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Ben manevi miras olarak 
hiçbir nas-ı katı, hiçbir 
dogma, hiçbir donmuş, 

kalıplaşmış kural bırak-
mıyorum. Benim manevi 
mirasım ilim ve akıldır. 
Benden sonra, beni be-
nimsemek isteyenler, bu 
temel mihver üzerinde 

akıl ve ilmin rehberliğini 
kabul ederlerse, manevi 
mirasçılarım olurlar.

Daha ileriye... En iyiye...
İhsan Doğramacı
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Değerli MEDIzin Okurları,

Sizlere MEDIzin’in üçüncü sayısı Takunya’yı sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
 
Dergimizin bu sayısında içeriğimiz; üniversitemizden ve üniversitemiz dışından birçok öğretim 
üyesinin farklı konulardaki yazılarından, öğrenci arkadaşlarımızın çeşitli, ilgi çekici konulardaki 
yazılarından, şiirlerinden, çizimlerinden, MEDISEP’in bu sene gerçekleştirdiği büyük etkinliklerin ve 
dış katılımların anlatıldığı yazılardan, editör ekibi olarak sizler için hazırladığımız eğlenceli bulma-
calar ve önerilerimizden oluşuyor.

MEDIzin’in hazırlanması; katkıların toplanması, denetlenmesi, düzenlenmesi, İngilizceye çevril-
mesi, tasarımın oluşturulması, sonuçta ortaya bir derginin çıkarılması ve tüm bunları tıp fakültesi 
programıyla ve MEDISEP içindeki diğer görevlerle birlikte yürütmek hepimiz için oldukça emek 
isteyen yoğun bir süreçti. Bilgisayar başında uzun saatler harcadığımız, yazılardaki her harfi tek 
tek denetlediğimiz, tasarımdaki her nesneyi tek tek oynattığımız, en ince işçilikle hazırladığımız 
dergimizi sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. 

Bu süreçte her türlü yardımları için 2020-2021 MEDISEP Yönetim Kurulu’na, topluluk başkanımız 
Elif’e, tüm sorularımıza cevap olan dergi süpervizörlerimiz Begüm ve Mert Can’a, tüm emekleri 
için MEDIzin 3. Sayı Editör Ekibi’ne, dergi yönetiminde tüm krizleri birlikte atlattığımız Sude ve 
Mina’ya, kapak resmini çizen Ege Bartu Aktaş’a, eski MEDISEPçilere ve öğretim üyelerine ulaşma-
mızı sağlayan ve tasarım ekibimizi eğiten Gizem Tanalı’ya, dergimize katkıda bulunarak içeriğimizi 
oluşturmamızı sağlayan yazarlar ve çizerlerimize, süreç boyunca yanımızda olup desteklerini esir-
gemeyen herkese ve de son olarak siz okurlarımıza çok teşekkür ederim. 
 
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 MEDIzin Okuyucuları,
 
MEDIzin’in bir sayısında daha MEDISEP topluluğunu temsilen bu yazıyı yazdığım için ne kadar 
heyecanlı olsam az. Topluluk başkanı olarak görevimdeki son günlerimde geriye dönüp bakıyor ve 
bu derginin topluluğumuz için ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha fark ediyorum.
 
Her sayısında haftalar, ayların emeği sarf edilen bu dergi; bir yıl gibi kısa bir sürede topluluğumu-
zun en önemli temsiliyetlerinden biri haline geldi. Yazılarıyla katkı sunan saygıdeğer öğretmenle-
rimiz, katkılarını sunan değerli sanatçı ruhlu arkadaşlarımız ve siz değerli okuyucuların sayesinde 
Türkiye ve Avrupa’da geniş kitlelerde sesimizi duyurmaya devam ediyoruz.
 
Tahmin edersiniz ki bu yazıda özel olarak teşekkür edilmesi gereken başka kişiler de var. Bu der-
ginin hazırlanmasında aylar boyunca ilk günkü motivasyonunu koruyan ve birbiriyle uyum içinde 
çalışan editör ekibi, dergi danışmanları ve baş editör Burcu olmadan MEDIzin’in üçüncü sayısı 
hayata geçirilemezdi. Ülkemiz ve Avrupa’daki tıp öğrencilerine ulaştırdığımız dergimiz yazıların 
toplanmasından redaksiyonuna, çevirilerden tasarımlara kadar çok ciddi bir emek barındırıyor. 
Herkesin emeklerine sağlık.
 
Umarım ki siz okuyucular da Takunya’nın sayfalarını çevirirken bizlerin sahip olduğu tarifsiz heye-
can ve sabırsızlığı yaşarsınız. Tüm okuyuculara keyifli okumalar diliyorum.

Sevgilerle,
Elif Karakütük
MEDISEP 2020-2021 Dönemi Başkanı
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Prof. Dr. Bülent Altun: 
Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi

08

Değerli Öğrenciler,

Hepinizin bildiği gibi COVID-19 salgını nedeniyle dünya genelinde üniversitelerde eğitim ve öğretime ara verilmiş, 
sonrasında kurumların olanakları çerçevesinde dijital ortamda eğitime geçilmiştir. Salgın öncesi kuramsal ve uygula-
malı eğitimlerin yüz yüze yapıldığı fakültemizde son yıllarda eğiticilerimizle beraber teknoloji destekli eğitimin daha 
zenginleştirilmesi yönünde yoğun bir çaba içindeydik. Dijital laboratuvar uygulamaları, staj eğitim videoları, e-sınav 
uygulamaları gibi hayata geçen projeler bu çabanın ilk meyveleriydi.

