bir bilgiyi barındırıyor diye onu öyle kabul etmek yerine, bu bilginin 
ölçülme yöntemlerini ve altında yatan nedenleri anlamaya çalışmak bana eğlenceli ve anlamlı geliyor.

Biraz da profesyonel yaşantınızdan bahsedersek çoğunlukla erkek hekimlerin bulunduğu 
bir alanda kadın olmak çalışma hayatınızı nasıl etkiledi?

Erkek cerrahlar arasında kadın ürolog olarak çok ciddi bir sıkıntı yaşamadım aslında ama ülkemizde kadın olmak za-
ten başlı başına zor. Erkek olmak da zor; erkekler erkek olamıyor, kadınlar kadın olamıyor. İki cinsiyet de tam potan-
siyeline ulaşamıyor. Dünyanın başka yerlerinde de bu durum böyle. Hatta Türkiye bazı açılardan daha da iyi. Ürolog 
olmaya dönersek o da aslında çok değişken. Bazen prenses, bazen kül kedisi gibi hissediyorsunuz ancak hepimiz 
sonuç olarak hekimiz. Bir süre sonra gelen tepkilere siz de alışıyorsunuz, bölüm de alışıyor. Benim kendi şansım mı 
bilmiyorum ama ben bir doktor olarak çok güzel ortamlarda yetiştim, güzel insanlarla birlikte çalıştım. İngiltere’de 
de keza öyleydi. Hacettepe’de de böyle. Tabii ki kadın olmanın sıkıntılarını hala yaşamaya devam ediyorum. Kadın 
doktor olmak her zaman zor. Örneğin siz baş asistansınız ama hastanın gözünde “hemşire hanım” oluyorsunuz. 
Hasta size değil de diğer doktora soru yöneltiyor. Eş kıdemli bir doktorun sözü sizinkinden daha çok dinleniyor. Bu 
toplum algısıyla da alakalı. Erkek bir hekim olsaydım belki de şu anki deneyimimle daha farklı bir yerde olabilirdim 
ancak bir kadın hekim olarak bu pozisyona gelebilmek, kabul görebilmek için çok daha fazla çaba sarf etmem ge-
rekti. Ama günlük hayatta avantajları ve dezavantajları ile bir dengeye ulaştığımı düşünüyorum.

Sizce üroloji alanında kadın doktor sayısını artırmak için ne gibi çalışmalar yapılmalı?

Aslında kadın ürolog olmanın önünde bir engel yok, bir yasak yok. Burada en önemli rol kadın doktorlara düşüyor. 
Tıp fakültesinden mezun hepimiz doktoruz, kritik düşünme yetimiz var. Başkalarının yorumlarına ve dedikodularına 
aldırmamak, teşvik edenlerden destek alabilmek önemli. Bu durum birçok yerde yaygın. İngiltere’de kadın ve erkek 
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ürolog sayısı eşit değil, hatta ilk kadın üroloji profesörü geçen yılın aralık ayında bu unvanı aldı. Bu değişimler yavaş 
yavaş gerçekleşiyor. Bir fark yaratmak için biz de çabalamak zorundayız.

Uzmanlığınızı aldıktan sonra araştırma ve eğitim için İngiltere’de de kaldınız, bu dönemde 
doktoranızı da tamamladınız. Türk bir hekim olarak İngiltere’deki çalışmalarınız sırasında 
karşınıza ne tür güçlükler çıktı, kendinize Türkiye’de katamayacağınıza inandığınız beceri-
ler kattınız mı?

İngiltere’ye uzmanlığımı aldıktan ve mecburi hizmetimi yaptıktan sonra gittim. Öğrenciliğimden beri yurt dışına 
gitmek ve orada bir dönem araştırma ve “fellowship” yapmak istiyordum. Hocalarımdan da böyle giden çok vardı, 
hep anlatırlardı bize, imrenirdim. Ben de akademik yolu çok istiyordum ve takip ediyordum. Aslında İngiltere’ye önce 
araştırma amacıyla gittim.

Uzmanlık tezim de kök hücrelerin erektil disfonksiyon bozukluğunda kullanılmasıyla ilgiliydi. O zaman da üroloji 
anabilim dalında çok güzel bir laboratuvarda çalışıyordum. Hazırlanmaya başladım, okumaya başladım, kök hücre 
kursuna gittim, TÜBİTAK’a proje önerisi yaptım. Ödenek çıkmadı ancak zaten siz bir projeyi yazarken konu hakkında 
çok büyük bir kazanıma sahip oluyorsunuz. Daha yazarken projenin en az yarısı bitiyor aslında. Ben de bu projeyi 
yazarken zaten konunun çok büyük bir kısmını öğrendim, kök hücre toplantılarına ve kongrelerine gitmeye başla-
dım. Kök hücre, doku mühendisliği gibi konular daha da çok ilgimi çekmeye başladı. Tezim de bu süreçte ilerledi, 
zamanında bitti. Zaten yurt dışına da gitmek istediğim için bu iki şeyi birleştirebileceğim pozisyonları araştırmaya 
başladım. Bu sırada da İngiltere’deki hocamla tanıştım. O da üretra cerrahisi uzmanıydı. Doku onarımında kök hüc-
re kullanımını araştırıyordu, tanışmak istediğim için konuşmacı olarak geldiği bir kongreye gittim. Orada tanıştık ve 
aramızdaki iletişim böyle başladı. İngiltere’ye gidiş hikayem böyle aslında.

İngiltere’de kalışım beklediğimden uzadı. Oradayken Türkiye’ye bakış açılarını gözlemleme şansım oldu, bazı açı-
lardan haksız bir ön yargı olduğu açıkça görülüyor. Diğer yandan Türkiye’de çok büyük bir potansiyel olduğunu da 
biliyorlar. Galiba önemli olan kendini elinden geldiğince iyi tanıtmaya çalışmak, seni anlamak isteyen insanların seni 
anlamak için ihtiyaçları olan doğru bilgilere ve tecrübelere ulaşmalarını kolaylaştırmak. Belki bu yönde politikalar 
üretmek faydalı olabilir.

Bir diğer sorun da bizim konuşma ve yazma İngilizcemizin çok iyi olmaması. Bu açıdan eğitimimizde eksiklikler var. 
Ben mesela kolejden mezun olduğum için her zaman İngilizcemin iyi olduğunu düşünürdüm ama oraya gittiğimde 
çok beklemediğim alanlarda zorlandım, yedi yirmi dört tüm iletişiminizi farklı bir dilde yapmak çok farklı bir olay. 
Aslında bence dil öğrenebilmek için önce o dili bilmediğimizi varsaymak, üzerine çalışmak ve TOEFL/IELTS gibi sı-
navlara girmek, kendimizi test etmek gerekiyor. Orada kaldığım yıllar içerisinde bizim Türkiye’de pek dil öğrenmek 
istemediğimizi düşünmeye başladım. Önce dile çalışıp öyle gitmek gerekiyor çünkü eğer dil bilmiyorsanız diğer 
hatalarınız da göz ardı edilmiyor. İlk dikkat edilen şey gittiğiniz ülkenin dilini ne kadar iyi konuştuğunuz. Bu aslında 
onlara gösterdiğiniz saygının da bir göstergesi olarak algılanıyor.

Orada Türkiye’ye ve Türklere genel bakışta bizim tek tek aşamayabileceğimiz ve bizim dışımızda olan ön yargılar 
var, bizim kendi eğitimimizde eksiklikler var, dil bilgimizde çok büyük eksiklikler var. Bu sıkıntıları giderebilmek için 
kendi adıma çok çalıştım, kendimi göstermeye ama aynı zamanda kendi eksikliklerimi de fark edebilmeye çalıştım.

Bu şekilde dezavantajları var ama orada bulunmanın bir sürü avantajı da var tabii. Birçok milletten gelen insanlar da 
bana çok yardım etti, saygı duydu. Başlarda size hak ettiğinizden daha düşük pozisyonlar verilse de biraz zaman ve 
efor harcarsanız oradaki insanlar da sizi anlamaya başlıyor.
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İngiltere’de çalışmanın bana en büyük katkısı konfor alanımın dışına çıkmak oldu. Başka bir ülkede yalnız başına 
bir müddet kaldığın süreçte kendini tanıyorsun. Yurt dışındaki akademik ve klinik ortamdan da tabii ki bir şeyler öğ-
reniyorsun ama yurt dışında çalıştığım süreçte aslında en çok kendime bakışım değişti, kendime dışarıdan bakmayı 
öğrendim. Örneğin ben kendi kişiliğimin yüzleşmek istemediğim yanlarıyla İngiltere’de yüzleşmek zorunda kaldım. 
Diğer türlü yurt dışında yapamıyorsun. Türkiye’de kalsam bu tecrübeleri yaşayamazdım. Diğer milletlerden insanlarla 
karşılaşmak öğrenmeyi başlatıyor. “O ne acaba?” diye sormaya başlıyorsun. İşte o soru da seni öğrenmeye zorluyor.

Herkesin yaşaması gereken bir deneyim, özellikle akademik kariyer düşünenler için olmazsa olmaz diye düşünüyo-
rum. Bu deneyim, ileride eğitim vereceğiniz öğrencilerinize de oldukça fayda sağlayacaktır.

Yurt dışında olmanın bir diğer yanı ise şu: tıp fakültesinde hekimliğin kurallarını öğrendik fakat ne kadarını öğrendik, 
zaman ve şartlar değiştikçe bu kurallar nasıl değişiyor; bunları öğreniyorsunuz. Farklı bir sağlık sisteminde çalışırken 
sağlık sistemini ve senin davranışlarını neyin belirlediğini kavramaya başlıyorsun ki bu inanılmaz bir tecrübe.

Mesela hekime yönelik şiddet sorununun parametrelerini anlamaya başlıyorsun: ‘’Nasıl önlenir, nasıl oluşur? ...’’ 
Çünkü kendi sisteminin dışına çıkıyorsun. İngiltere’de doğup büyüsem bunu yine anlayamazdım. Onların da dı-
şarıya gitmesi lazım. Düşünün dünyanın en iyi eğitimini almışsınız nereye gideceksiniz? Onlar da gidiyor. Zorunlu 
olarak daha gelişmiş bir yere gitmek gerekmiyor. Batıya gidince birçok açıdan daha fazla gelişmiş bir sistemin içine 
giriyorsun, bunun birçok avantajı var. Ama daha az gelişmiş gibi görünen bir sistemin içine de gidebilirsiniz, örneğin 
ben Bismil Devlet Hastanesindeki tecrübemi de çok kıymetli buluyorum. Biliyorum, zorunlu hizmeti onlardan alınan 
yıllarmış gibi düşünen çok kişi var ama benim hayatımda çok önemli bir tecrübeydi ve hep anlatırım, İngiltere’de de 
anlattım. “Şartlar şu şekildeydi, ben o şartlarda şunları yaptım.” diye. Yani alıştığın sistemin dışına çıkmak çok de-
ğerli bir tecrübe oluyor. Daha ileri diyebileceğim sistemlere gittiğinizde tabii ki bir yandan da bir sürü şey alıyorsunuz. 
Bunların yanında yaratıcılığınız da artıyor, görgü görenek öğreniyorsunuz.

Sözün kısası yurt dışında veya farklı bir sistemin içinde çalışırken kendini tanıyorsun, kendine ve ülkene bakışın deği-
şiyor. Bildiğin bütün gerçekleri unutup tekrardan öğrenmeye başlıyorsun. Güzel bir deneyim oluyor.

Peki doktoranızı mühendislik fakültesinden almış olmanız size bir katkı sağladı mı, neler 
kazandırdı?

Benim içinde çalıştığım multidisipliner araştırma grubumun lideri bir ürolog ve bir doku mühendisiydi. Bu grup da 
mühendislik fakültesine bağlı bir enstitüde yerleşikti. Yani ortamda bir sürü mühendis, kimyacı, biyolog ve hekim bir 
arada bulunuyordu. Bunun ne kadar değerli bir birliktelik olduğunu ben zaman içinde çok iyi anladım. 

Tıp uygulamalarında bilim yapmadığımızı hep düşünmüşümdür. Biz bilgiyi alıp algoritma tanımlıyoruz, hastaları o 
algoritmalardan geçiriyoruz. Hasta geliyor şikayetlerini sıralıyor ve biz onu bir kutuya yerleştirmeye çalışıyoruz, buna 
“algoritma tanımlama” denir. Bunu yakında bilgisayar da yapacak, robotlar da. İşimizin bu kısmının bilimle veya 
inovasyonla alakası yok. Tabii ki hekimlik bir sanattır denilebilir ama biz çoğu zaman bilimsel bilgiyi üretmiyoruz, 
onu kullanıyoruz. Bilimsel bilgi, araştırma sırasında üretiliyor. Önünüze hasta geldi, reçetesini yazdınız, gitti; bu he-
kimlik. Hasta geri geldi. Neden olduğunu bilmiyoruz, “Hadi araştıralım!” dediğiniz zaman bilim insanı oluyorsunuz. 
Günlük hayatınızda araştırma yaparsanız, ne olduğunu anlamaya çalışırsanız, deney yaparsanız yani bir soru sorup 
cevap ararsanız o zaman bilimsel aktivite yapmış olursunuz.

Bilimsel çalışmalar yapma isteği bir şekilde beni fellowship yoluna götürdü. Sonra da bilimsel aktivitenin yapılandırıl-
mış halinin doktora olduğunu öğrendim. Bir şekilde ürolog arkadaşlarım hep doktora yapıyordu ama tabii ki ilgili bir 
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alan seçiyorsunuz. Fizik, kimya gibi temel bilimsel konuları değil de hastalarla laboratuvar arasında bir bağ kurmaya 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Doku mühendisliği de bunun için çok güzel bir alan. Mesela ben işlevsel ürolojide ne 
yapıyorum: bir dokuyu tamir ediyorum, yapamayınca vücuttan doku alıp oraya koyuyorum ve yine olmazsa yapay 
doku yapmaya çalışıyorum. Benim araştırma alanım bu, o yüzden bu alanda doktora yapmaya karar verdim.

Araştırma laboratuvarımız multidisipliner bir laboratuvardı. Multidisipliner çalışmanın önemini orada anladım. Biz 
ürologlar vardık; biyomühendisler, biyologlar ve kimyagerler vardı. Örneğin yanınızda farklı alandan birisi bir madde 
alıyor, biyosentez yapıyor, merak ediyorsunuz. Bu uyarıcı oluyor ve yaratıcılığınızı arttırıyor. “Ne yapıyorsun sen?” diye 
soruyorsunuz. Aynı şekilde sizin de orada olmanız o laboratuvar için önemli çünkü onlar da hastalardan korkuyor, 
hastalık bilmiyor; biz ise fazla klinik yükten soru soramıyoruz. Bütün bu etkenler birleşince multidisipliner ortamların 
ne kadar iyi olduğunu anlıyoruz. Ben de bunu doktora yaparken kavradım.

Mühendislerin ve bizlerin kafaları çok farklı çalışıyor. Mühendis, sorunları çözen ve fiilen sorun üzerine çalışan in-
san demek; böyle olunca da “Elimdeki hücreleri ve dokuları nasıl birleştirsem?” diye düşünürken mühendis aklının 
devreye girmesi gerekiyor çünkü bu bir teknoloji transferi. Bu teknoloji transferi aslında mühendislerin yaptığı şey. 
Mühendislik fakültesinin bana böyle bir faydası oldu ama tabii ki kendimi mühendis olarak görmüyorum. Ama mü-
hendislerin içinde çalışmak bana farklı bir bakış açısı kazandırdı. Bir mühendisin ve mühendisle çalışmanın değerini 
biliyorum, tabii ki doku mühendisliği alanında. Koridorda yürürken yanında mühendislik fakültesinden birilerinin ol-
ması, yemekhanenin tasarımı bile küçük de olsa etkili oluyor.

Multidisipliner çalışırken hep ötekinden öğreniyorsun. Çoğu doktor ve cerrahta “Biz biliriz.” algısı vardır, bu algı bir işe 
yaramıyor. Ayrıca doktorlarla birlikte çalışmak çok da zordur. Zor bir eğitimden geçmişsin, senin doktor olarak hasta 
baktığın için belirli bir gelirin var ama laboratuvardaki kişinin yok, bu da bazı sorunlara yol açabiliyor.

Multidisipliner çalışmanın en zorlu yanı ise şu: kimse zorlanmak istemiyor. Farklı meslek grupları olduğumuz için 
birbirimizle çatıştığımız noktalar da oluyor, beraber çalışmakta zorlandığımız noktalar da. Diğer yandan iki tara-
fın da birbirine ihtiyacı var. Multidisipliner çalışmak egonu yutmak demektir. Multidisipliner çalışalım, çok iyi olsun 
diye bir şey yok. Çok çalışacaksın, her lafı içerlemeden alttan alacaksın, tabii bu saygının karşılıklı olması da şart. 
Multidisipliner çalışmaların sonlanması da genelde bu dengenin sağlanamamasından oluyor. Bu durumda kurtarıcı, 
ürüne olan saygın oluyor. Gerçekten güzel bir ürün ortaya koyabilmek için egonu yutman lazım. Çok zor ama de-
ğerli bir iş multidisipliner çalışma.

Tıp fakültelerinde bu ortamlar daha az çünkü doktorlarda bahsettiğim “Ben bilirim.” anlayışı ve bu çatışmalar çok 
yaygın. Halbuki tıp eğitimi veya tıp fakültesi dışından kimyagerle, mühendisle çalışınca o kadar çok şey öğreniyorsun 
ki. Farklı disiplinlerin anlaşması çok uzun zaman alır, belki 2-3 yıl ama çok güzel olur. Mesela ben kendimi mühendis 
olarak görmüyorum ama mühendislerle anlaşabilirim, ki bu bile çok önemli bir kazanım. Çok değerli bir şey. Nerede 
farklı disiplin bulursanız oraya yerleşin. Farklı alandan uzmanlarla iletişim kurmak çok önemli.

Klinikte de günümüzdeki yoğun bir uzmanlaşma ve beraberinde getirdiği multidisipliner 
çalışma zorunluluğu var. Sizce bu uzmanlardan oluşan bir takım halinde çalışma prensibi-
nin hekimlere faydaları var mıdır, zorlukları nelerdir?

Uzmanlaşmak lazım. Örneğin üroloji seçiyorsun, sonra kanserlerle mi çocukla mı yoksa kadınla mı uğraşacağını 
seçiyorsun. Daha sonra seçtiğin alanın içinde de dallara ayrılıyorsun. Bir konuyu derinlemesine bilmeniz gerektiğine 
çok inanıyorum. Her şeyi bilip yapabilirsin ama yüzeysel kalır. Bu her şeyi bilip yapma hali, konunun derinine inmek-
ten korkmaktan kaynaklı. Eğer siz bir alanda uzmanlaşırsanız zaten her konunun ne kadar derinlikleri, incelikleri 
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olduğunu görürsünüz; diğer konulara kolay kolay başlama cesareti bulamazsınız.
Tabii ki uzmanlaşırken de bütünden kopmamayı hatırlamak önemli. Bütüncül bakışı kaybettirmeyen şey de yine 
multidisipliner çalışmak oluyor. Multidisipliner konseyler bunun için var. Örneğin prostat kanseri hastası tedavi edi-
yorsanız hasta için en iyi tedavi kararını vermek için ürolog, onkolog, radyasyon onkoloğu, patolog ve radyologla 
birlikte çalışmanız gerekiyor. 

Akademik çalışmalarınızdan ve içerik zenginliğinden gerçekten çok etkilendik. Sizin için bu 
araştırma sürecinin en güzel kısmı/özelliği/kazanımı nedir?

Aslında aynı alanlar gibi görünmeseler de hepsi birbirleriyle bağlantısı olan alanlar. Daldan dala atlamamaya özen 
gösteririm. Örneğin ben çocuk veya kanser ürolojisi çalışmam, benim çalışma alanlarım değil çünkü. Daha çok aynı 
alanın farklı yönlerinde çalışmayı seviyorum. 

Çalışmalarınızda biyolojik olarak uyumlu (biocompatible) materyaller ve doku mühendisliği 
örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bu konuları incelemeye nasıl karar verdiniz, bu alana nasıl yö-
neldiniz? Bir esin kaynağınız var mıydı?

Tez konum kök hücre ile ilgiliydi zaten bahsettiğim gibi, ilgimi de çekti. Cerrahi aslında biraz yemek yapmak gibidir, 
elindeki materyallerle ve hünerinle bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ama bazen ortadaki soruna uygun çözüm elinde-
kilerle bulunamaz. İşte doku mühendisliği beni bu yüzden heyecanlandırıyor.  Çözemediğin şeylerle ilgili yepyeni bir 
kapı açıyor. Biz ürologların da ilgilendiği alanlarla, hastalıklarla da gerçekten yakından ilgili; bu çözüm potansiyeli 
sayesinde doku mühendisliğine yöneldim.

Doktora yapmanın size kazandırdığı farklı perspektiften uzun uzun bahsettik. Peki sizce 
her hekim doktora yapmalı mı? “PhD” unvanının mesleki ve akademik hayatınızda size ne 
gibi faydaları oldu?

Bence her hekim değil ama her akademisyen doktora yapmalı. Kişiyi akademisyen yapan şey doktoradır.

Doktora nedir? Bir araştırma sorusu sorabilmek, o basit sorununun üzerine bir çalışma planı yapmak, bu soruyu na-
sıl cevaplarım bunun metodolojisini geliştirmek -zaten doktoranın 1 yılı bu şekilde geçiyor- sonra da deneylerini yapıp 
sonuçlarını yayınlamak işidir. Soru sorma becerisi doktorada kazanılıyor. Bu bir akademisyenin öğrenmesi gereken 
bir şey. Özellikle tıp fakültesinde bunun eksikliğini çekiyoruz. Örneğin İngiltere’de klinisyenlerin doktora yapması ko-
laylaştırılıyor ve doktora mutlaka yapılması gerekilen bir şey olarak görülüyor. Ben çalışırken de bazılarımız gerçekten 
bir soruya cevap ararken bazılarımız doktora yapmış olmak için yapıyordu. Doktorayı bitirince herkes bilimsel soru 
sormayı öğrenir mi? Hayır. Ama minimum düzeyde, kişiye bu beceriyi katan şey doktoradır.

Doktora yapmayı herkese tavsiye etmem. Doktora yapmadan da iyi bir uzman olabilirsiniz. Klinik beceriler bilim yap-
maktan çok farklı alandır ve asla daha az değerli değildir. Ayrıca doktora herkesin yapabileceği, yapmak isteyeceği 
bir şey de değil; çok zor bir süreç. Kimsenin bu yazıyı okuyup da illa doktora yapacağım diye hırs yapmasını iste-
mem. Ama soru sormayı seviyorsanız, bir şeyleri daha detaylı anlamak istiyorsanız, sorguluyorsanız doktora yapma-
yı öneririm.

Kafası çalışan insanların, üretemedikleri için üzgün olduğunu gözlemliyorum bazen. Kafanda bir sürü soru varsa 
ama nasıl cevaplayacağını bilmiyorsan veya cevaplayabilecek ortamı yaratamıyorsan mutsuz oluyorsun. Bir sürü 
uğraşın, hobin olabilir ama onların içinde en zevklisi bilim. Sonsuz olması yönüyle zevkli, her bir problemin bir sürü 
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boyutu ve onların da alt katmanları var. Sorunlarla uğraşırken bir bakıyorsun hayat geçmiş. Karmaşa seni mutlu 
ediyor ve oyalıyor. Eğer böyle bir yapınız varsa bunu satranç oynayarak halledemezsiniz, daha karmaşık şeyler gere-
kir. Mesela ben kendi çalışma alanımla ilgili bir diyagram yapmaya çalıştığımda sosyal, endüstriyel, cerrahi bir sürü 
faktör var; her birinden birer ok çıkıyor ve onlardan da başka oklar çıkıyor. Zaten sorunu tanımlayıp farklı yönlerini 
görmeye çalışmak bile ilk oturuşta olmasa da emin olun yıllarınızı alıp kafanızı meşgul ediyor, sizi mutlu ediyor. Bu 
çok zevkli bir şey. Bu kafa yapısındaki insanlar için doktora iyi bir şey, hiçbir zararı olmaz. Yapacaksanız da hakkını 
vererek doktora yapın. Herkes tez yazıyor, sayıca çok makale çıkıyor ama makalelerin içeriği bazen dolu olmayabili-
yor, buna çok dikkat etmek lazım.

Doktoranın zorluklarını da unutmamak lazım ama. İlk olarak bir hekim için doktora yapmak, para kaybı demek. 
Mesleğini eline alıyorsun, sonra bir anda onu bırakıp laboratuvara gidiyorsun. Sana tabii ki maaş veriyorlar ama ar-
kadaşlarının kazandıklarından çok daha az. Beni en çok zorlayan da klinikten uzak kalmak oldu. Özellikle cerrahlar 
için doktora ciddi bir yatırım demek. Seninle aynı zamanda mezun olmuş kişiler onuncu, yüzüncü vakasını görürken 
sen bilim yapıyorsun. Bu bir mayın tarlası, ben bir şekilde geçtim.

İnsanlar bu zorluklar hakkında sürekli konuşuyor. Belki ürolog olduktan sonra kazandığım bakış açısı belki de yapım 
sayesinde insanların benim motivasyonumu bozmasına izin vermiyorum ve doğru bildiğimi yapıyorum. Bu da dokto-
ra sürecimde işime yaradı.

Cerrahların kafasındaki bir diğer korku da “Klinikten uzak kalınca yeteneklerim, el becerim körelecek mi?” düşün-
cesidir. Ben cerrahi yeteneklerimi de kaybettiğimi düşünmüyorum, hatta daha da geliştirdim. Laboratuvar dokuya 
bakışınızı çok değiştiriyor. Ben şu an dokuya çok farklı bakıyorum. Doku mühendisliğinde biyopsi alıyorsun, hücreleri 
ayırıyorsun ve bir iskele üzerinde birleştiriyorsun. Ben cerrahide gördüğüm o yapıyı bozup tekrar yaptım. Bakışımın 
ne kadar değiştiğini siz düşünün; katmanlarını, histolojisini, mikroskopisini biliyorum. Bu da insana inanılmaz bir gö-
rüş katıyor ve bunun faydasını görüyorsun.

Şu sıralar “Imposter Syndrome/ Sahtekarlık Sendromu” dediğimiz kişilerin genellikle ka-
zandıkları başarıları hak etmediklerini ve geldikleri yere başarı, zekâ ile değil şans eseri 
geldiğini ve bir gün gerçeklerle yüzleşeceğini düşünmesi durumu oldukça sık tartışılıyor, 
akademik olarak çalışan birçok kişi bu konudaki deneyimlerini dile getiriyor. Siz bu hislere 
hiç kapıldınız mı çalışma hayatınızın herhangi bir döneminde? Yaşadıysanız nasıl üstesin-
den geldiniz?

Imposter Syndrome; aslında akıllılıktan, öz eleştiri yapabilmekten, hayat üzerine düşünüyor olabilmekten kaynak-
lanıyor olabilir. İnsan eğer bir konuda bilgiliyse, kendini biliyorsa kendinden şüphe eder, eksikleri olabileceğini bilir. 
Tıp fakültesinden mezun olunduğunda kendinizi yetersiz hissetmek iyi bile olabilir, sizi hata yapmamak için motive 
eder. Her şeye “Ben yaptım!” demek yerine neyi yanlış yaptığınızın farkına varmak gerekiyor.

Tabii ki bu durumun aşırı olması kimse için iyi bir durum değil. Bunun aşırı gittiği bir öğrencim vardı. Çok iyi bir 
öğrenci olmasına rağmen sürekli kendinden şüphe eder, yaptıklarının hak ettiğinden daha az değerli olduğunu 
düşünürdü. Kendinden emin olamıyordu. Ben de zaman zaman bunu yaşadığımı düşünüyorum. Bence hepimiz 
yaşıyoruzdur. Bence çalışarak, kendinizi geliştirip daha emin hissederek; bu hislerin size hiçbir faydası olmadığını 
anlayarak üstünden gelinebilir.
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Yardımcısı

MEDISEP’i dönem 1’de herkes gibi yurt dışı değişimleri için 
merak etmiştim. Tanıtım toplantısına ve birkaç etkinliğe 
katılınca ise kendime bundan çok daha fazlasını katabi-
leceğimi fark ettim. Başlarda asıl amacım okulda kimseyi 
tanımadığım ve fazlasıyla utangaç olduğum için arkadaş 
edinmek ve sosyal fobi boyutundaki utangaçlığımı biraz 
olsun yenmekti. Özellikle Halk Sağlığı ve Cinsel Sağlık 
konuları dikkatimi çektiği için etkinliklere katılmaya çalış-
tım, üst dönem MEDISEP’çilerle tanıştım ve çok kısa süre 
içinde hem güzel dostluklar kurdum hem pek çok konuda 
farkındalık geliştirdim hem de onlarca kişiye sunum yapa-
cak, sorularını cevaplayacak kadar utangaçlığımı aştım. 
Akranlarımla oturup sosyal sorumluluk projeleri, bilgilendirme etkinlikleri, film gösterimleri ve daha pek çok fikir 
üzerine beyin fırtınası yapabileceğim bir yerdi MEDISEP ve hayatımda gerçekten çok büyük bir iz bıraktı. Ufkumu ge-
nişleten, olaylara bambaşka bir pencereden bakmamı sağlayan, dışarıda devam eden ama senelerce izole çevrem-
den başımı kaldırıp da fark edemediğim bambaşka hayatları görmemi sağlayan yerdi. Beyaz önlüklerimizi ilk defa 
laboratuvar dışında giyip hekimlik heyecanını tattığımız sağlık turneleri, çocukların doktor korkusunu yendiğimiz 
Oyuncak Ayı Hastanesi, Ankara’nın en kalabalık meydanında yaptığımız HIV/AIDS bilgilendirmeleri sadece birinci 
sınıfta yaptığımız birkaç etkinlikti. İkinci senemde Cinsel Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Tema Sorumlusu olarak ça-
lışmaya başladım. Başka okullarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak etkinlikler yaptık. Çok değerli insanlar tanıdım, 
yeni fikirler edindim, dünyaya bakışım şekillendi. Hâlâ gerek meslek hayatımda gerekse sosyal hayatta çok işime 
yarayan bilgiler ve beceriler edindim. Genel kurullara, sempozyumlara katıldım. Birçok şehri arkadaşlarımla keşfet-
me, MEDISEP’i tanıtmak için TRT Ankara Radyosuna konuk olma, pek çok yeni deneyim edinme fırsatı yakaladım. 
Fakülte yıllarımı dolu dolu geçirmem, geriye dönüp baktığımda en mutlu olduğum anıları biriktirmem, pek çok hayat 
görüşünü tanıyıp kendime bir yer belirlemem, belki yüzlerce hayata dokunma fırsatı yakalamam, benden yaşça bü-
yük ve küçük birçok değerli insan tanımam ve hepsinden çok şey öğrenip hep kendime bir şeyler katmam, kurulan 
güzel dostluklar MEDISEP’ten bana kalanlar oldu. Özellikle cinsel sağlık, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel 
yönelim konularında yanlış bildiklerimi düzeltip hâlâ bu konuda çevremde farkındalık oluşturabiliyorsam, kalabalık 
bir gruba sunum yapabiliyorsam, tıp eğitimimi sosyal hayata rahatça entegre edebiliyorsam, dünyanın pek çok ye-
rinde bağlantı kurabileceğim değerli arkadaşlarım varsa MEDISEP sayesindedir. Üst dönemim, alt dönemim, hayatı-
ma dokunan, bana en ufak katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. MEDISEP’le kalın!

Eski MEDISEPçilerle Sohbet:
MEDISEP Size Neler Kattı?

Hazırlayan: Gizem Tanalı
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Arş. Gör. Dr. Yusuf Çamırcı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

*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.

Giriş: “STAJ”
Tıp fakültesi… 6 sene var. Araya tatil koymuşlar. Herkes 6 yılın aralarını doldurmanın peşinde… Sosyal olalım, tatile 
çıkalım, yurt dışına staja gidelim, modern düşünceler… Bir de yurt dışından Hacettepe’ye gelenlere bakmak var tabi…

Bu “staj” sözcüğünün nasıl bir gücü varsa yurt dışına sizi göndermeyi istemeyen ana babanız bir anda “Amanın 
oğlum -şurada- staja gidiyor.” moduna girerler. Aileye akrabaya falan anlatılır. Oğlan nerede diye soran olursa, -şu-
rada- staj yapıyor denir ;). Bunun için bu sözcüğü yakalamak şart…

Birinci Bölüm = Geldiler (!): Nohutlu Bulgur
Fakültede ilk senem, 2008’in yazındayız. TurkMSIC-Hacettepe namıdiğer MEDISEP, yurt dışına değişimler yapıyor, 
yurt dışından da öğrenci getiriyor. Benim aklımın ucunda yok yurt dışına çıkmak. Hiç heves de etmiyorum zaten. Bir 
e-posta geldi. Demişler ki: “Yurt dışından gelen öğrencilere bakmak, onlarla anılar yaşamak, yabancı dilinizi geliştir-
mek vs. ister misiniz?” Tabi buraya kadar benim ilgimi çeken bir şey yok. “Hem de 75 TL cep harçlığı verilecektir.” İşte 
burada ilgimi çekti.

Neyse başvuru yaptık, zaten çok da başvuru yapan yok. 3 kişiyiz, MEDISEP İletişim Sorumlusu olduk. Yabancıları 
karşılayacağız. Bize verilen görev “İletişime geç, Hacettepe yurduna yerleştir, okulu ve çevresini tanıt.”. İyi dedik, 
listeye baktık, maşallah herkesin yanında “female” yazıyor. Ülkeler;Romanya, Polonya, Macaristan, Litvanya falan, 
gerisi bizi ilgilendirmiyor tabi.

Romanya’dan bir öğrencim var. 3-4 yaş büyük benden yalan olmasın ;). Abla (!) gelecek, e-postalaşıyoruz. Sorun 
çıkaracağı daha o zamanlardan belli. Google Maps halt etmiş, ben ona bir İstanbul içi ve İstanbul-Ankara haritası 
yapmışım (Paint’te) aklı şaşar. Tutturdu “Ben Romanya’dan trenle geliyorum Ankara’ya da gelemez miyim?” diye. 
Durumu anlattım, arada boğaz var. Bak git Bayrampaşa’dan otobüse bin falan, tabi  zor ikna oldu Türkiye’de tren 
yolculuğunun zor yapıldığına. Zar zor ikna ettim otobüse…

Hanımefendi İstanbul’a gelmiş, beni aradı. Tabi anlaşamıyoruz, oradan bir taksiciye verdi. Adam konuşuyor ama 
laz… Eyvah dedim abi konuşuyor ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Abiye dekoder bağlasak çözemez ki ben anlayayım. 
“Abi” dedim, “Sen kızı ver ben onla daha iyi anlaşırım.”. Neyse o sorunu atlattık, bu sefer sen tut beni dinleme ora-
dan ismi cismi garip bir otobüse bin. Firmanın adını gönderdi. Ankara şubesini aradım, adamlar diyor ki o otobüs bi-
zim değil. Trabzon’u aradım kabul ettiler otobüsün kendilerine ait olduklarını. Şükürler olsun AŞTİ’ye geldi ablam (!).
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Çerçevesiz ince camlı bir gözlüğü olan, sürekli havaya bakan, esmer, benim boyumda (yazacağımı sanmıyorsunuz 
umarım), elinde bir harita, bize de benziyor, bildiğin turist… Kızın baştan prognozunu tahmin etmek zor olmadı 
zaten. Aldı eline fotoğraf makinesini AŞTİ’nin garip yerlerinin fotoğrafını çekiyor. Koca AŞTİ’de bir tek biz fotoğraf 
çekiyoruz, dedim “Ne yapıyorsun sen?“. “Burası ne kadar büyük böyle, bizim havaalanından büyük.” dedi. İlgisini 
çekmiş kızın, acısam mı gülsem mi bilemedim. Yürüdük. Eşek ölüsü gibi bir bavul getirmiş. Benim boy o sıra biraz kı-
saldı tabi. Neyse bindik Ankaray’a gidiyoruz bu sefer çıkardı haritayı “Ben gelirken otobüste bir su gördüm. Karadeniz 
olabilir mi?” dedi. Bir yandan da İstanbul Ankara otobanından Karadeniz’i gösteriyor. Dedim işimiz var. Anlattım 
Türkiye’nin büyüklüğünü. “Öyle göremezsin, çok büyük ülke size göre...” Bir şekilde ikna ettik artık.