COVID-19 salgınının erken döneminde hızlı bir şekilde uzaktan öğretim sürecinin planlanması ve devreye sokulması 
gerektiğinde fakültemiz güçlü kurumsal yapısı, yukarıda ifade edilen uzaktan eğitim konusundaki geçmiş tecrübeleri 
sayesinde en hızlı planlama yapan fakülte olmuş, bir hafta içinde ilk eğitim videolarının öğrencilere ulaşması sağ-
lanmıştır. Her aşamada Fakülte Kurulu, Koordinatörler Kurulu, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD) ve öğrenci 
temsilcileri ile çevrim içi olanaklar kullanılarak gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılarak 
sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi amaçlanmıştır. Öncelikle üretilen eğitim materyallerinin öğrencilere ulaştırılacağı 
Tıp Fakültesi Destekleyici E-Öğrenme Programı hayata geçirilmiş, öğrenci temsilcilerinin aracılığıyla tüm öğrencilere 
ulaşılmış, çevrim içi etkinliklere ya da öğrenme yönetim sistemine bağlanma sorunu yaşayan öğrencilerle tek tek 
görüşülmüş ve sosyal destek seçenekleri 50 öğrenci için devreye sokulmuştur.

İlk olarak preklinik dönem ders kurullarının mart-haziran ayları arasındaki programında yer alan kuramsal ders-
ler ile klinik dönem stajlarındaki tüm kuramsal derslerin video kayıtlarının alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 
TEBAD bünyesinde 14 birimden oluşan, öğretim üyelerinin sunumlarını seslendirebilecekleri ve video olarak kayde-
debilecekleri ortamlar oluşturulmuştur. Dönem I ve II’nin mart-haziran ayları arasındaki programında yer alan tüm 
laboratuvar uygulamalarına yönelik, laboratuvar ortamlarında ilgili uygulamaların demonstrasyonlarını da içeren 
kayıtlar alınarak sisteme yüklenmiştir. Hacettepe Dijital Patoloji Sitesine de öğrenme yönetim sistemi üzerinden eri-
şim sağlanmıştır. Bu süreçte bir dijital öğrenme platformu ve bir 3B anatomi platformuna ücretsiz erişim konusunda 
firma ile anlaşma yapılmış, tüm fakülte öğrencilerinin kullanımına açılmıştır. Dönem I öğrencilerinin hazırlıklarına 
başladığı sosyal sorumluluk projeleri de salgın sürecinde durmak zorunda kalmıştır. Eğitimin uzaktan yürütülmeye 
başlamasıyla Dönem I öğrencileri ve danışman öğretim üyelerinin COVID-19 pandemisi ile mücadelenin bir parçası 

Prof. Dr. Bülent Altun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı
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olduğu, yakın çevrelerinden başlayarak toplumda farkındalık yaratabildiği “Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) 
Mücadelesinde Biz de Varız!” başlıklı bir sosyal sorumluluk projesi yürütülmesi yönünde bir karar alınmıştır. Böylece 
öğrencilerin pandemi sürecini yakından takip etmeleri, temel bilgilere sahip olmaları ve topluma doğru bilgi aktar-
maları sağlanmıştır.

Klinik stajlarda, kuramsal derslerin dışında yürütülen programın eksikliğini en aza indirmek üzere öğretim üyelerinin 
öğrencilerle küçük gruplar halinde etkileşime geçilerek klinik karar verme süreçlerini geliştirecek, eş zamanlı çevrim 
içi olgu tartışmaları yapmaları özendirilmiştir. İntörnlerin eğitimlerinin de uzaktan eğitim koşullarında tamam-
lanmasına yönelik farklı seçeneklerle zenginleştirilmiş destekleyici bir program intörnlerin kullanımına açılmıştır. 
İntörnler öğrenme yönetim sistemi üzerinden tüm stajların kuramsal derslerine, salgın öncesinde gerçekleştirilen 
Mezuniyete Doğru Konferansları’nın kayıtlarına (18 konferans) ulaşabilir olmuşlardır. İntörnlerin klinik karar verme 
deneyimlerini artırmak üzere temel alanlarda, sık rastlanılan klinik durumları içeren olgu tartışmaları (60 olgu) öğ-
retim üyeleri tarafından kaydedilerek sisteme yüklenmiştir. İntörnleri beceriler konusunda da destekleyebilmek için 
UÇEP 2020’de yer alan temel hekimlik uygulamalarından 86 başlıkla ilgili Hacettepe’de üretilen ya da Hacettepe 
Kütüphaneleri aracılığıyla ulaşılabilen 6 farklı çevrim içi kaynaktan beceri videoları listelenerek sisteme eklenmiştir. 
Bu süreçte ölçme değerlendirme için yoğun bir çalışma yürütülmüş, bu bağlamda soru bankası ile uyumlu yeni bir 
yazılım alınmıştır. Bu sayede kurul, staj ve final sınavları başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

Sevgili Öğrenciler,

2019-2020 öğretim yılında uzaktan eğitim için hayata geçirilen acil eylem planı sonrası 2020-2021 eğitim-öğretim 
yılında da intörnlerimiz dışında tüm öğrencilerimiz için uzaktan eğitime devam edilmesi kararı doğrultusunda uzak-
tan eğitimin daha yapılandırılmış ve kurumsal koşullarda zenginleştirilmiş bir şekilde yürütülmesi planlanmıştır. Öte 
yandan Dönem VI öğrencilerinin yüz yüze seyreltilmiş eğitime geçişinde de salgınla ilgili riskler öğrencilerin katılı-
mıyla mümkün olduğunca en aza indirilmeye çalışılmış ve eğitimin sürmesi sağlanmıştır.