Yurda geldik, ben dedim “Bu kız Romanyalı, bizim topraklardan.”. Çok yabancılık çekmez diye umuyorum. Yurda 
yerleştirdim. Kahvaltıya gittik. Kız çay istedi. Gözleri de siyah ama parlıyor böyle. Amelie gibi. Neyse çayı aldı, şeker 
atmadı. Kokladı falan, bizim 5 vakit içtiğimiz çayı, seremoniye çevirdi. Diyorum şeker at tadı olmaz falan. “Hayır, ça-
yın tadını almak istiyorum.” diyor (Bu arada kızın dediklerini Türkçeleştirerek yazıyorum ki anlayın ;) ) En son daya-
namadım sordum.Karadeniz’de yetişiyor bu, bunlar da Karadeniz ülkesi, “Sizde yok mu?” dedim. “Bizde çok bulun-
maz.” dedi. Ben yıkıldım. Romanya hakkında bildiklerim gitti yani.

Alışverişe çıktık kızla. Cemal Gürsel’de bir markete girdik. Yine turist takıntıları, etrafa ilgi çekici gözlerle bakıyor. 
Sanki farklı gezegene geldi. Fındığı gördü. Döndü bana “Bu fındık mı?” dedi. Onayladım. Araştırmış kerata. En çok 
Türkiye’de üretiliyor dünyada falan diye detaylı bilgi veriyor. Ben de “Tadına bak.” dedim (açık fındık). Baktı falan. 
Neyse fiyatına baktı kilosu 16 lira. Alacak gibi oldu, vazgeçti. İki portakal, bir elma, bir süt aldı, çıktık. Dedim ki adam-
lar ne kadar medeni. Biz olsak ölecek gibi alır ilk günden depo yaparız; ekmeği, sucuğu, çokokremi falan…

Ertesi gün oldu ilk defa yemek yiyecek yemekhanede… Yine bir havalar, bir havalar. Etrafı inceliyor. Yemeği aldık, 
bu sefer yemeği incelemeye başladı. Yemekte nohut, bulgur pilavı, yoğurt var. Dedim eyvah, kıza ne yediriyoruz. 
Kız baktı nohutun tadına… “Hımm bu fındık mı?” dedi. Boşluk oldu… Yine acısam mı gülsem mi modundayım ben. 
Dedim fındığın kilosunu dün gördün 16 lira, bir tabak fın-
dık verirler mi; 1,75 liraya, nohut bu (Elektronik sözlük var 
gençler bu arada, sonra abi ne İngilizce varmış diyip yanı-
ma gelmeyin.). Neyse kız gülümsedi, ben bu arada bunlar 
kendi ülkelerinde ne yiyorlar diye düşünürken ikinci bomba 
geldi: “Is this rice?” Bulgura diyor… Arkadaş bulgur bu ya! 
Konyalı adama da bu sorulmaz ki! Afrikalı, 5 çocuklu, ma-
rasmuslulara bile uçaktan bulgur atıyorlar çuvalla. Onu da 
mı bilmiyorsun! Artık anlattım bulgur farklı, pirinç değil bu, 
buğdaydan yapılıyor falan. Anlaştık. Tabi ben bunlar kendi 
ülkesinde ne yiyor sorusunu soruyorum hala. Nohut, bul-
gur yemez mi insan?

Neyse yemek bitti, Cemal Gürsel’e terlik almaya gidiyoruz. Tabi bizim değişim öğrencisi bu arada fotoğraf makinesi 
elinde, boyuna fotoğraf çekip duruyor. Arkadaş Cemal Gürsel’e geldik. Bu sefer Cemal Gürsel’in fotosunu çekiyor, 
dedim sen napıyosun. Bak dedim, kız da bize benzediği için özümsedim, öğütlüyorum: “Yabancı olduğunu çok belli 
ediyorsun. Azıcık fotoğraf çekme.” Sanki kız Manhattan’a geldi de, gökdelenlerin arasında dolaşıyormuş gibi havaya 
bakarak geziyor, kız boyun fıtığı olacak. İkinci öğüt geldi: “Bak havaya bakarak yürüme. Türkiye’de yerde ne olaca-
ğı belli olmaz. Yere bakarak git. Bizim buralar güvenli değil!” arkadaş Müslüman adamım ya hemen mi gerçekleşir 
kehanet. Kız 2 dakika sonra bir baktım yanımda değil, arkamı bir döndüm ayağını tutmuş uğunuyor. Ne oldu dedim 
(What’s up ;)). Bir şey gösterdi, baktım, yerden bir elektrik direğini sökmüşler, onu yere bağlayan şu dört büyük, kalın 
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vidası yerde kalmış. Tam ona vurmuş. Ayağında da zaten, bence çorap ama, kızlar aralarında babet diyorlar, ondan 
giymiş. İyi bir uğundu. Sonra artık kafa aşağı indi, makineyi de bıraktı.

Terliği aldık, Kızılay’a gideceğiz, İtfaiyenin oradan karşıya geçiyoruz kız sokağa atladı, sağa sola bakmadan karşı-
ya, Kurtuluş Parkı’na geçiyor.. Dedim ne yapıyorsun! Yalnız bu sefer ciddiyim, sinirlendim. Hiç sevmem böyle şeyi, 
ölecek başıma kalacak. Dedi ki “Işık yeşil, görmüyor musun?” Arkadaş benim tepem attı, İngilizcem bozuldu. Sanki 
Hollanda’dan geldi. Avrupa’nın köyü Romanya diyorum! Neyse döndüm bak dedim: “Look, a light can’t crash you, 
OK? A car can crash you, so look at the car, don’t look at the lights!”. Bir sağına soluna bak arkadaş ya… Neyse gerçi 
sonra Avrupa’ya gidip Ankara’ya geri döndüğümde ben de aynı sendromu yaşamıştım. Sonradan kıza hak verdim.
Arkadaş kız tabi daha başıma neler neler açtı. Kendi fotoğraf makinesinin ekranını kırdı mı; kendisinin değilmiş, 
emanetmiş. Kesinlikle bunu yaptırmak lazım diyor. Onun da markası Pentax, tek servisi İstanbul’da. Servise pos-
tayla gönderdik, 200 TL ekran parası istiyor. Dedim yeni makine al, “Yok!”. Koca abla (!) ağlıyor karşımda. Ben de ne 
yapacağımı şaşırdım. Neyse artık gönderdik, geri geldi bu sefer kız tutturdu Kapadokya’ya gidelim.

Ekip gitmiş, o gidememiş. Dedim git. Yine bir sürü so-
run çıkardı “Tamam.” dedim “Ben de geliyorum!” Gittik 
bilet aldık gece 10’da, ertesi gün gideceğiz. Geldik bi-
zim Göreme’deki mekana, ertesi gün tura çıktık. Ihlara 
Vadisi’nde tam kayalardan aşağı iniyoruz. Ayağı tökezledi, 
ben tuttum, kız uçacaktı vadiye. Bu sefer sinirlendim artık, 
dedim “Okumadın mı 250 merdiven var yazıyor, Allah rıza-
sı için (for God’s sake ;)) artık yere bakarak yürü ya!”. Neyse 
indik vadiye bu sefer mağaralarda fotoğraf çekiniyoruz. 
Elinde benim makine var tabi. 6 ay araştırıp aldım maki-
neyi. Türkiye’de iki yerde vardı, birisi de bizim evin yanında 
Panora’daymış. Gidip almıştım. Allah’ın sevgili kuluyum. 

Tam aşağı yürürken sen o ivmeyle elinden makine kay, Göreme’nin kırılgan tortusal taşlarında seke seke düş. Artık 
bir şey diyemedim. Kız ağlamaya başladı. Tur minibüsünde en öne bindik, kız ağlıyor arkadaş. Minibüs dolu. “Ben 
böyle değilim. Sanki salakmışım gibi hareketler yapıyorum, çok sakarım. Ama ben salak değilim, yaptığım şeyler çok 
salak şeyler…” gibi falan filan. Neyse ben de dedim ağlama. Makine de çalışıyor gibi. Orası burası çökmüş ama sağ-
lam çıktı lens falan duruyor yani…

“Kültürler arası öğrenme” neymiş anladık. Neyse yazarken bile sinirlendim, 2 sene sonraya atlıyorum.

İkinci Bölüm – Gidiyoz: GENT
2009-2010 dönemi MEDISEP Başkanı oldum. Romanyalıdan sonra Dönem 3’ün ağırlığı var üzerimde. Hala ben yurt 
dışına çıkmaya gerek var mı denklemleri kuruyorum. Gezmek için asla çıkmam. Giderim ülkemi gezerim diyorum. 
Zaten ne olacak Avrupa’da?

Yurt Dışı Değişim Sınavı’na girdik, gidebileceğimiz yerler belli oldu: Polonya, Hırvatistan, Estonya gibi ülkeler var. Yani 
Doğu ve Kuzey Avrupa ülkeleri. Litvanya’dan iki sene önce gelen kız çağırmıştı aslında ama Litvanya’nın da büyük-
lüğü Konya kadar, nüfusu Keçiören ile aynı, 1 ay ne yapabilirim ki ben orada. Dedim iyi ülke olursa giderim bu ülke-
lere gitmek istemiyorum. Sonra bizim arkadaşlar Tolgahan ile Fırat bastırmış, bizim değişimi benden iyi biliyorlar. 
MEDISEP’in Belçika değişimi = MESEP-BEL…
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Haziran ayındayız, Ağustos için değişime gitmek istiyoruz Belçika’nın Gent şehrine. Ben gideceğimize imkân ver-
miyorum. Herkes aralıkta bir sonraki senenin değişimini anca ayarlıyor. Bizde daha pasaport bile yok. Vize, ulaşım, 
konaklama, okul belgeleri derken Belçika’ya gideceğiz.

Neyse Belçika’ya bir baktım. Özenle yerleştirilmiş gibi. Altında Fransa, üstünde Hollanda, sağında Almanya ve 
Lüksemburg var.

Tolga’yla plan yapıyoruz daha Ankara’dayken. “500 Euro başta gitti, 500 de yola gitti, 500 de konaklamaya gitti, 
nasıl gitsek bu Fransa’ya da ucuza getirsek. Tolga İkinci Dünya Savaşı meraklısı, bende de var tabi,. “Normandiya’ya 
gidelim.”e kadar vardı olay. Turlayacağız. Ben bu arada bir forumda Intercar diye bir olay duydum. Adamlar sırtında 
30 kilo çanta, tuvalet yok bi’şey yok, Hint fakiri gibi gezeceğine Avrupa’da biz araba kiralayalım, hem içinde kalırız 
hem yemeğimizi saklarız, her şeyi de götürürüz demişler. Araba kiralayıp istedikleri yere gitmişler.

Bakıyoruz herkes Avrupa’ya gidiyor, Eiffel’siz profil fotosu bulmak iyice zorlaştı. Gitmeyen kalmadı bu meret yurt dışı-
na. Farkımızı ortaya koyalım diye düşünürken 1 aylık ehliyet, araba kiralama, benzin, harita, paralı otobana girmeme 
falan.... Paris Büyükelçiliği ile e-postalaştık artık dedik ki araba kiralamak güvenli ve ucuz. Gidersek başımıza sorun 
açılmaz.

Arabayla Paris ;) Tüm ulaşımlar + konaklama + yemek de yanımızda… Planımızı yaptık, makarnayı yaptık tencereye, 
domates, ekmek, oranın BİM’inden alınma ucuz waffle falan attık arabaya, bir tane Ford Fiesta kiraladık. Çarşaf 
yastık falan tam tıkırındayız. Arabanın çiziği var mı diye en ince detaya kadar baktık sonradan sorun çıkartmasınlar 
diye.

Bindik arabaya, sabah 8 gibi ama zorlu yolculuk bizi bekliyor haberimiz yok. Baktık forumlara Belçika’da otoban üc-
retsiz ama Fransa’nın otobanları paralı. Hem de kilometreli. Yani kamera bakıyor sana ne zaman otobana girdi, çıktı-
ğından çıkarıp veriyor gözüne Euro’nun. Biz baktık otoban olmaz. Bir tane daha yol var ama o da otobana girip çıkıp 
duruyor. Baktık bir tane tali yol var. Köy yolu, Paris’in içine kadar gidiyor biraz dışardan. “Tali  yollardan Paris!”
Tolga yeni telefon almış. (O zamanlar akıllı telefon yok, 
liseliler bilmez.) Allah’tan Belçika’ya getirdi. Telefonda na-
vigasyon var ama hayatımızı kurtaracağından haberimiz 
yok. Köy yollarında başladık gitmeye. Zaten sınır falan yok, 
nasıl geçtik Fransa’ya anlamadık. Yollar delik deşik değil 
bizimkiler gibi ama tarlaların arasından gidiş geliş yolda 
gidiyoruz.

Öğleden sonra 3 gibi Paris’e vardık. En büyük sorun park 
sorunu diye okuduk forumlardan. Park edecek yer bu-
lamazsın, bulsan bile paralı. Zaten saati 2 Euro mu ne. 
Biz bittik o zaman. Tabii o kadar çok araştırdık ki artık 
Fransızca bir siteden Paris’te ücretsiz olan sokakların isim-
lerini bulup telefondan işaretledik. İlk gideceğimiz yer belli. 
Eiffel’e gidiyoruz.

Bize dediler ki park edecek yer yok. Eiffel ise hak getire. 
Park yeri bulsak iyi. Neyse tabii, Ankara şoförüyüz, Paris 
neymiş. Eiffel’in yanına arabayı çektik, 3 dakika yürüyüş 

Resim: Araba, Makarna, Eiffel
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mesafesinde Eiffel manzaralı bir yer. Park yapma tabelası veya paralıdır olayları da yok. Hemen Eiffel’in önünde ma-
karnanın ikinci tekini attık. İlk gün şahane, şimdi yatacak yer aramaya geldi sıra. Geziyoruz…

Neyse birinci günün akşamı oldu. Bir tepeye çıktık. Akşam 
park sorunu yok. Ücretli değil. Çektik arabayı içinde uyu-
yoruz. Tabii soğuk hava. Üşümekten de çok uyuyamadık. 
Sabahın 7’si biri camı yumrukluyor. “Noluyor!” diye bir 
kalktık, Allah’ım aynı filmlerdeki sahne. Koy kamerayı çek. 
Fransız’ın teki cama vurup, Fransızca hölü mölü konu-
şuyor. “Do mongö, site de duvag, keskösyö…” Kes mösyö 
diyoruz anlamıyoruz falan diyoruz adamın biz dedikçe 
konuşası geliyor. Zaten anlamıyorum adamı sabahın 
7’si uyuyamamışım. Şoför koltuğunu yatırdık tabii kol-
tuğu da arkaya doğru çektik. Dedim şu camı açayım da  
“Anlamıyoruz seni.” diyeyim. Cam tabii otomatik, kontağı 

açmak lazım, uyku semesi kontağı çevirdim ama yarabbim sen ne ara 3 kez döndün de o araba çalıştı. Zaten yokuş 
yukarı duruyoruz tepede. Araba viteste. Önümüzdeki arabaya bir anda geçekaldık. EYVAH!

Fransız’ın hösü mösü arttı. Adam bir coştu filmlerdeki gibi kendi etrafında dönüyor bir şeyler diyor falan. Ben zaten o 
sıra koltuk eğilmiş arkaya itilmiş, zaten normalde gaza zor yetişiyoruz, frene basacağım diye öyle bir hal almışım ki 
tetanostan kasılır gibi kaldım koltukta. Yetişemedik tabii, önceki araca da baya bir girmişim. Tabii klasik olarak haya-
tım gözlerimin önünden geçer gibi oldu, bir iç boşalım gerçekleşti, hafiflik geldi falan. Tabi bu hafifliği ileride yoğun 
bir ağırlığın altında kalacak vücudun bir refleksi olarak görüyorum.

Yeniden Doğuş
Neyse indik baktık tabii. Ben inene kadar bildiğim duaları ve sureleri okudum, arabayı geri çektik bi baktık çok bir şey 
yok. Tabii biz bizim arabayı bıraktık, adamın arabaya bakıyoruz. Allah o Toyota mühendislerinden razı olsun, koç gibi 
tampon yapmışlar. Zerre hasar yok. Bizim arabaya dönüp baktık sonra oradan aldığımız mutluluk ile. Detaylı bakın-
ca tamponun altında nasıl olduğu belirsiz 9-10 mm’lik bir boya kalkmış.

Bu arada Fransız’ın derdini anladık: “Saat 7’den sonra buraya park etmek yasak, burası sitenin yeri, şu çizginin ileri-
sine park edin.” Çizgi dediği yer de 10 metre ilerisi!

Sırada Louvre var. Moraller bozuk müzeye girdik. Pahalı tabi 11 Euro giriş parası var. 50 lira para eder. Tabii bu arada 
biz Gent Üniversitesi öğrencisiyiz, kartımız falan var. Olaya hâkimiz. Tolga bir biletçi seçti. Dedik ki biz böyle böyle 
Avrupalı öğrenciyiz bize beleş mi? Verdi elimize biletleri üzerinde 0 Euro yazıyor. Moraller biraz düzeldi. Hemen bilet-
le fotoğraf çekindik.

O kadar yastık aldık, battaniye almaz mı bir insan ya. Çift pantolon, çift çorap, mont falan yattık o gece. Paris o 
ağustos gecesi 4 derece. Donmaktan uyuyamadık...

Ertesi gün Disney’e çektik arabayı. Her şeyimiz içinde tabii yine sırtımızda 30 kilo çantayla sürünen tiplerden değiliz. 
Kapıda araba var ;) Akşam olunca Gent’e yola çıkmamız lazım. Ertesi sabah 6’da arabayı teslim edeceğiz. Akşam 
7.30 gibi hazırladık. Fotoğraf makinesini de otoparkta bir aracın üstüne ayarladım ben. Son bir fotoğraf çekindik 
arabayla.
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Gunay Huseynova
Soldaki: Ege Üniversitesi - İzmir
Yukarıdaki: Bakü - Azerbaycan

Yola çıktık benzin alacağız ilk defa. Durduk benzinlikte, adamların kültüründe tabii “pompacı” yok. Ben de bilmiyo-
rum nasıl dolduracağımızı. İçerideki elemandan yardım istiyorum gel doldur diye. Adam inat etti gelmiyor. İkna ettik 
artık geldi. Bu sefer de başında durdu arabanın bana öğretiyor. Al sana Intercultural Learning. Dedim şu pompayı 
doldururken bir fotoğraf çekilir. Makineyi aradım yok. Bulamıyoruz makineyi, nerede peki? Otoparkta çekindiğimiz 
fotoğraf için arabanın üstüne koymuştuk orada kaldı. Haydi!! Tolga bana inanmıyor. Olamaz artık dedi tabii, gittik 
akşam dokuza yaklaşırken girdik yine otoparka. Yağmur yağıyor gümbür gümbür. Gittik bir baktık makine yağmurun 
altında “beni al” diyor kerata. Gittim aldım. Makine Romanyalının düşürmesinden sonra ikinci kez ölüm tehlikesi at-
lattı. Yağmurdan etkilenmemiş.

Saat akşam 9, yola çıkacağız. Zaman kaybettik arada. 3 gündür uyuyamıyoruz soğuktan. Kaza bela, her park etti-
ğimiz yer için arabayı sapasağlam ve çekilmemiş bulalım bir de bunun üstüne ceza yemeyelim duası ederken artık 
dönüyoruz.

O dönüş yolu bana şunu kattı. Artık zorda kalmadıkça araba kullanmıyorum! Akşam 9’da çıktığımız yol, sabah 6’da 
bitti. Bir fırtına bir fırtına. Gecenin körü, sürekli uykum geliyor. Köy yollarından gidiyoruz zaten, otobana girmeyece-
ğiz diye canımız çıkıyor. Gece olunca hangi yolda gittiğimiz de belli olmuyor. Telefonun da şarjı bitecek. Adamlarda 
yazın ortasında bir fırtına yağmur çıktı. O gecenin nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Uyumamam lazım. Kafamı cam-
dan dışarı çıkarıp rüzgara vuruyorum, uykum açılmıyor. Sol kulak mememi ve sol bacağımı cimciklemekten yara 
ettim. Tecrübeliyim daha önce uyuyunca ne olduğunu biliyorum bir kaza yapmıştım. Neyse bitti.
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Pozitif Yaşam Derneği
Sorularımızı Cevaplıyor!

Test merkezleri yeterli sağduyuyu ve ilgiyi 
gösteriyor mu?

Ankara özelinde cevap vermek gerekirse Çankaya 
Belediyesine bağlı Gönüllü Test ve Danışmanlık 
Merkezi’nde alanı hakkında derin bilgi ve deneyim sa-
hibi, görüşme tekniklerini iyi bilen 3 personel çalışıyor. 
Merkez gizliliğe oldukça önem veriyor ve test sonuçları 
oldukça hızlı şekilde, anonim olarak test yaptıran kişiye 
bildiriliyor.

Ek olarak İstanbul’da Beşiktaş ve Şişli, İzmir’de Konak 
ve Bursa’da Nilüfer Belediyelerine bağlı Gönüllü Test 
ve Danışmanlık Merkezlerinde de benzer hizmetler 
sunulmakta.

Test sonucunun pozitif olduğunu ilk kez 
öğrenenlerin davranışları nasıl oluyor, ge-
reken bilgileri kolaylıkla alabiliyorlar mı?

Gündelik yaşantıda karşılaştığımız durumlara hepimi-
zin tepkisinin değişken olduğu gibi, HIV ile yaşayan ki-
şilerin test sonuçlarına verdiği tepkiler de biricik oluyor. 
Kişinin bu deneyimi ve HIV ile yaşamaya uyum süreci; 
çevresi, sosyal desteği, mizacı, psikolojik sağlamlığı, 
yaşam tarzı, inanışları, önceki yaşantıları ve tanı alma-
dan önceki HIV bilgisine göre farklılaşıyor. Toplumsal 
ön yargıların ve damgalamanın da tanı sonrası süreci 

şekillendirdiğini unutmamak gerekiyor. Kimi tanıyı bü-
yük bir ölüm korkusu ve panikle karşılarken kimisi süreci 
daha sakin yönetebiliyor. 

Ayrıca tanıyla ilgili bilgilendirmenin kim tarafından ve 
nasıl yapıldığı da kişinin deneyimini önemli ölçüde et-
kileyen bir faktör. Örneğin ön yargı ve yanlış bilgilerden 
arınmış bir enfeksiyon hekiminin kapsamlı bilgilendir-
mesiyle beraber tanı alan kişiler, tanı sonrası süreçte 
daha olumlu bir tablo çizerken ayrımcı ve damgalayıcı 
tutuma henüz tanı alırken maruz kalan kişiler travma-
tik etkilere maruz kalabiliyor ve tanı sonrası süreç de 
buna bağlı olarak zorlu geçebiliyor.

Bizim toplumumuzda pozitif bireylere ve 
HIV’e bakış nasıl?

2020 yılında olmamıza rağmen toplumumuzda HIV 
hakkında yanlış bilgiler, mitler oldukça yaygın ne yazık 
ki. Örneğin HIV ve AIDS’in hâlâ aynı şey sanılması, 
yalnızca “belli yaşam tarzını benimsemiş” insanların 
HIV ile enfekte olduğu düşüncesi gibi görüşler olduk-
ça yaygın. Bu nedenle toplumsal normlar çerçevesi, 
HIV ile yaşayan kişilerin damgalanmasına ve hayatın 
birçok alanında ayrımcılıkla karşılaşmasına neden 
oluyor. HIV’in geçiş yollarından birinin korunmasız 
cinsel ilişki olması ve toplumumuzdaki cinsellik tabusu 
da bu bakışın altında yatan dinamiklerden biri. Ahlaki 

Pozitif Yaşam Derneği 

Bu yazımızda HIV ve AIDS hakkında merak edilenlere en doğru yanıtları alabilmek 
için Pozitif Yaşam Derneği’yle birlikteyiz. Temelleri 2003 yılında atılan Pozitif Yaşam 
Derneği, 2005 yılında resmen kurulduğundan beri HIV pozitif bireylerin ayrımcılıktan 
ve ön yargılardan uzak bir şekilde önlem, erken tanı, tedavi ve destek programlarına 
ulaşabildiği bir dernek olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yalnızca pozitif bireylere 
değil, bu konuda bilgi almak isteyen herkese yardımcı olan ve HIV ve AIDS ile yaşayan 
insanların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ön yargıları yıkmaya, farkındalık oluş-
turmaya çalışan Pozitif Yaşam Derneği’ne bu röportaj için sonsuz teşekkür ederiz.
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yargılamalar o kadar çok devreye giriyor ki, güncel bi-
limsel bilgiler toplumda yaygınlaşma fırsatı bulamıyor. 
HIV enfeksiyonu 90’lı yıllardan beri tıpkı şeker, tansi-
yon gibi kronik bir tıbbi durum olmasına rağmen hâlâ 
ölümcül bir hastalık olarak görülüyor.

Hangi bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor?

Pozitif Yaşam Derneği olarak danışma hattına ulaşan 
kişilere HIV ile ilgili her konuda gerekli bilgilendirmeyi 
yapıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerle, farklı alan-
lardan meslek uzmanlarıyla HIV Farkındalık Artırma 
Atölyeleri düzenliyoruz. Zaman zaman çeşitli üniversite 
kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları çatısı altında tıp 
fakültesi, eczacılık, diş hekimliği ve psikoloji öğrencileri 
gibi öğrenci gruplarıyla ve sosyal hizmet uzmanları, 
avukatlar, psikologlar gibi meslek elemanlarıyla bir ara-
ya gelip bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz.  

Bir pozitif bireyin özellikle dikkat etmesi 
gerekenler var mı, varsa bunlar neler? 

Bugün HIV ile yaşayan bireyler düzenli tedaviye devam 
ederek olağan yaşam sürelerini HIV kaynaklı bir sağlık 
sorunu olmaksızın yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla antiret-
roviral tedaviye düzenli uyum göstermek, yani her gün 
ilaçlarını aynı vakitlerde almak dışında dikkat etmelerini 
gerektiren hassas detaylar yok. Herkesin sağlıklı bir ya-
şam için uyguladığı; dengeli beslenme, düzenli uyku, 
egzersiz, alkol ve tütün gibi maddeleri tüketmemek gibi 
unsurlar HIV ile yaşayan kişiler için de geçerli. 

Pozitif bireyler, ilişkilerinde “Ya bulaştırır-
sam!” diye çekiniyorlar mı?

Tanı sonrası cinselliğe yönelik tutum negatifleşebiliyor, 
hatta kişiler hayatları boyunca cinsel aktivitede bulun-
maktan kaçınmaları gerektiğini düşünebiliyorlar. Fakat 
kondom kullanımının cinsel sıvıların geçişini ve dolayı-
sıyla HIV geçişini engellediğini biliyoruz. Dolayısıyla ge-
rekli tedbirler alındığında HIV ile yaşayan kişilerin cinsel 
hayatlarına devam etmelerinin önünde bir engel yok. 
Ayrıca sadece HIV değil, diğer tüm cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlardan korunmak adına kondom kullanma-
nın cinsel aktivitede bulunan iki tarafın da sorumluluğu 
olduğunu hatırlatalım. 

Buna ek olarak B=B kavramından da bahsetmek gerek. 
B=B (Belirlenemeyen = Bulaştırmayan), HIV ilaçlarını 
düzenli kullanan ve viral yükü baskılanmış HIV ile ya-
şayan kişilerin, virüsü cinsel ilişki yoluyla hiç kimseye 
bulaştıramayacaklarını ifade eden, bilimsel araştırma-
lara dayanan bir parola. Dünya Sağlık Örgütü ve dünya 
çapında yüzlerce kuruluş, viral yükü istikrarlı bir şekilde 
6 ay süreyle baskılanmış HIV ile yaşayan bireylerden 
korunmasız cinsel ilişki yoluyla HIV aktarımı olamaya-
cağı konusunda hemfikir. B=B bilgisi, HIV ile yaşayan 
kişilerin bu endişesini ortadan kaldırmak ve yıllardır 
maruz bırakıldıkları ayrımcılığın önüne geçilmesi için bir 
yol açıyor.

Pozitif bireylerin aileleri bu durumu nasıl 
karşılıyor?

Bu soruya yanıt verirken de genelleme yapmak çok 
mümkün değil. Ailelerin sosyokültürel yapısı ve da-
nışanların ebeveynlerinin, çocuklarının, partner veya 
eşlerinin; kişinin tanı almasından önce HIV’e dair sahip 
olduğu bilgiler verilen tepkiyi oldukça etkiliyor. Bazı 
danışanlar tanıyı aileleriyle paylaşmayı tercih etmez-
ken bazıları için aile güçlü bir destek mekanizması 
oluşturabiliyor. 

Elif Karakütük
Groningen - Hollanda



Türkiye’de Engelliliğe İlişkin 
Süreç: Yaşanılan Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri
Yazarlar: Muhammed Metin, Furkan Çakır - Engelli Hakları Savunucuları

2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırmasına 
göre, Türkiye toplumunun %12,29’unu engelli bireyler 
oluşturmaktadır. Ancak araştırmanın üzerinden çok 
zaman geçmesi ve araştırmanın yapıldığı dönemin 
şartları göz önünde bulundurulduğunda araştırmanın 
yetersiz olduğu kolayca gözlemlenebilir. Zamanla yapı-
lan bağımsız araştırmalar engelli bireylerin yaşadığı so-
runlardan ailelerinin de etkilendiğini varsayarak sosyal 
model etrafında engelli nüfus oranın 40 milyona ulaş-
tığını gösterdi. Ancak daha verimli bir politika oluşum 
süreci ve haklara verimli ve hızlı erişimin sağlanabilmesi 
için engellilik araştırmasına yönelik resmî verilerin en-
gellilik modelleri ve aile fertleri göz önünde bulunduru-
larak güncellenmesi gerekmektedir. Asıl konuya gelmek 
gerekirse bu yazıda engelli bireylerin yaşadığı temel 
sorunlar ve çözüm önerileri;
1. Ayrımcılık, Engelli Aileleri ve Toplum Bilinci
2. Erişilebilirlik
3. Eğitim
4. Sağlık-Habilitasyon ve Rehabilitasyon
konu başlıkları ile 4 madde etrafında ele alınacaktır. 

Madde 1: Ayrımcılık, Engelli Aileleri ve 
Toplum Bilinci

Bireyin engel durumu ve gelişim süreci nedeniyle an-
ne-baba arasında fikir ayrılıkları ve kabullenme sorun-
larından dolayı boşanma durumları gelişebilmekte olup 
engelli bireye sahip aile, diğer akraba ve arkadaş çev-
resi başta olmak üzere toplum tarafından ötelenebilir. 
Çoğunlukla bu gibi sorunlar yaşanabiliyor. Yine ikinci 
ve benzer bir sorunu ele almak gerekirse engellilik; 
ihmal ve alınmayan önlemlerin, gösterilemeyen doğ-
rultu ve davranışların sonucudur. Bu nedenle toplum 

engelliye baktığında bir suçluluk kompleksine giriyor. Bu 
suçluluk kompleksi iki davranış biçimi geliştirir:  
1. Kaçış, göz ardı etmek 
2. Aşırı ilgilenerek, sadaka vererek vicdanını 

yatıştırmak  

Her iki durum da ortak suçluluk duygusunun ürünüdür. 
Ancak insanların suçluluk duygusu harekete geçirilerek, 
insanlar korkutularak eğitilemez.  

ÖNERİLEN: Yukarıda bahsi geçen sorunların yaşanma-
ması için ilk soruna çözüm olarak; engelli birey ve aile-
sine sürecin başından itibaren bireyin yaşamını kendi 
kendine idame ettirmesi aşamasına kadar psikolojik 
eğitimin, aile danışmanlık ve bilinçlendirme eğitiminin 
verilmesinin sağlanması önerilir. Ancak bu hizmetin 
herkesçe ulaşılabilir ve daha etkin kullanımı için aile 
sağlık merkezleri bünyesinde insan odaklı çalışmalar 
yürüten uzmanların (psikologlar, sosyal hizmet uzman-
ları vb.) içinde bulunduğu bütüncül bir ekip tarafından 
verilmesi sağlanmalıdır. İkinci sorunun çözümüne 
gelmek gerekirse toplumun ön yargılardan, suçluluk 
duygusundan kurtulmasının yolu bilinçlendirmeden, 
sorunla yüzleşmeden ve sorunun içselleştirilmesinden 
geçer. Bilinçlendirme eğitimi önce ailede, sırasıyla, ço-
cuk, komşu, mahalle, okul; sonrasında toplumda müm-
kün olabilir. Bütün toplumun eğitimidir engellilik. Kamu, 
kamu kurumları; imkânları ışığında farklı kanallar ara-
cılığıyla bilinçlendirme çalışmaları yaparak engellilik 
konusunda toplum eğitimine destek sağlamalıdırlar. 
Örneğin; MEB, EBA ile yapar, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı başka bir kanal kullanır, Diyanet 
İşleri Başkanlığı hutbe ve vaazlarla yapabilir.
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Madde 2: Erişilebilirlik

Önemi birçok ulusal ve uluslararası belgelerde açık-
lanan erişilebilirlik, engelliler için bağımsız yaşamın 
temelidir. Konu, Türkiye özelinde incelendiğinde erişile-
bilirlik ile ilgili hâlâ ciddi problemlerin olduğu, edinilen 
gözlemler ışığında anlaşılmaktadır. Söz konusu erişile-
bilirlik sorununun Türkiye’deki çözümü için 2005 yılında 
yayınlanan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun çer-
çevesinde yasal bir düzenleme yapılmıştır. Bu yasal dü-
zenlemede özellikle yerel yönetimler başta olmak üzere 
tüm kamu kurumlarına erişilebilirlik düzenlemelerini ve 
standartlarını yerine getirmeleri için 7 yıl süre verilerek 
ilgili kurumlardan erişilebilirlik konusunda gerekli adım-
ların atılması istendi. Ancak 7 yılın sonunda gelinen 
noktada erişilebilirlik düzenlemelerine dair çok önemli 
sorunların devam ettiği saptanmıştır. Erişilebilirlik ile 
ilgili sorunların devamı nedeni ile ek süreler tanına-
rak erişilebilirlik konusunda ilgili adımların atılması 
gerektiği hatırlatıldı ve 2019-2020 yılları “Erişilebilirlik 
Yılı” olarak ilan edildi. Erişilebilirlik ile ilgili bazı adımlar 
atılmasına karşın gelinen noktada yine kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, 
kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları 
gibi sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tü-
zel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet 
veren her türlü yapılar ve daha birçok alanda birçok 
sorunun ve eksiğin olduğu görülmektedir ki son olarak 
28 Temmuz 2020 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile 
erişilebilirlik ile ilgili tedbirlerin alınması için bir yıl daha 
ek süre tanındı. Ancak erişilebilirliğin sağlanması için 
ek süreler yeterli olmayacaktır. Sorunun çözümü için 22 
Eylül 2013 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile Mimarlık, İç 
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ile 
Şehir ve Bölge Planlama Programlarının müfredatına 
eklenen “Herkes için Tasarım” konusunun teorik kav-
ramdan çıkartılarak bu bölümlerde ayrı bir dal olarak 
açılması ve bu dalda uzmanların yetiştirilmesi sağlan-
malıdır. Yukarıda bahsi geçen yapıların denetimi, res-
torasyonu ya da yeni yapıların inşa edilmesi sürecinde 
ilgili daldaki uzmanların görevlendirilmesi ile mümkün 
olabilecektir.

Madde 3: Eğitim

Özel gereksinimi bulunan öğrencilerin derslerinde ba-
şarının artması ve verimli bir süreç için okullarda MEB’in 
tabiriyle kolaylaştırıcı kişinin görevlendirilmesi gerekir. 
Ancak kolaylaştırıcı kişinin ebeveyn ya da engellilerin 
yakını olmaması, aksine öğrenim sürecinin kolaylaş-
ması için profesyonellerin görevlendirilmesi son derece 
önemli olacaktır. 

Diğer önemli bir konu ise bireylere özel eğitim raporu 
veren Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilgili. RAM’larda 
daha verimli bir değerlendirmenin yapılması ve bireyin 
ihtiyacının belirlenmesi için ergoterapi ve fizyoterapi 
başta olmak üzere engelli bireylerle çalışan ilgili birçok 
alan uzmanın bulunduğu bütüncül bir ekibin olması 
son derece önemli olacaktır. RAM’ların mevcut yapısı 
incelendiğinde gerçek anlamda revize edilmesi gerek-
tiği kolayca gözlemlenebilir. Bu anlamda gerekli adım-
ların atılarak daha verimli bir RAM modelinin ortaya 
çıkması sağlanmalıdır. 