Bu süreçte Tıp Fakültesi Destekleyici E-Öğrenme Programının kapsamı preklinik dönemde yeni ders kurullarını, klinik 
dönemde de İngilizce derslerin de tümünü içerecek şekilde genişletilmiştir. İlk üç yılda çevrim içi eş zamansız veri-
len kuramsal içerik, haftaya yayılan eş zamanlı panel ve tartışma oturumlarıyla desteklenmiştir. Dönem IV ve V’te 
öğretim üyeleriyle çevrim içi eş zamanlı küçük grup uygulamalarının sayıları artırılmıştır. Dönem I-III İyi Hekimlik 
Uygulamaları Programında yer alan standart hasta görüşmeleri ve çözümleme oturumları çevrim içi eş zamanlı 
olarak yürütülmeye başlanmıştır. Dönem I Hekimliği Öğreniyorum Programı çevrim içi eş zamanlı paneller ve büyük 
grup sunumlarıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk kez beceri eğitimleri için her öğrenciye TEBAD tarafından tasar-
lanan birer Bireysel Klinik Beceri Eğitimi Seti öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırılmış, eğitimler ve değerlendirmeler 
çevrim içi eş zamanlı gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Dönem II ve III Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği 
Programı için bir çevrim içi sanal gerçeklik eğitim modülü geliştirilmiş ve kullanımına başlanmıştır. Her iki uygulama 
da ulusal ve uluslararası platformlarda ve basında yer almıştır. COVİD 19 salgınında eğitim amaçlı alınan bağışlarla 
fakültemiz binasında HUZEM’le ortak Tıp Fakültesi Teknoloji Destekli Eğitim Birimi açılmış ve özellikle laboratuvar uy-
gulamaları için daha kaliteli uzaktan eğitim videolarının çekimine başlanmıştır.

Değerli Öğrenciler,

Bu süreçte bilişsel altyapı, öğretim üyesi, idari personel, öğrenci sayıları ve teknoloji destekli eğitimle ilgili geçmiş 
tecrübeler uzaktan eğitim stratejisinin belirlenmesinde etkili olmuştur. Kontrol mekanizmaları, öğrenci temsilcileri, 
öğrenciler ve öğretim üyelerinden alınan geri bildirimler ile oluşturulmuş ve alınan geri bildirimler süreç içerisinde ya-
şanabilecek sorunların çözümünde proaktif rol alınmasını sağlamıştır.



Çizim: Elif Karakütük

Penguen 2
O büyük ve muazzam zamanda unuttum

Kanatlarım çok oldu üşüyor benim
Bu beyaz ıssızlıkta göğsüme düşüyor

Bu yüzden eğik boynum.

Bir kuşun anısı kalmış bende, saklı
Bundan gözlerimdeki kayalık,

İçimdeki serseri buzullar

Dürtme içimdeki narı
Üstümde beyaz gömlek var.

Birhan Keskin
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Sevgili Öğrenciler,

Özetle salgının başladığı 2020 yılında Mart ayından günümüze kadar altyapı koşulları geliştirilerek uzaktan eğitim-
de sürekli bir gelişim sağlanmaya çalışılmıştır. Dekanlık olarak, fakülte kurullarımızla, koordinatörlerimizle, staj ve 
ders kurulu yöneticilerimizle, öğretim üyelerimizle, araştırma görevlilerimizle, öğrenci işleri ve dekanlık çalışanları-
mızla yürüttüğümüz bu süreçte en büyük desteği başta amfi temsilcilerimiz olmak üzere öğrencilerimizden aldık. 
Aslında bu süreç, 2016 yılından beri fakültemizde eğitimin planlanmasında ve yürütülmesinde karar mercii olan ko-
misyonlarda ve kurullarda öğrencilerimizin katılımını artırma, öğrenci geri bildirim süreçlerini etkin olarak sürdürme, 
tıp eğitimi öğrenci kurulumuzun işlevselliğini artırma, başta MEDISEP olmak üzere öğrencilerimizin görev aldığı, top-
luluklarımızı aktivitelerinde destekleme, öğrencilerimizin kültür ve sosyal aktivitelerini desteklemek için alan yaratma 
yönündeki çabalarımızın ve kapısı her zaman öğrenciye açık, öğrenci merkezli bir yönetim anlayışımızın ne kadar 
doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu bağlamda tüm öğrencilerimize ve tüm öğrenci topluluklarımıza teşekkür 
ediyorum.    