Mevcut durumda işitme engellilerin eğitim ortamla-
rında desteklenmesi ile ilgili ciddi sorunların yaşandığı 
gözlemlenmiştir. Aşağıda ise işitme engellilerin eğitim 
sürecinde desteklenmesi için bir öneri geliştirilmiştir.

İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda sesi yazıya, 
yazıyı sese dönüştüren, çoklu engel durumu bulunanlar 
(aynı anda görme ve işitme yetersizliği bulunanlar) için 
ise sesi Braille alfabesine dönüştüren, Braille alfabesini 
yazıya dönüştüren bir sistemin geliştirilmesinin sağlan-
ması önemli bir adım olacaktır.

Yine mevcut durumda fiziksel engelliler başta olmak 
üzere engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine 
katılımı kısıtlanmaktadır. 

Engelli bireylerin beden eğitimi ve spor dersine aktif 
şekilde katılımı ilk etapta üniversitelerin BESYO bö-
lümlerinde engelliler ile iletişim eğitimlerinin verilmesi 
gerekir. Sonraki süreçte de engellilerin beden eğitim 
dersine katılımını kolaylaştırılması ve çeşitli materyal-
lerin geliştirilmesi için fizyoterapist ve ergoterapistlerin 
görevlendirilerek sürece katılmalarının sağlanması son 
derece önemlidir.
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Madde 4: Sağlık-Habilitasyon ve Rehabilitasyon 

Sağlık alanındaki diğer sorun ve çözüm önerilerine detaylı bir şekilde Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi ve 
Yaşanılan Sorunlar yazısı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Diğer bir önemli husus ise günümüz özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgilidir.
Bütün özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dâhil olmamakla beraber, bu tür kurumlarda genel hizmet prog-
ramları fizyoterapi, özel eğitim (bireysel eğitim-grup eğitimi) ve nadiren duyu bütünlemedir. Ancak bu programlar 
tek başına engelli bireyin gelişimi için yeterli değildir. Bu nedenle Türkiye’de var olan ve açılacak olan özel eğitim 
ve rehabilitasyon kurumlarında; Fizyoterapi, Ergoterapi (İş-uğraş terapisi), Aquaterapi-Hidroterapi (Su içi egzersi-
zi), Hippoterapi (Atla terapi), Dil ve Konuşma Bozuklukları, Yutma ve Yeme Bozuklukları, Duyu Bütünleme, Çocuk 
Gelişimi, Özel Eğitim (Bireysel ve grup eğitimleri) vb. programların/eğitimlerin zorunlu hale getirilmesinin sağlanması 
önerilir. Bu önerinin hayata geçirilebilmesi için ilk etapta pilot uygulama geliştirilip öneriler ışığında her ilde bir mer-
kezde kadro oluşturulur ve pilot merkez incelenir, inceleme sonucunda uygulama olumlu ise yaygınlaştırılır. Çünkü 
bireyin gelişimine katkı sağlayan etken, bütüncül tedavi yöntemidir. Bu nedenle bu alandaki birimlerin açılması/yay-
gınlaştırılması ve gerekli materyallerin temin edilmesi son derece önemli olacaktır.

Sonuç olarak, engelli bireylerin yaşadığı sorunların çözümü için birçok önemli adım atılmış olmasına rağmen alan-
daki çalışmaların yetersiz olduğu belirgindir. Var olan sorunların daha etkin çözümü için hak temellilik yaklaşımı 
esas alınarak kamu kurumları ve alandaki sivil toplum kuruluşları ortaklığında engelli bireylerin karar alma mekaniz-
malarına dâhil edildiği çalışmalar ivedi bir şekilde hızlandırılmalıdır.
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MEDIzin Ekibi Öneriyor!
Albert Camus – Yabancı
Yazar: Güneş Başkes

“Ölümle başlayan hayat saçmadır, evet. Bundan kuşku yok. Ama yaşam 
ölümle bitiyor diye, kapayacak mıyız gözümüzü, yüreğimizin kapılarını bu ya-
şanası dünyanın güzelliklerine, bunlar yanında insanların acılarına, çaresiz-
liklerine? Mademki yaşıyoruz, yaşadığımız sürece mutlu olmaya, sağımızda 
solumuzda mutluluk yaratmaya bakmalıyız. Mutluluk, bir yerde ve her yerde, 
hiçbir şey beklemeden dünyayı, insanları sevmektedir.”
Yabancı’yı okumaya başladığımda beni en az kitap kadar etkileyen ön sö-
zünden alıntı yaptığım yukarıdaki metin olmuştu. Roman, ana karakter 
Mersault’un annesinin ölümüne olan kayıtsızlığıyla başlıyor. Okumaya devam 
ettikçe Mersault’un dünyaya karşı olan “yabancılığını” görüyoruz ve kah-
ramanın bakış açısını oldukça olağan karşılamaya başlıyorsunuz. Okurken 
insana birçok duyguyu aynı anda yaşatan bir romandı. Adalet için yapıldığı 
söylenen şeylerin aslında adeletsizliklerle dolu olduğunu görüp sinirlendiğim 
de oldu, asla savunmayacağımı düşündüğüm şeylerle ilgili farklı bakış açıları da kazandırdı. Romanda belki de beni 
çeken şeylerden biri bu kadar kısa süre içinde dünyaya “yabancı” olan birinin hayatının bu denli değişmesiydi.

https://www.medisep.org/mediblog-blog19
https://www.medisep.org/mediblog-blog19
https://medisep.org/mediblog-blog19


Eski MEDISEPçilerle Sohbet:
MEDISEP Size Neler Kattı?

Hazırlayan: Gizem Tanalı
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Cansu Köse
2013-2014 Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Sancar Lab/ School of Medicine Biochemistry and Biophysics
University of North Carolina

MEDISEP’le Dönem 1 tanışma toplantısıyla tanışmış-
tım. Üniversite hayatına, tıbbiyeye alışma debelen-
melerindeydik hepimiz, orada da aynı yollardan geç-
miş kendi yollarını çoktan belirlemiş MEDISEPçiler 
vardı. Güzel bir başlangıçtı. Herkesin ilgisine yönelik 
bir şeyler bulabileceği sıcacık bir ortamdı. Eğlenmeli 
öğrenmeli zamanlardı :) Ve her şeyden önce 
MEDISEP bana ömürlük dostluklarımı kazandırdı.  
Zihnimde ilk defa yurt dışı kapıları MEDISEP saye-
sinde açıldı. Uluslararası tıp öğrencileriyle tanışmak, 
değişimlere gidenlerin deneyimi, uluslararası ku-
ruluşlardan aktarımlar vs. Benim için akademik en 
büyük etkisi kesinlikle budur.

Ayşe Yosun Aydın
2014-2015 Tıp Eğitimi Sorumlusu
Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Asistanı

MEDISEP tıp fakültesi hayatımın ilk 2 yılında içinde bulunduğum bir oluşum-
du. Birçok tıp öğrencisi gibi ben de doktor olmak için yüksek bir motivasyon 
ile fakülteye başlamıştım. Bu heyecanı gösterebileceğim ve bu enerji ile birta-
kım çalışmalarda bulunabileceğim bir kulüptü MEDISEP benim için. Kendim 
gibi yüksek motivasyonlu insanlarla bir araya gelmek, birlikte kendi mesleği-
mizle ilgili kazanımlarda bulunmak çok keyifliydi. Sosyal anlamda daha geniş 
bir doktor çevrem oldu ve sunum hazırlama/ sunma noktasında da bana çok 
pratik yaptırdı.
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Ben bu yazıyı yazarken bu saatlerde, bir yerlerde, bir 
kadın, duygusal veya fiziksel şiddete maruz kalıyor ola-
bilir. Güne ”Bugün acaba birimize bir şey olacak mı?” 
korkusu ile başlamak istemiyoruz artık. Haber sayfala-
rında, sosyal medyada adımızı görmek istemiyoruz. Her 
şeyin faturasının kadına yıkıldığı bir toplumda yaşıyo-
ruz. Yapılan bütün hatalar kadın yüzünden yapılmıştır. 
Evde, iş yerinde, trafikte sürekli bir “Kadınmış, ondan 
böyle olmuş!” lafları... Her hareketimizden, her kelime-
mizden anlam çıkarılmaya çalışılıyor. Kıyafetimiz sade-
ce bizi ilgilendirmiyor. Duruşumuza, tavrımıza, sesimize, 
gülüşlerimize, bizlere sürekli müdahale halindeler. 
Kadınlar olarak birçok zorbalığa maruz kalıyoruz ama 
başımıza ne geldiğini değil, bizim ne yapmış olabilece-
ğimizi konuşuyorlar. Öldürülüyor, yakılıyor, tacize te-
cavüze uğruyoruz ve bu bir şekilde bizim suçumuzmuş 
gibi gösteriliyor. 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. Son 
on yılda öldürülen kadın sayısına bakıldığında duru-
mun nasıl vahim olduğu gözler önüne seriliyor. Bunlara 
bir de duygusal şiddete maruz kalan kadınları, tacize 
tecavüze uğrayan kadınları eklersek...  

Güçlü kadınların, bağımsız kadınların toplumda yer 
almasından rahatsız olan zihniyetler; kadının kendi 
kararlarını veren, özgürlük ve eşitlik talebini savunan 
bir yer tutmasını istemiyorlar. Kendi devamlılıkları için 
erkeğe, devlete, patrona itaat eden bir kadın “modeli” 
oluşturmak istiyorlar. Ataerkil bir düzenin içinde kimse-
nin sesini çıkarmadan geleneksel rolüne devam etmesi 
isteniyor. İsteğimiz, kendi hayatımızı istediğimiz gibi 
yaşayabilmek. Hayat bizim ama söz hakkı birçok kişi-
nin. Bu durumun başlıca sebebi mevcut düzen içinde 
kadının bir birey olarak her konumda eşit olduğunun, 
saydığımız nedenlerden dolayı kabullenilememesi. 

Siyasal, kültürel, sosyal alanlarda ve sağlık alanında 
bütün bireyler olarak yasalar önünde “eşitiz”. Ama bu-
nun böyle olmadığını günlük yaşantımızın her alanında 
gözlemliyoruz. Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşitliğin 
sağlanması, birçok sorunun çözümünü de beraberinde 
getirecektir. 

İçinde yaşadığımız toplumda kadınların evde çocuklara 
bakarak ve evin işlerini yaparak görevini yerine getirdiği 
düşüncesi hâkim ve bu düşünce çeşitli politika ve söy-
lemlerle meşru hâle getirilmeye çalışılıyor. Kadınların 
asıl mesleğinin annelik olduğu ve en iyi kariyerin ço-
cuklarını iyi yetiştirmek olduğu düşünceleri yüzünden 
kadınlar mesleklerini icra ederken ya da okurken fizik-
sel olarak ya da sözlü olarak şiddete maruz kalıyor. 
“Kadın hekimlere güvenmiyorum, kadın avukat dava 
kazanamaz, kadın gazeteci işini iyi yapamaz, kadın-
dan mühendis olmaz…” Kim bilir kaçımız gideceğimiz 
üniversiteyi seçerken ya da bölümümüzü seçerken bu 
söylemlerle karşılaştık. Bütün bu söylemler, mevcut 
sistemde kadının eşit bir birey olarak görülmemesine 
dayanıyor.

Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de olduk-
ça endişe uyandırıcı vaziyettedir. Bu pandemi sürecinde 
bile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam ediyor. 
Trabzon’da akciğer kanseri olan COVID-19 pozitif has-
tanın hayatını kaybetmesi sonucunda hasta yakınları 
Dr. Esra E. G.’ye saldırıda bulundu. Sağlık çalışanları-
nın COVID-19 pozitif hastalarla birebir temas halinde 
olması yeteri kadar ciddi bir tehlikeyken buna bir de 
şiddet faktörü ekleniyor. Üsküdar Üniversitesinin sağlık 
çalışanlarının kaygılarına yönelik yaptığı bir çalışma-
da,; araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %55’inin 

Kadına Yönelik Şiddetin
Nedenleri, Sonuçları ve Bizim 

Payımıza Düşenler 
Yazar: Sevgi Yoksel - Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu 
(HÜKÇAT)
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şiddete uğramaktan korktuğu bulguları elde edilmiştir. Sağlık çalışanlarının COVID-19’a yakalanmaktan çok, şiddete 
uğramaktan kaygı duyduğu belirlenmiştir. Sadece sağlık çalışanları değil, sağlık öğrencileri olarak bizler de şiddete 
uğramaktan korkuyoruz. Stajımız sırasında ya da daha sonra çalışma hayatımızda bunu yaşayabilecek olma dü-
şüncesi bizi de oldukça kaygılandırıyor. Peki bunun göz ardı edilmesi ve mevcut politikaların devam etmesi gerekli 
midir? İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması, sağlıkta şiddetin de son bulması ve azaltılması için oldukça önemli bir 
adım olacaktır. 

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

İstanbul Sözleşmesi; kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesine, bunlarla mücadeleye dair Avrupa 
Konseyi sözleşmesidir. Bu sözleşme kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmayı ve insan haklarını korumayı amaç-
lamaktadır. Bu sözleşmede kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğu vurgulanmaktadır. İstanbul 
Sözleşmesi, devletlerin kadına şiddetin ortadan kalkması için politikalar düzenlemesi gerektiğini belirtir. Devletlerden 
beklenen bir diğer sorumluluk ise toplumsal cinsiyet eşitliğini yasalarla ve toplumsal yaşamda hayata geçirilmesidir. 
İstanbul Sözleşmesi yalnızca kadına şiddete değil, şiddetin her türlüsüne karşıdır.
Herhangi bir canlıya yönelik saldırıya yeterli ceza veriliyor mu? Bu cezalar caydırıcı cezalar mı? Bu raddede bunların 
da oturulup konuşulması gerekiyor. Aslında cezaların caydırıcı olmadığı, aynı suçların işlenmeye devam etmesinden 
anlaşılabilir. Bu aşamada cezaların daha caydırıcı olması ve yeniden düzenlenmesinin sağlanması gerekmektedir. 
Şu an herkesin haberdar olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin bir an önce yürürlüğe girmesi ve maddelerinin uygulan-
ması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi maddeleri hiçbir canlıya zarar verilmemesi için özenle hazırlanmıştır ve her 
canlının haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin neden uygulamaya 
konulmadığı ise hâlâ herkes için merak konusu. İstanbul sözleşmesinin yürürlüğe konulmaması mevcut düzenin de-
vam ettirilmeye çalışılmasının bir göstergesi olabilir mi? Eşitliğin her koşulda ve bütün bireyler arasında sağlanması 
bir an önce gerçekleştirilmelidir.

MEDIzin Ekibi Öneriyor!
The Post
Yazar: Lara Onbaşı 

Steven Spielberg’in 2017 yapımı olan The Post filmi, 1971 yılında Amerika’da 
geçmektedir. Filmin ana karakterlerinden ikisini Meryl Streep ve Tom Hanks 
canlandırmaktadır. Vietnam Savaşı sırasında Amerikan ordusunda analist 
olarak görev yapan Daniel Ellsberg, gizli bazı dokümanları New York Times 
vasıtasıyla sızdırmıştır. Film, bu yıllarda Amerika’nın Vietnam Savaşı’ndaki 
varlığıyla ve başka politik olaylarla ilgili olan dokümanların gazeteler tarafın-
dan basılmasının yanında Amerika’nın büyük gazetelerinin ilk kadın yayımcısı 
olan Katherine Graham’in The Washington Post’taki hikayesini de anlatmak-
tadır aslında. Film müziklerini, The Post filmi sayesinde Spielberg’le 28. çalış-
masını yapan John William düzenlemiştir.
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‘19-’20 Dış Katılımlarımız
Yazarlar: Elif Begüm Baran, Elif Karakütük, Ezgi Bağcı, Gizem Tanalı, Güneş 
Başkes, İrem Sibel Sipahi, Mehmet Kamil Göktaş, Mert Bardak, Mert Can 
Güneş, Oğuzhan Onat

Sevgili MEDIzin dergisi okurları,
Sizlere bu yazıda MEDISEP olarak bir sene boyunca gerçekleştirdiğimiz dış katılımlarımız hakkında kısa bir bilgilen-
dirme bölümü hazırladık. Hepinize iyi okumalar dileriz.

TurkMSIC Kurultayı 2019 - Tokat
Yazar: Mert Bardak

7-8-9 Eylül tarihlerinde Tokat’ta gerçekleştirilen Türk Tıp 
Öğrencileri Birliği Kurultayı’na MEDISEP olarak 14 kişilik 
bir delegasyonla katılım gösterdik. Yaklaşık 500 kişinin 
katıldığı kurultayın Türk Tıp Öğrencileri Birliği ulusal takımı 
tarafından oluşturulan oldukça çeşitli oturum içerikle-
riyle, etkinliğe katılım gösteren her insanın kendinden bir şeyler bulabildiği bir oturuma katılma şansı yakalaması 
etkinliğin en güzel yanlarından biriydi. MEDISEP delegasyonu olarak bizler organizasyon ekibinin çalışmalarından 
ve oturum içeriklerinden oldukça memnun kaldık diyebiliriz. Özellikle başkanlar oturumunda MEDISEP’i yakından 
ilgilendiren konularda diğer yerel birlik yöneticileri ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu ile tartışma fırsatını 
elde ettik. Ayrıca bu süreçte kendimizi ve MEDISEP olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin tanıtımını da aralara sıkış-
tırarak, topluluk içinde tanınırlığımızı ve saygınlığımızı artırma fırsatı elde ettik. Özellikle etkinliğin gerçekleşmesinde 
büyük emek gösteren organizasyon ekibi ve oturum takımları ve MEDISEP’i etkinlikte en iyi şekilde temsil eden 
delegasyonumuza teşekkür ederim.