Mehmet Kurt
2015-2016 Topluluk Başkanı

MEDISEP’in tıp fakültesi dekanlığına bağlı olduğu ve 
dekanlığın “Ol!” dediği her şeyin MEDISEP’in ayakları 
önüne serildiği dönemlerin anıları ile toplulukta ça-
lışmaya başlamıştık. 2013 senesiydi, değişime gelen 
yabancı öğrencilerle ilgilenecek olan değişim sorum-
lusuydum (LEO-In). O zamanki başbakan “Dekanlığa 
bağlı topluluk olmaz.” diye açıklama yapmıştı, böy-
lelikle MEDISEP de dâhil birçok topluluk dekanlıktan 
ayrılıp sağlık, kültür ve spor daire başkanlıklarına 
(SKS) bağlanıyordu. Biz de tüzüğümüzü yenileyip sürece ayak uydurmaya çalışıyorduk. Bu açıklama yapıldığı anda 
ışık hızıyla MEDISEP’i hafızasından silen dekanlığımız ve bürokrasinin çok yavaş ilerliyor oluşu sebebiyle aylar süren 
SKS’ye bağlanma süreci arasında etkinlik yapmaya da devam ediyorduk. Aralık ayı geldiğinde maalesef değişim 
sınavı da bu döneme denk geldi. Dekanlığa verdiğimiz, sınav için amfilerin tamamını kullanma talebimizi içeren izin 
dilekçemiz reddedilmişti. Durumu çözebilmek için dekanla görüşmek istesek de ancak dekan yardımcısı ile görüşe-
bilmiştik. Dekanlık artık bizi tanımadığı için dekanlığa bağlı değildik, senato toplantısını beklediğimiz için SKS’ye de 
bağlı değildik. Resmiyette cidden var olmayan bir topluluktuk. Dönemin dekan yardımcısı “Siz nasıl bir örgütsünüz 
bilmiyorum, bilmek de istemiyorum!” diyerek amfileri kullanma talebimizi bir de yüzümüze karşı reddetti. Çünkü bu 
sınav sırasında amfilerden projeksiyon cihazları çalınsa, bunun hesabını nasıl verecekti? 2004 yılından bu yana de-
ğişim sınavına rekor sayıda öğrenci kaydı alan MEDISEP, sınav bile yapamama durumuna gelmişti. Yasa dışı örgüt 
olmakla itham edilmiş olmamız da cabası...

Kitap Topluluğu’ndaki arkadaşlarımız çaresizliğimize kulak verdi. Halihazırda SKS’ye bağlı olarak çalışan Kitap 
Topluluğu, değişim sınavı için izin dilekçesini, resmiyette kendileri düzenliyormuş gibi yazarak bizi bu durumdan 
kurtardı. Dekanlığımız buna da “Kitap Topluluğu’nun misyon ve vizyonlarında değişim sınavı yapmak yok.” diyerek 
süreci zorlaştırsa da daha fazla uzatmayarak kabul etti. O sene fakültemizde TurkMSIC Değişim Sınavı’nı Kitap 
Topluluğu düzenlemiş oldu.

MEDISEP ile ilgili bir anı yazmam istenmişti. Birçok güzel anı varken neden bunu yazdığımı açıklamak istedim. Bir 
yandan tıp okurken bir yandan da sosyal sorumluluk yapmak, enerjinizi kendinizden başkaları için harcamak zaten 
zorken, öğrencilerin bu çabasını kolaylaştırması gereken yöneticiler, işlerinize çomak sokabiliyor. Şimdilerde dekanlık, 
bizden öncekilerin anılarında dinlediğimiz gibi MEDISEP’i destekleyen bir konuma tekrar gelmiş durumda olsa da 
eminim başka yöneticiler, kurumlar, iş birlikçiler verdiğim örnekteki gibi yapmak istediğiniz iyiliklere köstek olacaklar. 
Böyle durumlarda arkadaşlarınıza danışın, benzer organizasyonların nasıl yapıldığını araştırın, eski MEDISEPçilere 
sorun, kutunun dışından düşünmeye çalışın. Elbet bir yol bulacaksınız.
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Eski MEDISEPçilerle Sohbet:
MEDISEP Hakkında 

Unutamadığınız Bir Anı?



Cinsiyet Uyuşmazlığı ve 
Transgender
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Prof. Dr. Z. Alev Özön
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Cinsiyet gelişimi, kromozomlar, enzim, hormon ve hormon reseptörleri ve anatomik yapıları içeren karmaşık bir sü-
reçle gerçekleşir. Günümüzde beyin de cinsel anatominin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Beyinde cinsel olarak 
ikili yapıların gelişimi fetusta üreme organlarının gelişiminden farklı bir zamanda (gebeliğin ikinci yarısında) gerçek-
leşir. Gebeliğin geç aşamasında ortaya çıkabilecek gelişme ve değişikliklerin (beynin geliştiği dönem) gebeliğin erken 
dönemindeki etkilerden (üreme organlarının geliştiği dönem) farklı yönde olabileceği bilinmektedir.