EMSA Türkiye 1. Lokal Koordinatörler Toplantısı 
Yazar: Gizem Tanalı

21-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Marma Otel’de Maltepe Üniversitesinin 
katkılarıyla gerçekleşen EMSA LC Meeting’e Gizem Tanalı, Aysu Karadağ 
ve Şeyda Betül Fındık ile birlikte 3 kişilik bir delegasyonla katılım gösterdik. 
EMSA Türkiye hakkında yapılanlar ve planlar hakkında konuşulan bu toplantı 
EMSA Türkiye’nin güncel tablosu hakkında LC’lere ve katılımcılara bir fikir 
oldu diyebiliriz. Aktif katılım gösterdiğimiz bir toplantı olduğu için MEDISEP’in 
buradan olumlu bir biçimde ayrıldığını söylemek mümkün. Konuşulan konu 
başlıklarından bazılarına, özellikle de yeni olanlara değinmem gerekirse 
EMSA Türkiye’nin partnerlik anlaşması yapmış olduğu ve şu an görüşme sü-
reci devam eden diğer öğrenci organizasyonları hakkında konuştuk. Burada 
duyduğumuz bazı partnerler biz MEDISEPçilerin kafasında çalışma ortakları 
bazında yeni fikirler oluşturdu diyebilirim. Ayrıca yeni hazırlanan LC kitapçığı 
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ve Politika Raporu Taslağı gibi belgelerin de üzerinden geçilerek LC’lerin fikrinin alınması belgelerin benimsenmesi 
açısından olumluydu. LCM gibi, Yönetici Gelişim Kampı gibi toplantılarda konuşulan başlıklar üyeler için biraz sıkıcı 
olabilse de bu sıkıcı ortamı dağıtmak için çeşitli küçük grup tartışma ortamları kurulmaya çalışıldı. Etkinliğin gerçek-
leşmesinde emeği geçen tüm EMSAi’lere emekleri için teşekkür ederim.

Makedonya Twinning Projesi
Yazar: Güneş Başkes
 
Bir EMSA projesi olan Twinning, iki tıp fakültesinin iletişi-
me geçerek twin olmasıyla başlar. İki okul birbirini sırayla 
ziyaret eder. Ortalama 5-7 gün süren projede bilimsel, 
sosyal ve kültürel etkinlikler olur. Geçen sene KOMS (Ko-
sova) ile çok güzel anılar biriktirdiğimiz projemize bu sene 
Makedonya ile yenilerini ekledik. 1-9 Ekim 2019 Tarihlerinde 
Makedonya’dan misafirlerimizi okulumuzda ağırladık. 
Bilimsel programda neler yaptık? Sevgili hocamız Prof. 
Dr. Deniz Demiryürek ile Anatomi AR/VR Laboratuvarında 
çalıştık. Sevgili hocalarımız Prof.Dr. Meral Kanbak ve Dr. 
Aysun Ankay Yılbaş sayesinde çeşitli ameliyatları gözlem-
leme, Anestezi ve Reanimasyon workshop’larına katılma 
şansını yakaladık. Prof. Dr. Seza Özen hocamız ve doktora öğrencileri ile makale saati yaptık. MEDISEP’in klasikleş-
miş Tıp Eğitimi etkinliklerinden olan “House MD vs Us” etkinliğimizi Prof. Dr. Ömrüm Uzun hocamızla İngilizce olarak 
gerçekleştirdik. Üroloji anabilim dalından hocamız Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güdeloğlu, bize robotik cerrahiyle ilgili 
bilgilendirmeler yaptı. Dolu dolu geçirdiğimiz bilimsel programların arasında Ankara’nın turistik mekanlarını gezdik. 
Örneğin; Ankara Kalesi’nde gün batımını izledik, müzeleri gezdik, Atakule’de akşam şehrin ışıklarını izledik. Şarkılar 
danslar eşliğinde Kapadokya turu düzenledik. Bu dopdolu geçen günlerin sonunda birbirimizi tekrar göreceğimizin 
heyecanıyla vedalaştık.

2-10 Kasım 2019 tarihlerinde Üsküp’te twinlerimizle yoğun ama bir o kadar da keyifli zaman geçirdik. Bir sürü çeşitli 
workshopa, ameliyata katılma imkânı yakaladığımız bir bilimsel programla karşılaştık. Örneğin; sütur workshop’u, 
ultrason ile tiroid bezi muayenesi gibi… Geleneksel yiyecek içecekleri tattık, bir sürü müze ve turistik yer gezdik. Ma-
kedonya’nın bir diğer şehri olan Ohrid’e gittik, göl kenarında hep beraber olmanın keyfini çıkardık. Bu güzel progra-
mın son gününde büyük bir hüzünle vedalaştık. Koordinatörü olarak yer aldığım bu projeye katılan bütün arkadaş-
larıma emekleri için teşekkür ediyorum.

Yönetici Gelişim Kampı 
Yazar: Gizem Tanalı

12-13 Ekim 2019 tarihinde Gazi Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğin-
de gerçekleşen etkinliğe 13 Ekim’de açılış kampımız da olduğu için 
1 kişi ile temsiliyet yaptık. Zaten tamamen yönetim kurullarını ilgi-
lendiren konuların konuşulduğu bir etkinlikti diyebilirim. Yönetim 
ve yürütme kurullarının istasyon sistemiyle yerel birlik başkanları 
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ve yönetim kurulu üyelerinden geri bildirim topladığı ve yine istasyon sisteminde sene içindeki planlarını geliştirebil-
meleri için beyin fırtınaları yapılan oturumlar oldu. Bunun dışında MEDISEP için en önemli oturum tüzüklerin tartı-
şıldığı oturumdu diyebilirim. Bu oturumda Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde büyük sayılabilecek bir değişiklik 
üzerine, tüzel bir zorunluluk olan bir belge hakkında yaklaşık 2 saat boyunca tartışıldı. Tartışma ortamında pek çok 
yerel birlik başkanı söz alarak yereli adına fikir belirtti, yani belirtmem gerekir ki oldukça interaktif bir dış katılımdı. O 
süreçte bir başkan olarak bu etkinliğin bana en büyük katkısı yönetim-yürütme kurullarının ve ulusal takımların iç 
dinamiklerini direkt olarak görev alan kişilerin kendilerinden öğrenebilmem oldu. Bu sayede sene içerisindeki işleyişte 
hem yenilikler hem de düzenlemeler hakkında ciddi bir ön bilgiye sahip oldum. Bu güzel ve verimli etkinlik için Gazi 
Tıp Öğrencileri Birliği’ne ve organizasyonda emeği geçen Türk Tıp Öğrencileri Birliği yöneticilerine teşekkür ederim.

EMSA Türkiye Ulusal Sonbahar Kurultayı 2019
Yazar: Elif Karakütük 

8-10 Kasım tarihlerinde EMSA Marmara ev sahipliğinde gerçek-
leşmiş olan EMSA Türkiye Ulusal Sonbahar Kurultayı’na MEDI-
SEP delegasyonu olarak biz de katılım gösterdik. Türkiye’nin dört 
bir yanından birçok FMO’nun katıldığı bu kurultayda delegasyon 
olarak gerek pillar’larda, gerekse plenary oturumları sırasındaki 
tüzük tartışmaları sırasındaki aktif katılımımız ile topluluğumuzu 
temsil ettik. Aynı zamanda EMSA Yönetim Kurulu’nun seçildiği 
bu kurultayda MEDISEP’ten Giray Özgirgin’in Dış İlişkiler Koordinatörü olarak seçilmesi, bu dış katılımı bizim açımız-
dan daha da değerli kıldı. Son oturumda ise yılın FMO’su adaylık sunumunu gerçekleştiren MEDISEP ailesi olarak yıl 
boyunca yaptığımız bütün değerli etkinlikleri EMSAi’ler ile paylaşma şansı da bulduk. Delegasyon olarak çok mem-
nun kalıp verimli zaman geçirdiğimiz güzel bir dış katılım oldu. Ev sahipliği için EMSA Marmara’ya teşekkür ederiz.

7. Bölge Motivasyon Kampı 
Yazar:Gizem Tanalı 

9 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nde yer alan 7.Bölge yerelleri tarafından gerçekleşen 
etkinliğe biz de 9 kişilik bir ekiple katılım gösterdik. Bir 7. Bölge 
yereli olarak hem düzenleyicilerinden olduğumuz hem de katılım 
gösterdiğimiz bu etkinliğe 7. Bölge yerellerinin 100 kadar üye-
si katılım gösterdi. Bir gün boyunca eğitimler verilen ve bölge 
başkanlarınca hazırlanmış oyun oturumuyla eğlenceli vakit 
geçirdiğimiz bu etkinlik hem üyelerin kaynaşması için çok güzel 
bir ortam yaratmış oldu hem de senenin başı sayılabilecek kasım 
ayında üyelerimize motivasyonlarını arttıracak bir gün geçirt-
miş olduk. Hazırladığımız dış paydaş oturumundan biraz daha 

detaylıca bahsedecek olursam 7. Bölge başkanlarının tamamının bir görev aldığı -dekan, sponsor, AVM müdürü vb.- 
bir canlandırma oyunuydu diyebilirim. Katılımcıları gruplara bölerek önceden hazırladığımız senaryolara uygun bir 
şekilde etkinlik ayarlamalarını hedefledik. Bu sırada katılımcılar çok ciddi krizlerle karşılaştılar ve hem eğlenceli hem 
de katılımcıların simülatif de olsa beraber çalıştıkları bir ortam oluştu. Etkinlikte emeği geçen tüm Türk Tıp Öğrenci-
leri Birliği 7. Bölge yerellerine teşekkür ederiz.
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1. Değişimci Gelişim Kampı 
Yazar: Mert Can Güneş

Yeditepe Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde 30 Kasım ve 1 
Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen bu sene ilki gerçekleştirilen 
Değişimci Gelişim Kampı’na MEDISEP’i temsilen Elif Begüm Ba-
ran, Memet Kağan Bilgili, Mert Can Güneş ve Selin Bilgin katıldı. 
‘‘Bir değişimciden daha fazlası’’ mottosuyla hazırlanmış oturum 
ve eğitimleriyle katılımcıların TurkMSIC’ın tüm çalışma kolları 
hakkında bilgi edinmesini sağlayan kampta savunuculuk akran eğitimi ile farkındalık çalışmalarımıza fayda sağlan-
ması amaçlandı. Etkinlikteki Değişimde Etik ve Küresel Sağlık oturumları ise değişime giden öğrencilerin (Outgoing) 
ve değişime gelen öğrencileri karşılayan öğrencilerin (CP- Contact Person) gelişimini hedefliyordu. Aynı zamanda 1 
Aralık Dünya AIDS Günü’ne denk gelen etkinlikte HIV/AIDS Farkındalığı ve Güvenli Cinsel İlişki oturumuyla katılım-
cıların bu alandaki farkındalığı arttırıldı. Bu güzel ev sahiplikleri için Yeditepe Tıp Öğrencileri Birliği’ne ve emeği geçen 
ulusal takım üyelerine teşekkür ediyor, March Meeting NMO Exchange Glory ödülleri için tebrik ediyoruz. 

12. Tıp Eğitimi Çalıştayı  
Yazar: Mert Can Güneş

Başkent Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde 14-15 Aralık 2019 
tarihlerinde düzenlenen 12. Tıp Eğitimi Çalıştayı’na MEDISEP’i 
temsilen Berke Ertürer, Elif Orhan, Mert Can Güneş, Şinasi Hakan 
Karaköse, Tuğçe İrem Keşli ve Yaren Kaya’dan oluşan altı kişilik 
delegasyonla katılım gösterdik. Bu sene ‘‘Tıp Eğitiminde Sürdürü-
lebilirlik’’ temasıyla gerçekleştirilen çalıştayın ilk günü katılımcılar 
çalıştay teması hakkındaki oturumlara katıldı ve Bildiri Yazma ve 
Politika eğitimi aldı. Etkinliğin ikinci günündeki atölyelerde katı-
lımcılar kendi tıp eğitimlerinin sesi oldu. Çalıştay sonunda elde 

edilen çıktılar düzenlenerek bir bildiri haline getirilecek ve bizlerle paylaşılacak. Bu güzel organizasyon için Başkent 
Tıp Öğrencileri Birliği’ne, Tıp Eğitimi Çalıştayı Beyin Takımı’na ve ulusal takım üyelerine teşekkür ediyoruz.

8. Ulusal SCORP Kış Kampı 2019 
Yazar: Mehmet Kamil Göktaş

Erzurum’da 14-16 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşen ve 3 gün 
süren bu güzel etkinliğe, İnsan Hakları ve Barış çekirdek takımı-
mızdan iki kişi ile katılım gösterdik. Birçok TNT ve TNHRT eğiti-
mine, ulusal takımın hazırladığı birbirinden renkli oturumlara ve 
alanında uzman katılımcıların yer aldığı oldukça bilgilendirici 
etkinliğe katılan arkadaşlarımız gerek yeni şeyler öğrendiler ge-
rekse kendi bilgilerini sundular. Bu kadar yoğun bir bilgi yükünün 
ardından geri dönen arkadaşlarımız bütün takıma yeni kazandıkları bilgi ve becerileri en iyi şekilde aktardılar. Böyle 
bilgilendirici, eğitici ve de eğlenceli bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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6. Halk Sağlığı Kış Kampı
Yazar: Ezgi Bağcı

TurkMSIC Halk Sağlığı Çalışma Kolu’nun klasikleşmiş etkinlik-
lerinden olan Halk Sağlığı Kampı’nın altıncısı bu yıl 4-6 Ocak 
2020 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti.  Akdeniz Tıp Öğrencileri 
Birliği’nin ev sahipliğini yaptığı her zamanki gibi tupturuncu ge-
çen bu kampa, MEDISEP olarak 8 kişilik bir delegasyonla katılım 
gösterdik. SCOPH tecrübesine sahip katılımcılarla yeni giren katı-
lımcıları ayıran oturumlar sayesinde hepimiz oturumlardan verim 
alabildik. Geçen seneden farklı olarak düzenlenen simülasyon 
oturumları ve tecrübe paylaşımı gibi oturumlar hepimizin ilgisini 
çeken oturumlar oldu. SCOPH Fuarı’nda yerelimizde Halk Sağlığı 
Teması olarak düzenlediğimiz etkinlikleri sunma fırsatı yakaladık. 

Katılımcı gönüllülerimizi sağladıkları temsiliyetten ötürü teşekkür eder ve bu güzel organizasyon için Ulusal Halk 
Sağlığı Takımı’na ve Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği’ne şükranlarımızı iletiyoruz.

Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması
Yazar: Elif Begüm Baran

8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çukurova Tıp Öğrencileri Birliği ev 
sahipliğinde gerçekleşen, TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalışma Kolu’nun 
her sene düzenlediği Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması’na 
MEDISEP’i temsil etmek üzere 7 kişi ile katılım gösterdik. “Toplu-
ma Dayalı Tıp Eğitimi”, “Sağlık Politikaları ve Tıp Eğitimi” ve “Tıp 
Öğrencilerin Psikososyal Durumu ve Ruh Sağlığı” başlıklı genel 
oturumların yanında farklı ayrılmış oturumların ve çeşitli TMET 
eğitimlerinin yer aldığı programda; tıp eğitimine ve savunucu-
luk faaliyetlerine dair bilgi edinirken simülasyon oturumlarıyla bir tıp eğitimcinin ve yerel birliğinin karşılaşabileceği 
olası sıkıntıları ve çözümlerini konuştuk. Poster fuarında Tıp Eğitimi Teması olarak düzenlediğimiz etkinlikleri anlattık 
ve diğer yerel birliklerin faaliyetlerini dinledik. Katılımcı MEDISEP gönüllülerinin Tıp Eğitimi alanında kendisini ge-
liştirmesinin yanında MEDISEP’i de temsil etme şansı bulduğu bu güzel etkinlik için bizleri en iyi şekilde ağırlayan 
Çukurova Tıp Öğrencileri Birliği’ne ve Ulusal Tıp Eğitimi Takımına teşekkür ediyoruz.

8. TurkMSIC Sempozyumu 2020 
Yazar: İrem Sibel Sipahi

15-16 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşen 8. TurkMSIC Sem-
pozyumu’na Hacettepe TÖB adına beş kişi ile katılım gösterdik. 
Sempozyum konusu yapay zekâ olarak belirlenmişti. Yapılan 
oturumlarda preklinik ve klinik branşlardan alanında uzman 
hocalar kendi bölümlerinde, araştırma alanlarında ve cerrahide 
yapay zekayı nasıl ve ne amaçla kullandıklarını anlattı. Yapılan 
sunumlarda ayrıca yapay zekâ kullanımının tıp dünyasında ne 
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gibi gelişmelere vesile olduğundan, ileriye dönük olumlu ve olumsuz etkilerinin neler olabileceğinden de bahsedil-
di. Sunumlarda yapay zekâ kullanımının tıp dünyasındaki kullanımlarının anlatılmasının yanı sıra gelecekte biz tıp 
öğrencilerinin de yapay zekâ kullanım becerisine oldukça ihtiyaç duyacağından ve dolayısıyla bu konuda kendimizi 
geliştirmemiz gerektiğinden bahsedildi. Sempozyumdaki oturumların ardından MSIC fuar alanında proje sunumları 
gerçekleştirildi ve gönüllü olarak katılmak isteyenler için iki farklı konuda workshop düzenlendi. Günümüzde yapay 
zekanın tıpta kullanım alanlarıyla ve gelecekte bu teknolojinin nasıl ve neye evrilebileceğini konu alan bu sempoz-
yum, tıp öğrencilerinin kendilerini hangi konularda geliştirmesi gerektiğini kendine sorgulatan ve geleceğe yönelik 
ufuk açıcı olduğunu düşündüğüm bir etkinlikti.

TurkMSIC Ulusal Eğitmen Eğitimi (nTNT) & Ulusal Cinsel Sağlık Te-
melli Akran Eğitmen Eğitimi (nPET) 2020 
Yazar: Oğuzhan Onat

Mustafa Kemal Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde 22 ile 25
Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu etkinlik,
TurkMSIC’in Kapasite Gelişimi Destek Birimi tarafından düzenle-
nen ve bu birimin devamlılığını oluşturan yeni eğitmen eğitiminin 
hedeflendiği bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. Bu etkinliğe 
MEDISEP bünyesinden Oğuzhan Onat ile katılım gösterdik. 
Kendisi burada yeni eğitimleri eğitmek için seçilen eğitmenler-
den biri olmasının yanı sıra bu etkinliğin koordinatörlüğünü de 
üstlenmiştir. Bu etkinliğe katılan eğitmen adayları; eğitmenlik 
becerilerine dair oturumlara katılmışlar hem kişisel gelişimleri 
hem de eğitmenlik becerileri yönünden çokça yol katetmişlerdir. 
Bu etkinliğin oluşturulmasında ve yürütülmesinde büyük emeği 
geçen Kapasite Gelişimi Destek Birimi’ne teşekkür ederiz.