Cinsiyet uyuşmazlığı (hoşnutsuzluğu), bireyin anatomik ya da doğumda tayin edilen cinsiyetle kendisini özdeşleş-
tirdiği cinsiyet arasında çelişkiden kaynaklanır. Cinsiyet uyuşmazlığı olan bireyler, kendilerine tayin edilen cinsiyet, 
bunun doğurduğu cinsiyet rolüne ilişkin beklentiler ve bedenlerinden (özellikle de ergenlikle ilgili gelişmelerden) çok 
rahatsızlık duyabilirler. Kendilerine ilişkin düşünce ve hayalleri ile tayin edilen cinsiyet arasındaki çelişki, önemli sı-
kıntılara neden olabileceği gibi işlevselliklerini de olumsuz etkileyebilir. Bu çelişki farklı bireyleri farklı biçimde etkiler. 
Bireyin cinsiyetini dışa vurma biçimini, davranışlarını, giyimini, kendisine ilişkin algısını etkileyebilir. Cinsiyet uyuş-
mazlığı olan bireyler gerçek yüzlerini, hissettiklerini dışa vurmak ve kendilerini özdeşleştirdikleri cinsiyetin kabul gör-
mesini isterler. Kıyafetlerini, saç stillerini değiştirebilir hatta yeni isim seçebilirler; bütün bunları karşı cinsten olmak 
istedikleri için yaparlar.

Bazı gençler cinsiyet uyuşmazlığına ilişkin yaşadıklarını, hissettiklerini çok küçük yaşta dile getirebilirler, ancak bir 
kısmı ergenliğe hatta daha ileri yaşlara dek yaşadıklarını dışa vurmayabilir. Cinsiyet uyuşmazlığı olan gençler,  özel-
likle ergenlik belirtilerinin başlamasıyla birlikte bedenleriyle özdeşleşemezler; ergenlik sırasındaki fiziksel değişiklikler-
den çok rahatsız olduklarından bedenlerine bakamazlar, duş yapamayabilirler, mayo giyemezler, bazen de kendileri-
ne zarar verici eylemlere girişebilirler.

Cinsiyet uyuşmazlığı ve ilgili terimler son 10-15 yılda sürekli değişikliğe uğramıştır. Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APB), 
Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nın 3. güncellemesinden başlayarak kitaba giren bu durumun her 
güncellemede adı, tanımı ve sınıflandırması değişmiştir. Bu durumun özellikle ruhsal bozukluk sınıfından çıkarılması, 
toplumda cinsiyet kimliğinin kadın ve erkek biçiminde ikili sistemle tanımlanmasına karşıt görüşler, cinsiyet kimliği-
nin gelişmesine ilişkin araştırmalar ve yeni bulgular göz önünde bulundurulduğunda terim değişikliğinin yadırga-
nacak tarafı olmadığı anlaşılır. Eldeki veriler günümüzde de cinsiyet kimliğinin gelişmesini tümüyle açıklamaktan 
uzaktır. O nedenle bu konunun ve konuyla ilgili terimlerin evrimleşmeye devam edeceği açıktır. Tablo 1’de bu konuya 
ilişkin güncel terim ve tanımlar gösterilmektedir.
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Tablo 1. Cinsiyet kimliğine ilişkin terimler

Çocuk ve ergenlerde cinsiyet uyuşmazlığı/transgender sıklığına ilişkin veriler az sayıda olup çoğunlukla anket ça-
lışmalarında gençlerin kendi bildirimi ya da ebeveyn görüşüne dayanmaktadır. Çocukluk çağında 6-8. sınıf öğren-
cilerinde yürütülen bir ankette kendisini transgender olarak tanımlayan gençlerin oranı % 1,3’tür.1 Çocuk Davranış 
Ölçeğinde, ebeveyn bildirimine göre 6-18 yaşları arasında bazen ya da sıklıkla karşı cinsten olmayı isteyen erkek 
çocukların oranı  % 1, kız çocuklarının oranı ise % 1,2 saptanmıştır.2 Cinsel kimlik bozuklukları nedeniyle klinik baş-
vurularda doğumda belirlenen cinsiyete göre erkek:kız oranı 2,02 olarak bildirilmektedir.3 Ergenlere soru yöneltilen 
bir anket çalışmasında transgender olduğunu bildirenler % 1,2, cinsiyetinden şüphe ettiğini söyleyenler % 2,5 sap-
tanmıştır.4 80.000’den fazla lise öğrencisinin katıldığı bir başka çalışmada da transgender oranı kızlarda % 3,6, 
erkeklerde % 1,7 olarak bildirilmiştir.5,6 ABD’den bir incelemede transgender erişkin sayısı 1,4 milyon saptanmış olup 
nüfusun % 0,6’sını oluşturmaktadır.7 Ayrıca bireylerin mevcut cinsiyetine göre değerlendirildiğinde Kuzey Amerika’da 
cinsiyet kliniklerine başvuranlarda kız:erkek oranı 4,5:1’dir. Hollanda’da ise aynı oran 2,1:1 bildirilmektedir.8 Önceki 
çalışmalarda transgender olguların çoğunun mevcut cinsiyeti erkek iken güncel çalışmalarda kızlarda cinsiyet 
uyuşmazlığı erkeklerden daha yüksek oranda bildirilmektedir.9 Erişkin olgularda sıklığa ilişkin 21 klinik çalışmanın 
meta-analizi transseksüalite sıklığını erkeklerde 1:14705, kadınlarda 1:38461 olarak bildirmiştir. Bununla birlikte cinsel 
yönelimle birlikte değerlendirildiğinde erkekten kadına transseksüellerde (trans kadın) cinsel yönelim % 50’ye varan 
oranda değişkenlik göstermektedir; oysa kadından erkeğe transseksüellerde (trans erkek) cinsel yönelim değişkenlik 
göstermez.10 