EMSA Türkiye Ulusal İlkbahar Kurultayı 2020 
Yazar: Mert Bardak

9-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında EMSA Muğla ve EMSA Pamukkale ev sahipliğinde Bodrum’da gerçekleşmesi 
planlanan EMSA Türkiye Ulusal İlkbahar Kurultayı Türkiye’de coronavirüs önlemleri kapsamında toplu etkinliklerin 
iptal edilmesinin ardından 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde Zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
Normalin aksine pillar oturumlarına yer verilmeyen etkinlikte sadece plenary (EMSA Türkiye’nin iç işleyişinin konuşu-
lup tartışıldığı oturum) gerçekleştirildi. MEDISEP olarak 10 kişilik bir delegasyonla katılım gösterdiğimiz bu etkinlikte; 
EMSA Türkiye Yönetim Kurulu sene ortası sunumları ve raporlarının oylanması, Çalışma Grupları sunumları, 2019-
2020 dönemi Ulusal Pillar Direktörlerinin sene sonu raporlarının sunumu ve oylanması ve son olarak 2020-2021 
dönemi Ulusal Pillar Direktörü seçimleri gerçekleştirildi. Bu etkinliğin yüz yüze gerçekleştirilmesi için çaba sarf eden 
EMSA Muğla ve EMSA Pamukkale’ye, çevrim içi ortamda gerçekleştirilmesi için emek veren EMSA Türkiye Kapasite 
Geliştirme Departmanına ve bizleri bu etkinlikte temsil eden MEDISEP delegasyonunun her bir üyesine teşekkürleri-
mizi iletiyoruz.



Elif Karakütük
Heidelberg - Almanya
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EMSA Avrupa İlkbahar Kurultayı 2020
Yazar: Mert Bardak

29 Nisan-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan EMSA Avrupa 
İlkbahar Kurultayı Dünya Sağlık Örgütünün coronavirüs pandemisi ilan etmesinin ardında iptal edildi. Daha son-
ra 7 Haziran’da Zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğe MEDISEP olarak 11 kişilik bir 
delegasyonla katılım gösterdik. Kurultayın olağanüstü şartlarda gerçekleştirilmesi sebebiyle normalin aksine sadece 
plenary (EMSA Avrupa’nın iç işleyişinin konuşulduğu oturum) oturumları gerçekleştirildi. Bu oturumlarda mevcut 
yönetim ve yürütme kurulundan sene içinde atanarak gelmiş üyelerin oylanması, bu sene için boş pozisyon aday-
lıklarının oylanması ve gelecek dönem yönetim kurulu adaylıklarının oylaması gerçekleştirildi. Neredeyse bir buçuk 
sene boyunca EMSA Avrupa’yı ve bizi temsil edecek adayların seçiminde MEDISEP delegasyonu olarak aktif rol 
alarak MEDISEP’i en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta EMSA Avrupa 
Kapasite Geliştirme Departmanı’na ve bizleri etkinlikte en iyi şekilde temsil eden MEDISEP delegasyonuna da sonsuz 
teşekkür ederiz.
 

TurkMSIC Online Genel Kurulu 2020
Yazar: Elif Karakütük

7-13 Eylül 2020 tarihleri arasında çevrimiçi Zoom platformu üzerinden gerçekleşen TurkMSIC Online Genel Kuru-
lu’na Hacettepe TÖB olarak katılım gösterdik. İlk 4 gün süren başkanlar oturumu sırasında denetim raporları, Turk-
MSIC delegasyon raporları, tüzük önergeleri, aday ulusal öncelikler gibi konular tartışıldı. Özellikle topluluğumuzu 
yakından ilgilendiren tüzük maddeleri, yönetim şeması ve ev sahiplikleri gibi konularda çok aktif bir şekilde söz alıp 
katılım gösterdik. Son 3 günkü genel oturumlarda ise bronz, gümüş ve altın yerel birlik adaylıkları sunumları; ulu-
sal yönetici adaylıkları sunumları ve genel kurul boyunca tartışılmış bütün önerge, adaylık ve bildirilerin oylamaları 
gerçekleşti. Yüz yüze gerçekleşememiş olması her ne kadar üzücü olsa da hem diğer yerel birliklerle iletişim kurmak, 
hem de TurkMSIC hakkındaki gelişmeleri takip edebilmek adına fazlasıyla verimli bir genel kurul oldu.
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Şeker Portakalı Bir Üçleme Mi?
Yazar: Berke Gündoğdu

Belki de çoğumuzun küçükken okuduğu ya da en azından ismini 
duyduğu Şeker Portakalı’nın yazar Jose Mauro de Vasconcelos 
tarafından bir üçleme şeklinde tamamlandığını biliyor muydu-
nuz? Tek başına Şeker Portakalı hepimizin içinde bir yerlerde 
kendini bulduğu, küçük Zeze ile empati kurduğu bir yer olmuştur. 
Devam kitaplarında ise küçüğümüzün sırasıyla büyüme çağın-
dan ergenliğine, ergenliğinden genç-delikanlı olduğu döneme 
tanık oluyoruz. Zeze, Zeca, Gum...

İkinci kitabında ilk kitabı kadar hayat dolu bir Zeze bulamasak 
da -adında da olduğu gibi- içindeki güneşi tekrar uyandırmaya 
çalışan bir çocuğun hafif dramatik yaşantısındaki kaçış yeri olan hayal dünyasına tekrar girebiliyoruz. Hayal dünya-
sının yanında bir o kadar da duygusal ve -okuyan çoğu kişi için- sempatik olan kahramanımızın kafasının içindekiler 
ve yaşantısı yüreğimizi ısıtmaya devam ediyor. Son kitapta, beklentiler ve özgürlük arasında kalmış -yine kitabın adı 
gibi- “Delifişek” bir delikanlının iç dünyasındaki çatışmayı görüyoruz. Özellikle üniversite döneminde daha rahat em-
pati kurup anlayacağımız Zeze’nin, hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye başladığı bu dönemlerini bir solukta okumak 
mümkün. Peki Şeker Portakalı’nı tek başına okusak yeterli mi? Tabii o da olur, ancak tüm kitapları okuyarak bu iç 
ısıtan hikayeyi neden bitirmeyelim? Herkese iyi okumalar.

The Invention of Lying (Yalanın İcadı)
Yazar: Sude Taş 

Yapım Yılı: 2009
Yönetmen: Ricky Gervais, Matthew Robinson
Oyuncular: Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill, Louis C.K., Rob Lowe, 
Tina Fey

Konusu: Yalan nedir bilinmeyen bir dünyada asıl karakterimiz Mark, işten ko-
vuluyor ve hayatı klişe bir deyimle tepetaklak oluyor. Bankada boş hesabıyla 
yüzleşirken ilk kez doğruyu söylememeyi keşfediyor ve bu “şansını” sonuna 
kadar kullanıyor. “Çerez” kategorisinde bir film. Kafa dağıtmak için birebir; ko-
nusu, konuyu işleyişi de oldukça ilginç ve eğlenceli. Eğer komite sonrası evde 
kalıp rahatlamak isterseniz bir göz atın derim. İyi eğlenceler :)

MEDIzin Ekibi Öneriyor!



 Mutlaka Dinlemeniz Gereken 
Değeri Bilinmeyen Rock-Metal 

Sanatçıları
Yazar: Ege Bartu Aktaş

Myles Kennedy

Açıkçası bu listeyi yaparken Myles’a yer verip verme-
me konusunda kararsız kaldım. Çünkü son yıllarda 
bir çıkış içinde olmasına rağmen hâlâ hak ettiği yerde 
olmadığını düşünmekteyim. Müzik kariyerine 1990’da 
başlayan Myles Kennedy, kariyerinin erken yıllarında 
birkaç grupta kısa süreli olarak çalmıştır. Günümüzde 
ise 2003’te katıldığı Alter Bridge grubuyla tam gaz ilk 
günkü hevesiyle albüm çıkarmaya ve turnelere çıkma-
ya devam etmektedir. Solist olan Myles aynı zamanda 
da ritim gitar olarak grupta yer almaktadır. Asıl çıkışını 
2009’da Guns N’ Roses’tan ayrılmış olan, grubun ünlü 
solo gitaristi Slash ile kurduğu grupla yapmıştır. Bu 
süreçte Slash’in eşsiz bestelerine ses vererek kendini 
bütün dünyaya duyurup aynı zamanda dikkatleri diğer 
grubu olan Alter Bridge’e de çekmeyi sonuna kadar ba-
şarmıştır. Aynı zamanda birçoğunuzun çocukluğundan 
hatırlayacağı WWE güreşçisi Edge’in giriş şarkısı olan 
“Metalingus”u Alter Bridge ile yazmıştır. Bulunduğumuz 
yılda hem Alter Bridge hem de Slash ile çalışmalarına 
devam etmektedir. Aşağıda vereceğim parçalar ne ka-
dar az olsa da Alter Bridge’in son albümü olan Walk 
The Sky’ı dinlemenizi tavsiye ederim. Metal ve rock 
müziğinin en iyi sentez örneklerinden biri olarak göste-
rilebilir bu albüm.

Dinlemeniz Gerekenler:
• Slash – The One You Loved Is Gone
• Slash – Anastasia
• Alter Bridge – Blackbird
• Alter Bridge – Before Tomorrow Comes
• Alter Bridge – In Loving Memory

Corey Taylor

Şimdi size Amerika’da rock müzik sektöründe olan 
çoğu kişinin sıkı dostu olan bir isimden bahsedece-
ğim çünkü bu adam neredeyse her yerde diyebiliriz. 
Bu adam Corey Taylor’dan başkası olamazdı. Kendisi 
de tıpkı Myles gibi birden fazla grupta çalmaktadır. 
Corey Taylor müzik hayatına Stone Sour grubu ile 
1992’de atılmıştır. Ama daha fazla, aynı zamanda çal-
dığı Slipknot grubu ile tanınmaktadır. Corey Taylor’ı 
diğer sanatçılardan ayıran birden fazla müzik tarzına 
hâkim olmasıdır. Stone Sour grubunda daha sakin ve 
slow şarkılar söylerken, Slipknot grubunda ise çoğu 
insanın dinleyemeyeceği kadar sert ve brutal söylerken 
bulabilirsiniz. Yani neredeyse söylemeyeceği şarkı yok 
diyebiliriz. Bu iki grubun yanı sıra solo kariyerine devam 
etmektedir. Aynı zamanda sık sık diğer sanatçıların 
şarkılarına eşlik etmesi ile görmekteyiz kendisini. İşte 
bu yüzden yazıya bu adam her yerde diyebiliriz diye 
başladım. Ama ülkemizde ne yazık ki belirli bir kitleye 
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ulaşabilmiş değil hâlâ. Amerika’da ise sadece belli bir 
camiaya hitap edebilmektedir. Metallica, Bon Jovi gibi 
gruplar gibi bütün müzikseverlere ismini duyurmakta 
güçlük çekmektedir. Buna rağmen gerek çıkardığı al-
bümlerle gerekse YouTuber’larla yaptığı videolarla ismi-
ni duyurmaya devam etmektedir.

Dinlemeniz Gerekenler:
• Stone Sour – Song #3
• Stone Sour – Zzyzx Rd.
• Zakk Wylde – Sleeping Dogs
• Slipknot – Snuff
• Slipknot - Unsainted

Tom Morello

İlk iki isimden farklı olarak bu kısımda bir frontman’i ele 
almayacağım. Tom Morello bütün müzik dünyasında 
rastlayabileceğiniz en yaratıcı isimlerden birisidir, di-
yebiliriz. Dinleyince ne kadar yaratıcı olduğunu çok iyi 
anlayacaksınız. İlk olarak ismini ünlü Rage Against The 
Machine grubuyla yaptığı Killing In The Name parçası 
ile duyurdu. Parçada verilen anarşist mesajdan çok 
Tom Morello’nun kullandığı efektler ve çalış stili dinleyi-
cilerin dikkatini çekti çünkü daha önce hiç görülmemiş 
bir tarzı dinleyiciye sunmuştu. Bir bakıma elektronik 
müziği ve gitar müziğini bir araya getirmiştir ki ünlü 
prodüktör Dr. Dre’nin bile ilgisini çekmiştir. Özellikle 
Game Of Thrones cover’ını dinlemenizi şiddetle tavsiye 
ederim stilini görmeniz için. Bu özelliği ile diğer gitarist-
lerden ayrılmaktadır. Daha sonra ise solist Chris Cornell 
ile kurduğu grup olan Audioslave ile eşsiz güzellikte 
işlere imza atmışlardır. Şu an ise kariyerine Prophets of 
Rage grubunda ve solo olarak devam etmektedir. Aynı 
zamanda Bruce Springsteen ile yaptığı The Ghost Of 
Tom Joad parçasıyla beraber iyi bir gitarist olmasının 
yanı sıra bir o kadar da iyi bir solist olduğunu şarkıdaki 
vokalleri ile kanıtlamıştır. Kendisini bu listeye koymam-
daki asıl sebep bu kadar kendine özgü bir sanatçının, 

çaldığı gruplarda hep geri planda kalması oldu. Bence 
kariyerinde daha yüksek bir seviyeyi hak ediyordu.

Dinlemeniz Gerekenler:
• Rage Against The Machine – Killing In The Name
• Audioslave – Like A Stone
• Audioslave – Show Me How To Live
• Bruce Springsteen – The Ghost Of Tom Joad 

(Electric Version)
• Tom Morello – Every Step That I Take

Asım Can Gündüz

Özellikle bu ismi sona sakladım çünkü tıpkı Yavuz 
Çetin gibi değerini bilmediğimiz sanatçı idi. Çoğumuz 
oğlu Evrencan Gündüz’ü mutlaka duymuştur. Bu bö-
lümde babası Türk rock müzik camiasının Asım Abisi, 
Awesome John’ı Asım Can Gündüz’den bahsedeceğim. 
Uzun süre ABD’de yaşamış olan Asım Can Gündüz, 
1980’lerin sonunda ülkemize dönüş yaptı. Bozuk telaf-
fuzu yüzünden 1990’lara kadar TRT’ye çıkması yasak-
lanmıştır. Sayısız albüm ve projenin içinde bulunan 
Asım Can’ın yaptıklarını saymakla bitmez ama bu 
çalışmalardan biri aralarından adeta süzülmektedir. Bu 
çalışması Bir Sevgi Eseri adlı cover albümüdür. Yazının 
bu bölümünde dinlemeniz gerekenler diye bir liste 
yapmaktansa sadece bu albümün hepsini dinlemenizi 
şiddetle tavsiye etmekteyim. Eric Clapton, Gary Moore 
ve George Michael gibi dünyaca ünlü sanatçıların en 
güzel şarkılarını Türkçe ve kendi çalış tarzı ile mükem-
mele yakın bir şekilde yorumlamıştır. Gitarının tonunun 
yumuşaklığı sesine de yansımış olmalı ki şarkılarında 
adeta eşsiz bir uyum sağlamaktadırlar. Türkiye’de blues 
müziğinin babası olmasının yanı sıra Amerika’nın ünlü 
Blues Hall of Fame organizasyonu, Asım Can Gündüz’e 
“Legendary Blues Artist - Efsane Blues Sanatçısı” onu-
runu layık görmüştür. Asım Can Gündüz’ü 2016’da 
kaybetmeseydik bu ödül kendisine 19 Temmuz 2016’da 
Kıbrıs Blues Festivali’nde takdim edilecekti. Böylesine 
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başarılar ve güzel çalışmalarla dolu kariyeri olan Asım Abinin maalesef Türk müzik tarihinde hak ettiği yeri kesinlikle 
alamadığını düşünmekteyim. Türk Rock camiasında her zaman “Yavuz Çetin hayatta olsaydı Türk müzik sektörü 
çok farklı bir yerde olurdu.” cümlesi sürekli dile getirilmektedir. Ben bu söze sonuna kadar katılıyorum ve ekleme 
yapıyorum, Asım Abi daha öne çıkabilseydi Türkiye’deki müzik yöneliminin daha başka bir boyutta olacağını düşü-
nüyorum. Asım Can Gündüz, ölümünden önceki son yıllarda açtığı YouTube kanalında çektiği videolarla yetişmekte 
olan gitaristlere kendi tecrübelerini aktarmaya çalışmıştır. Oğlu Evrencan, babasından aldığı ilhamla onun mirasını 
yaşatmaya devam etmektedir.  Kendisini özlem ve rahmetle anıyoruz…

Yanda yer alan QR kodu ve Spotify Kodu okutarak ya da 
kodlara tıklayarak önerilen şarkıları dinleyebilirsiniz!
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MEDIzin Ekibi Öneriyor!
Ziyaret
Yazar: Izzah Elif Zamir Khan

Korku filmlerini sever misiniz? Peki M. Night Shyamalan filmlerinin karakteristik 
ters köşelerini? Öyleyse korku ile komediyi ilginç bir şekilde sentezlemeyi başa-
ran bu film taaaaaam size göre.
Night abimizi Altıncı His filminden ya da Unbreakable üçlemesinden tanıyor 
olabilirisiniz. Maalesef Altıncı His gibi bir başarıdan sonra aynı başarıyı yakala-
makta inanılmaz zorlanıp (Avatar filmini hatırlayan var mı??) bir süre boyunca 
ben de dahil olmak üzere hayranlarını hayal kırıklğına uğrattı, ancak 2015 se-
nesinde Ziyaret filmi ile güzel bir geri dönüş yaptığını söyleyebilirim.

Filmimiz bir annenin iki çocuğuna 19 yaşındayken ailesinin beğenmediği bir 
İngilizce öğretmeni ile evlenebilmek için evden kaçışını anlatması ile başlıyor. 
Çocukların babası olan bu adamın, daha sonra başka bir kadın ile kaçıp onları 
yalnız bıraktığını öğreniyoruz. Bu olaydan sonra 15 yıl boyunca ailesiyle irtibatı 
kesilmiş olan anne, çocuklarına anneanne ve dedelerinin ona Facebook üze-
rinden ulaştıklarını ve torunları ile bir hafta geçirmek istediklerini anlatıyor ve çocuklar gitmeyi kabul ediyorlar.