Biyolojik cinsiyet
Cinsiyetin genetik, anatomik ve hormonal belirleyicileri ile erkek, dişi ya da 
belirsiz (cinsel gelişim bozukluğu olanlarda) olarak tanımlanması

Cinsel kimlik, cinsiyet kimliği Bireyin kendine ilişkin cinsellik algısı

Cinsel yönelim
Bireyin cinselliğini, erotik ve romantik algısını herhangi bir cinsiyete yönlen-
dirmesi, herhangi bir cinsiyet tarafından uyarılması

Cinsel rol, cinsiyet rolü
Bireyin üyesi olduğu cinsiyete göre kendisinden beklenen, toplumsal norm-
lara dayanan davranış kalıbı

Cinsiyete uyumsuz
Davranış ve ilgileri, toplumun biyolojik cinsiyete göre beklentilerine uyumlu 
olmayan birey

Cinsiyet uyuşmazlığı/hoşnutsuzluğu
Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nın 5. sürümünde ta-
nımlanan, bireyin cinsiyet kimliği ile biyolojik cinsiyeti arasındaki uyumsuz-
luktan kaynaklanan sıkıntı

“Transgender” Cinsiyet kimliği, biyolojik cinsiyetiyle uyumsuz birey

“Cisgender” Cinsiyet kimliği, biyolojik cinsiyetiyle uyumlu birey

Transseksüel Cinsiyet değişikliği (hormon tedavisi ve/ya cerrahi ile) yapmış birey

Akışkan cinsiyet, “gender fluid”
Bireyin kendisini dişi ve erkeğin akışkan/dinamik bir karışımı olarak algıla-
ması

“Agender”, Cinsiyetsiz
Kendisini (dişi ya da erkek, vb.) hiçbir cinsiyet kimliğiyle tanımlamayan, 
cinsiyetsiz birey

Kuir
Kendisini alışılagelmiş cinsiyet kimliği ve cinsiyet yönelim ayrımıyla tanım-
lamayan, sınıflandırmayan, cinsiyetin “kişinin kendine özgü olduğunu” 
savunan birey

Atfedilen cinsiyet
Toplumun/dış gözlemcinin bireye (biyolojik cinsiyeti, cinsiyet kimliğini bil-
meden) atfettiği cinsiyet
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Cinsiyet uyuşmazlığı / cinsiyet değişkenliğinin doğal seyrini ortaya koymaya çalışan araştırmalarda üzerinde en 
çok durulan konu çocukluk çağı cinsiyet hoşnutsuzluğunun ergenlik ve erişkinlikte sürme olasılığına ilişkindir. Bu 
konudaki çalışmaların çeşitli sınırlılıkları vardır. Bir kısmı olgu seçiminde ölçütleri geniş tutarak cinsiyet uyuşmazlığı 
tanısını formal olarak tam karşılamayan olguları da çalışmaya katmıştır. Bir başka sorun da cinsiyet uyuşmazlığı 
olan çocuklardan bir kısmı önce transgender olduklarını söyleseler bile toplumda etiketlenme ve damgalanmanın 
getirdiği sıkıntıların onları geri adım atmaya itebilmesidir. 2000’den önceki çalışmalarda cinsiyet uyuşmazlığının 
ileride devam etme oranı % 2-9 arasında bildirilirken, 2000’den sonra bu oran  % 12-39 arasında bildirilmektedir.11-14 

Çocukluk çağı cinsiyet uyuşmazlığının ergenlikte devam etmesi olasılığını güçlendiren özellikler, klinik değerlendir-
me yaşının büyük olması, düşük sosyoekonomik sınıftan olma, mevcut cinsiyetin kız olması ve sosyal geçişin erken 
yaşta gerçekleşmiş olmasıdır.14 Ayrıca cinsiyet uyuşmazlığı olan bireylerin küçük bir kısmı erken çocukluk döne-
minde cinsiyet kimliğini dışa vurur ve o yaştan pübertenin tamamlanmasına dek dışa vurduğu cinsiyet kimliğinde 
sebat eder. Cinsiyet kimliğindeki değişikliğin ergenlikten erişkinliğe sürmesine ilişkin göstergeleri belirlemeye çalışan 
Hollanda’dan bir çalışma, cinsiyet kliniğine hormon tedavisi almak için gelen tüm adolesanların genç erişkinlikte de 
transgender olarak devam ettiğini ortaya koymuştur.15

Cinsiyet uyuşmazlığı olan bireylerde bir dizi sorun da duruma eşlik edebilir. Bunlar:

Ruh sağlığı bozuklukları: Cinsiyet uyuşmazlığı olan bireylerde damgalanma, ayrımcılık ve önemli derecede 
mağduriyet, sık karşılaşılan ve bireyin kendisiyle ilgili olumsuz öz eleştiri yapmasına, kendisini değersiz görmesine 
yol açan sorunlardır. Ayrıca bağımlılık, ruh sağlığı bozuklukları oldukça sık görülür. En sık karşılaşılan sorunlar duy-
gu durum (% 12-64) ve anksiyete (% 16-55) bozukluklarıdır.16-21 Ruhsal bozuklukların kaynağı azınlık stresi, bedenin 
(özellikle de ergenlikte ikincil cinsiyet özelliklerinin) cinsiyet kimliğiyle uyumsuz gelişmesi, bunun doğurduğu iç ça-
tışma ya da cinsiyet kimliğinin dışa vurumuna çevreden gelen tepkinin doğurduğu sıkıntıdır. Ergen ve erişkinlerde 
cinsiyet çatışmasının doğurduğu kaygılar, günlük etkinlikleri, okul, iş ve yaşamın diğer alanlarında işlevselliği ve 
çevre ile ilişkileri önemli ölçüde bozar. Cinsiyet uyuşmazlığı olan çocuklar okulda alay konusu olabilir, taciz edilebilir, 
mevcut cinsiyete göre giyinmeye zorlanabilirler. Transgender bireyler nefret suçlarının öznesi olma riski de taşırlar. 
Ruhsal bozuklukların sıklığı farklı çalışmalarda oldukça değişken bulunmuştur. Bunun nedeni kültürel farklılıklar, 
çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması ya da bozuklukların tanımlanmasında kullanılan ölçütlerdeki farklılıklar 
olabilir. Ruhsal bozuklukların sıklığı genellikle yaşla birlikte artar.22 Araştırma popülasyonu da sonuçları etkileyebilir. 
İncelenen bireyler, cinsiyet kimlikleri aileleri tarafından benimsenen, desteklenen, ayrıca cinsiyet kliniklerinden çok 
toplumdan örneklem yoluyla seçilen transgender bireyler olduğunda ruhsal bozukluk sıklığı kontrollerden farksız bu-
lunmuştur.23-24 Transgender bireylerde akran ilişkilerinin bozuk olması psikopatoloji için önemli belirleyicilerden birisi-
dir. Bu bulgu sosyal tepkilerin iç çatışmadan daha önemli bir sorun kaynağı olduğuna işaret etmektedir.25

İntihar: Transgender bireylerde ergen ve erişkinlikte kendine zarar verme ya da intihar riski yüksektir. İntihar dü-
şüncesinin yaşam boyu sıklığı %84, intihar girişimleri ise yaşam boyu % 41-48 oranında bildirilmektedir.21 İntihar 
riskini artıran en önemli unsurlar cinsiyet uyuşmazlığı, cinsiyetle ilgili inkar ve kafa karışıklığı, geçiş dönemine ilişkin 
endişe ve korkular, cinsiyet değiştirme sürecinde gecikme veya geri çevrilme, toplum tarafından damgalanmadır.26 

Psikiyatrik bozukluklarda olduğu gibi intihara teşebbüs oranı da yaşla birlikte artar. 13-15 yaşları arasında % 10 civa-
rında; 19 yaşında  % 30 saptanmıştır; ayrıca cinsiyet kliniklerine giden gençlerde risk daha yüksektir. Etmenler ara-
sında intihar oranıyla en güçlü korelasyon, ailenin transgender kimliği kabul etmemesidir.27

Otizm yelpazesi bozuklukları: Cinsiyet kliniklerine başvuran transgender bireylerde otizm yelpazesi bozuk-
lukları da genel nüfustan daha fazla bildirilmiştir (% 5-20 ye karşı % 1). Bununla birlikte otizm yelpazesindeki sorun-
lara ilişkin ölçeklerde skoru yükselten otizm ve ilişkili bozukluklardan çok cinsiyet hoşnutsuzluğu, bunun doğurduğu 
iç çatışma ve sosyal izolasyon olabilir.27 Bütün bunların yanı sıra trans bireyler uygun sağlık hizmetlerine erişim ve 
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gerekli hizmetlerin sigorta çerçevesinde karşılanması konusunda da önemli sorunlar yaşarlar.

Peki cinsiyet uyuşmazlığı neden kaynaklanır? İnsanda psikoseksüel farklılaşmanın biyolojisi incelendiğinde üreme 
davranışının cinsel farklılaşmasına ilişkin “organizasyon/etkinleştirme hipotezi” karşımıza çıkar. Bu hipotez doğum-
dan önce erkek fetusta gonaddan salgılanan testosteronun beynin üremeyle ilgili nörolojik devre mimarisini erkek 
cinsiyete özgü düzenlediği, ergenlikte salgılanan androjenlerinse cinsiyete özgü farklılaşma gösteren nöronları ha-
rekete geçirdiği görüşünü savunmaktadır. Testosteron salınımı olmayan dişi fetusta ise beyin bu etkiden yoksundur 
ve üreme davranışı dişiye özgü gelişir. Prenatal dönemde testosteronun beyin üzerindeki etkisi cinsel organlardaki 
farklılaşmadan çok sonra, gebeliğin ikinci yarısında gerçekleşmektedir. “Organizasyon/etkinleştirme hipotezi”, 
1959’da dişi kobaylara prenatal testosteron uygulamasının erişkin cinsiyet davranışını erkek yönünde değiştirdiğinin 
gösterilmesiyle ortaya atıldı. Young ve arkadaşları prenatal androjen maruziyetinin cinsiyet davranışına ilişkin “beyin 
devrelerini” kalıcı olarak değiştirdiğini (organize ettiğini) öne sürdüler. Bu hipotez, kendisinden sonra pek çok çalış-
maya öncülük etti.28 Sonraki araştırmalar bu hipotezi doğrulamakla birlikte aynı zamanda “organizasyon etkisi”nin 
karmaşık tarafları, sınırlılıkları, istisnaları ve türe özgü farklılıklarını da ortaya çıkarmıştır. Kobaydan sonra fare ve 
sıçanlarda da aynı hipotez doğrulanmıştır. Erkek kemirgenlerde fetal yaşamda gonaddan salgılanan testosteronun 
nöronlardaki etkisinin, sinir sisteminin üreme davranışıyla ilgili bölgelerinde yalnız androjen reseptörü (AR) yoluy-
la değil, yerel aromatizasyon sonucu testosteronun estrojene dönüşümü ve estrojen reseptörü (ER) aracılığıyla da 
gerçekleştiği (“aromatizasyon hipotezi”) ileri sürülmüştür. Başka bir deyişle kemirgenlerde beynin maskülinizasyonu 
hem androjen hem de estrojen etkisiyle gerçekleşmektedir.29-35 Öte yandan “organizasyon etkisi” türlere göre farklılık 
gösterir. Örneğin primatlarda bu etki tümüyle AR üzerinden gelişmektedir.36 “Organizasyon/etkinleştirme hipotezi”-
nin  erişkin yaşama ilişkin önermesi ise seks hormonlarının, prenatal ve perinatal dönemde kalıcı olarak düzenlediği 
dimorfik devreleri, ergenlikten itibaren geçici olarak harekete geçiren ya da durduran bir mekanizma görevi gördüğü-
dür. Oysa daha sonraki çalışmalar androjenlerin kalıcı dimorfik etkilerinin (organizasyon) erişkinlikte de sürdüğünü 
göstermiştir.37

İnsanda da tıpkı hayvan modellerinde gösterildiği gibi beyin yapılarının bireyin kendini özdeşleştirdiği cinsiyete, 
mevcut cinsiyetinden daha çok benzediği ileri sürülmüştür. Post mortem çalışmalarda 2000 yılına dek cinsel ola-
rak ikili yapılarda özellikle stria terminalis yatak çekirdeğine ilişkin bu görüşü destekleyen bulgular bildirilmiştir. 
Transgender bireylerde hormon tedavisi kullanmadan önce beynin ana morfolojik özellikleri, korteks kalınlığı, sub-
kortikal yapılar, beyaz cevher mikroskobik yapısını inceleyen ve kadın ve erkek beynini karşılaştıran çalışmalar, trans-
gender bireylerin beyninde, dışa vurdukları cinsiyetin tüm özelliklerini saptamasalar da bazı beyin bölgelerinin femi-
nize, bazılarının maskülinize olduğunu, bazı bölgelerinse hem kadın hem de erkek beyninden farklı, kendine özgü 
değişiklikler gösterdiğini ortaya koymuştur.57 İşlevsel nörogörüntüleme çalışmalarında ise trans kadınlarda cinsiyete 
özgül aktivasyon gösteren “koku uyarısı” ile kadınlara benzer hipotalamik aktivite ortaya çıktığı gösterilmiştir.58-59

Karşı cinsiyet kimliğini benimsemede biyolojik faktörlerin etki gösterdiğine ilişkin önemli bulgulardan birisi de cinsi-
yet gelişim bozukluğu olan bireylerde cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimin prenatal androjenlerden etkilendiğini dü-
şündüren doğa deneyleridir. Komplet androjen duyarsızlığı olan 46,XY bireylerin tamamına yakınının kadın cinsiyet 
kimliğini benimsemesi androjen maruziyetinden yoksun olmaya bağlanmaktadır.60 Öte yandan konjenital adrenal 
hiperplazili 46,XX bireyler prenatal dönemde önemli oranda androjene maruz kalırlar ve cinsiyet hoşnutsuzluğu ve 
karşı cinse özenme bu popülasyonda daha sık görülür.61

Beyinde cinsiyete özgü farklılaşma yalnız cinsiyet kimliği ya da yönelimini etkilemekle kalmaz aynı zamanda bilişsel 
ve davranışsal başka farklılıklara da yol açar. Erkeklerde uzamsal bellek performansının kadınlardan daha iyi olduğu 
hem insanda hem de kemirgenlerde gösterilmiştir.62-63 Prenatal dönemde androjene maruz kalan konjenital adre-
nal hiperplazili (KAH) kızlarda uzamsal bellek performansının sağlıklı kontrollerden daha iyi64, buna karşılık komplet 
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androjen direnci (CAIS) olan 46,XY bireylerde uzamsal bellek performansının sağlıklı erkek akrabalarından daha 
düşük65 olması, bu becerinin androjenlerin fetal beyinde AR aracılı “organizasyon etkisi”nden kaynaklandığını ortaya 
koymaktadır. Benzer biçimde stres yanıtı da erkek kemirgenlerde ve insanda karşı cinsten farklıdır. Bu durum andro-
jenlerin stres sırasında hipotalamo-hipofiz adrenal ekseni baskılamasından ileri gelir.

Beynin cinsiyete özgü farklılaşmasında yalnız seks steroidleri değil aynı zamanda genlerin de (özellikle seks kromo-
zomlarında kodlanan genlerin