Çocukların büyüğü, Becca, bu buluşmadan bir belgesel çıkarmayı istiyor. Nihai hedefi anneannesinin annesini af-
fettiğini kanıtlayıp, annesinin daha mutlu olmasına yardımcı olmak. Kardeşi Ed de her tipik ergen gibi karı kız peşin-
de ve belgeseli rap kariyerini başlatmak için bir fırsat olarak görüyor. Anneannelerine vardıktan sonra her şey güllük 
gülistanlık olmasına rağmen, bir süre sonra olaylar patlak veriyor... İzole ortam, anneannenin demansı, dedenin pa-
ranoyası, kapıya gelen adamlar derken 15 yaşındaki Becca’nın kamerasından korkunç şeyler izlediğimizi farketmemiz 
biraz zaman alıyor, ancak filmi güzel yapan da bu yavaşlık zaten. Çocukların annelerinin travmalarını çözümlemeye 
çalışırken kendi travmalarını bir kenara atmayı denemeleri, başarısız olmaları, akabinde de çevrelerinde gelişen tu-
haf olaylara nasıl yanıt vereceklerini bilememeleri çok boyutlu bir izleme deneyimi sunuyor.
Eğer atmosfer üzerine kurulu psikolojik filmleri seviyorsanız kesinlikle bir göz atın derim. Özellikle anneanneyi oy-
nayan Deanna Dunagan ve Ed’i oynayan Ed Oxenbould’u dikkatle izlemenizi öneririm zira bir korku filminde tanık 
olduğum en başarılı oyunculuklardan ikisini sergiliyorlar.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7kw-TsFhqN41uvxk1-gkCNdoeU-ve_a1
https://open.spotify.com/user/fqzw3b7fhnpfugobl9vbff2sd/playlist/6hSGvWNt4Vy4CKOjKoq8uU?si=lHvnJ4nJR5eMN4JPT-6Gsw
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Hep Biriz, Birlikteyiz…
Yazar: Betül Gelen

Derdimiz bir, kederimiz bir, endişemiz bir. İlk defa biz bu kadar “bir”iz. Doğduğu il, konuştuğu dil, inandığı din ne 
olursa olsun dualar bir. Bambaşka şehirlerden aynı yıldıza talip dilekler muhbir. Korkularımızın aynı yolun yolcusu 
olduğunu, kalplerimizin aslında aynı hamurdan yoğrulduğunu haber veriyor bir bir. Biz hep birlikte göğün altında, 
toprağın üstündeki bu boşluğa sıkışıp kaldık, kana kana nefes alacağımız zamanın hayalini çiziyoruz. Gün do-
ğarken kaybolur mu ya da birileri bulur mu diye korkmadan. Sabahın koynuna yakışan, gecenin yakasına yapışan 
hayaller... Karakterleri farklı, karaları farklı ama kalemler aynı. Her ne kadar görmezden gelsek de; kalem kağıda 
düşünce bıraktığı iz de aynı, sesi olduğu kelimeler silinirken geriye kalan iz de... Marifet okumasını bilmekte. Sağdan 
sola veya soldan sağa. Rüzgar ne yana eserse essin savrulmamaya direnmekte. Kenetlenmekte. Alıp başını gitmek 
isteyen uçurtmaya asılarak gökten indirir gibi; akıntıya kapılmış deniz yıldızını kolundan tutup yolundan çevirir gibi... 
Sürünmek isteyen köklerimizi de zorla tutmasak ya artık. Bir parça toprağa sıkıştırmaya çalışmasak “Aman kimseye 
değmesin.” diye. Bıraksak sarmaş dolaş olsalar. Bir olsalar. “Böyle büyüyemezler, ayırmak gerek bunları.” deseler bile 
baş edemeyip bizi bize bıraksalar. Ayırmaya kıyamasalar. İşte o zaman yaprağa vermeyiz kendimizi, çiçek açarız. 
Belki o zaman nefes alırız.

Ne kıymetliymiş meğer hesapsız bir kahkaha, tasasız bir rüya, şöyle bir kucaklaşmak doya doya... Eskiden korkuları-
mızdan öperdik birbirimizi, şimdi öpmeye korkar olduk. Bilmiyorum ne ara içimizdeki bizi unuttuk da iyileşebilmenin 
maharetini arar olduk. Marifet kıymetini idrak etmekte, özür dilemekte. Fikirden olma, yürekten doğma hayallere 
inanıp umut etmekte...
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Sanatın Şizofreniyle Değişimi:                
Louis Wain

Yazar: Petek Tokcan

İngiliz sanatçı, ressam ve grafiker Louis Wain (5 
Ağustos 1860 - 4 Temmuz 1939) çok ünlü bir ressam 
olmakla birlikte genel olarak rengârenk fantastik port-
releri ve özellikle kaleydoskopik/fraktal kedi çizimleriyle 
tanınır. Bu yazıda kendisine neden “Kedili Ressam” de-
nildiğine bir göz atacağız.

Louis Wain 5 Ağustos 1860 yılında Londra’daki 
Clerkenwell’de doğdu. Altı çocuklu bir ailenin tek erkek 
çocuğuydu. Otuz yaşında, en küçük kız kardeşi akıl 
hastası olarak teşhis edildi ve bir akıl hastanesine gön-
derildi. Geri kalan kız kardeşler, Louis gibi hayatlarının 
büyük bir bölümünde anneleriyle yaşadılar. Kısa bir 
süre öğretmenlik yaptıktan sonra serbest bir sanatçı 
olma amacıyla öğretmenlik yapmayı bıraktı. İlk eserle-
rinde çoğunlukla hayvanları ve kırsal yaşamı yansıtan 
çizimler yaptı. The Illustrated London News gibi çeşitli 
dergilerde bu çizimleriyle çalıştı. 1880’lerde İngiliz kır-
sal yaşamını resmetmesi belirgin bir biçimde görüldü. 
Hatta bu dönemde bir noktada, köpek portreleri çizerek 
geçimini sağlamayı umuyordu. 

Wain henüz 23 yaşındayken kız kardeşlerinin dadısı 
olan 33 yaşındaki Emily Richardson ile evlendi. Büyük 
bir aşkla evliliklerini sürdürürlerken sadece 3 yıl sonra 
Wain’in eşine meme kanseri teşhisi kondu. Hem ken-
disi hem de eşi kedi aşığı olduğu için Louis Wain eşini 
biraz olsun mutlu edip depresif ruh halinden çıkarmak 
amacıyla evlerinde beslediği siyah beyaz bir kedi olan 
Peter adlı kediyi insanlara özgü davranış ve mimiklerle 
çizimine yansıtmaya başladı. Bu dönemde sanatında
neşeli ve insanvari özellikler taşıyan kedi tabloları ken-
dini belli etti. Bütün çabalara rağmen Emily -aradan 
uzun bir zaman geçmeden- 1887 yılının Ocak ayında 
hayatını kaybetti. 

Karısının ölümünden sonra Wain; kedileri çizmeye ve 
onları çocuk kitapları, dergiler ve gazeteler için satma-
ya devam etti. Resimleri -özellikle kedileri insan gibi 
yürütmeye ve onlar gibi giydirmeye başladığı için- çok 
sevildi ve çok popüler oldu. Neredeyse yüz kadar çocuk 
kitabı resmetti ve çalışmaları, 1901’den 1915’e kadar sü-
ren “Louis Wain’s Annual” da dâhil olmak üzere gazete 
ve dergilerde yayınlandı.
Eşini kaybettikten sonra uzun ve zorlu bir dönem ge-
çirdi ve ardından karısını çok mutlu eden o kedi resim-
leriyle baş başa kaldı. Üstelik tüm bu olaylarla birlikte 
1. Dünya Savaşı patlak verdi ve o dönemin ağır şartları 
da -özellikle yoksulluk- Wain’i içinden çıkılması zor bir 
depresif hale soktu. Yoksulluk ve karısının olmayışı onu 
kendi içine kapanmaya zorladı ve onun için gittikçe kö-
tüleşecek olan trajik bir sürecin başlangıcı oldu. 
1924 yılına gelindiğinde kız kardeşleri, Louis’in ağır dep-
resyonu ve hem düzensiz hem de zaman zaman şiddet 
içeren davranışlarıyla baş edememeye başladılar ve 
onu doktora götürmeye karar verdiler. Burada çeşitli 
testler sonucunda şizofreni tanısı aldı ve hastanede 
tedavi görmeye başladı. 57 yaşından sonra gelen bu 
has- talıkla Louis Wain, farklı ama yaratıcı yeni bir dö-
neme girdi. 



Şizofreniyle beraber değişen çizimlerinde yine ke-
diler vardı fakat bu sefer kediler sağlıklı bir insanın 
gözünden değil, şizofren birinin gözünden görül-
düğü şekliyle bize yansıyordu. Yani kediler bu sefer 
gerçekçi ve somut değil, rengârenk fraktal desenleri 
şeklindeydi. Eşine duyduğu aşkın ve hastalığına 
duyduğu öfkenin etkisiyle kedileri çok farklı boyut-
larda ele almaya başlamıştı. Louis Wain bu farklı 
tarzıyla Victoria Dönemi İngiltere’sinde inanılmaz 
derecede popüler oldu. Onu asıl popüler yapan ise 
çizdiği sıra dışı kartpostallardı.

İlk bakışta, değişimin kademe kademe oluşu insanı çok ürpertmese de ilk ve son eserleri arasındaki fark gerçekten 
çok çarpıcı ve etkileyicidir. Eserlerini inceleyen uzmanlar, her tablosu için birbirinden farklı birçok tespitlerde bulun-
muşlardır. Bilim insanlarına göre ruhsal bunalımının başlangıcından ölümüne kadar değişen çizimleri onun duygu-
sal çarpıklığının bir göstergesi sayılabilir. Bu değişimleri gözlemlemek şizofreni gibi önemli bir hastalığı derinlemesi-
ne anlamak açısından büyük bir önem taşıyor.

Louis Wain, 1939 yılında hayata veda etti. Ölümüne kadar geçen sürede birçok önemli eser verdi. Neredeyse her ese-
rinde hem kendi döneminde hem sonraki dönemlerde oldukça konuşuldu. Hastalığı ona yaşamı boyunca çok büyük 
acılar çektirmesine rağmen, ona sanat dünyasında bir ölümsüzlük verdi.
Bu senenin sonunda çıkması planlanan Louis Wain adlı filmde Benedict Cumberbatch ve Claire Foy oynuyor. Louis 
Wain’in hayat hikayesinin ayrıntılarını merak eden herkesin bu   filmi izlemesini öneriyorum.
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3

MEDISEP ile ilgili kavramlar ile açıklamalarını eşleştirerek şifreye ulaşınız. İyi eğlenceler!

KETÇAP (Kültür Entegrasyonu ve 
Tadım Çalışma Projesi)

Süper Palsi
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Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, korunma yolları, aile planlaması, kadınlara ve erkeklere toplum tarafın-
dan yüklenen görev ve baskılar, LGBTI+ hakları ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapan 
tema 

1

MEDISEP 101
Hazırlayan: Burcu Genç 
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21

22

23

24

25

Cinsel Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet

Halk Sağlığı

İnsan Hakları ve Barış

Tıp Eğitimi

Tıp Etiği

Sağlık Politikaları

Sosyal Farkındalık

Oyuncak Ayı Hastanesi

Çocuk Eğitim, Rahatlama ve Eğlence 
Ziyaretleri (ÇEREZ)

Mesleksel İşaret Dili Eğitimi (MİDE)

Seni Unutmadık

Gönüllü Sesler

Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı

Twinning

Araştırma Değişimi

Staj Değişimi

Esaretten Cesarete

MEDIzin

MEDIBlog

IFMSA

TurkMSIC 

EMSA 

EMSA Türkiye

Duyma engelli hastalarla iletişim için gerekli olan mesleksel işaret dili eğitimini düzenleyen, Türk İşaret 
Dili’nin temellerini ve hasta muayenesinin esaslarını öğretmeyi amaçlayan projeI

Çocukların tıp öğrencileriyle beraber oyuncak ayılarını muayene ederek doktor korkularını yenmelerini 
sağlayan, çocukları el yıkama ve sağlıklı beslenme gibi temel konularda eğitmeyi amaçlayan proje  E



TurkMSIC bünyesinde tıp öğrencilerinin yurt içi ve dışında farklı şehir ve ülkelerde bilimsel araştırma 
deneyimi kazanmasını ve bu süreçte farklı kültür ve sağlık sistemlerini deneyimlemesini sağlayan, aynı 
zamanda değişim dışı aktiviteler düzenleyen kol

I
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1952 yılında kurulmuş olan, Tıp Eğitimi, Halk Sağlığı, İnsan Hakları ve Barış, Cinsel Sağlık ve Üreme 
Sağlığı, Staj Değişimi ve Araştırma Değişimi çalışma kolları ve destek birimleri ile ulusal boyutta faali-
yetler koordine eden ve Türkiye çapındaki tıp öğrencileri toplulukları arasında bir iletişim ve iş birliği ağı 
oluşturan Türk Tıp Öğrencileri Birliği

V

Her zaman katkıya açık olan, birçok konuda öğrencilerden ve dış paydaşlarımızdan yazı katkısı alınan, 
MEDISEP internet sitesinden ulaşılabilen yayınL

1951 yılında kurulmuş olan, uluslararası boyutta faaliyetler koordine eden ve dünya çapındaki tıp öğren-
cileri toplulukları arasında bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturan Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği O

Cinsel, fiziksel ve duygusal istismar, çocuktan ve ergenden öykü alma, çocuk ve ergene doğru medikal 
yaklaşım konularında bir müfredat kapsamında tıp öğrencilerine yönelik eğitimler düzenleyen projeP

Serebral palsili çocuklar ve üniversiteli gönüllülerin birlikte vakit geçirmelerini, sosyal aktiviteler yapma-
larını, serebral palsili bireylerin sosyal hayata katılımını sağlayan, farkındalık ve bilinçlendirme çalışma-
ları yapan proje

Tıp eğitiminde söz hakkı, müfredat, akreditasyon, öğrenci temsiliyeti ve dahiliyeti ile ilgili farkındalık ve 
bilinçlendirme çalışmaları ve savunuculuk faaliyetleri yapan tema O

TurkMSIC bünyesinde tıp öğrencilerinin yurt içi ve dışında farklı şehir ve ülkelerde staj deneyimi kazan-
masını ve bu süreçte farklı kültür ve sağlık sistemlerini deneyimlemesini sağlayan, aynı zamanda deği-
şim dışı aktiviteler düzenleyen kol 

T

Farklı kültürleri yemek paydasında birleştirmeyi, Türk ve Dünya mutfağını tanıtmayı ve tatmayı, tat 
alma sürecinin bilimsel yönlerini araştırmayı amaçlayan, workshoplar düzenleyen proje 

Göçmenler, yaşlılar, çocuk işçiler, ayrımcılığa maruz kalmış insanlar, engelliler, kanser hastaları gibi top-
lumda dezavantajlı gruplar hakkında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapan tema M

Tıpta ahlaki ikilemler, ötanazi, organ nakli, kürtaj, deney hayvanları, aşı reddi, tedavi reddi gibi konu-
lardaki etik problemler ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapan, münazara ve tartışmalar 
düzenleyen tema 

M

EMSA bünyesinde yürütülen, farklı iki ülkeden on-on beşer tıp öğrencisinin karşılıklı olarak birbirini ağır-
ladığı, ev sahibi topluluğun “twin”leri için 7 günlük bilimsel, kültürel ve sosyal içerikleri olan bir program 
hazırladığı ve misafir öğrencilerin konaklaması, ulaşımı, beslenmesinden sorumlu olduğu proje 

W

MEDISEP’in; öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunların her türlü yazı, fotoğraf ve resim katkısına açık 
olan, bilimsel, kültürel ve edebî içeriği bir araya getiren dergisi



Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi görmekte olan çocuklara ziya-
retler düzenleyen, onlarla çeşitli oyunlar oynanmasını, origami ve benzeri el işleri yapılmasını, beraber 
resim yapılmasını, sohbet edilmesini sağlayan proje 

D

Engelli hakları, mültecilerin yaşadıkları zorluklar, kadın hakları, ırkçılık, şiddet mağdurları, cinsel istis-
mar, LGBTI+ hakları ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapan tema R

Görme engelli kişiler için kitap seslendirme yapan, derslerini seslendiren, ön yargıları ortadan kaldır-
mak için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyen proje E

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi görmekte olan çocuklara okul 
derslerinde yardımcı olan, onlara satranç, solfej gibi dersler veren proje S

Türkiye’de bulunan 33 tıp fakültesi temsilcilikleri arasındaki bağı ve Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği ile 
iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulmuş, genel olarak Tıp Eğitimi, Tıp Etiği ve İnsan Hakları, Sağlık 
Politikası, Halk Sağlığı, Tıp Bilimi ve Avrupa Entegrasyonu ve Kültür alt kolları ile çalışmalar gerçekleşti-
ren birlik

1990 yılında kurulmuş olan, Avrupa çapında faaliyetler koordine eden ve Avrupa’daki tıp öğrencileri 
toplulukları arasında bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturan Avrupa Tıp Öğrencileri BirliğiE

       1            2           3            4           5           6            7            8          9           10           11           12          13          14 

       15          16           17          18          19          20         21          22          23         24         25  

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, Ankara Anıttepe Leo Kulübü, Türkiye 
Barolar Birliği ve TEMA iş birliği ile toplumda sorun olan güncel konuların üniversite öğrencileri gözün-
den topluma aktarılmasını amaçlayan kısa film yarışması 

H
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Teletıp ve yapay zeka kapsamında sağlık sistemlerinin geleceği, evrensel sağlık hizmeti hakkında ça-
lışmalar yapan, politika raporu yazan ve sağlık politikaları çerçevesinde savunuculuk etkinlikleri yapan 
tema

Organ bağışı, meme ve prostat kanseri, aşı karşıtlığı, diyabet, nadir hastalıklar, ruh sağlığı ile ilgili far-
kındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapan tema F



Cevaplar:
MEDISEP 101 Cevabı: 

 FROM MEDISEP
 WITH LOVE

MEDISEP Sudoku 
Hazırlayan: Gizem Tanalı
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MEDISEP
şifresini her satır, 
sütün ve 3x3 kutuda 
her karakter yalnızca 
1’er kere olacak şekilde 
kullanmanız gerekiyor. 
İyi eğlenceler!



İletişim

https://www.facebook.com/groups/medisep

instamedisep

medisep

66

www.medisep.org

medisep

MEDISEP Medical Students’ Exchange and Projects

medisep

medizin@medisep.org

https://www.facebook.com/groups/medisep/
https://www.instagram.com/instamedisep/?hl=en
https://twitter.com/medisep?lang=en
https://medisep.org/
https://issuu.com/medisep
https://www.youtube.com/channel/UCSqZIS_P0KushdzOW4pv3Cw/featured
https://open.spotify.com/user/fqzw3b7fhnpfugobl9vbff2sd
mailto:medizin%40medisep.org?subject=MEDIzin%202.%20Say%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda

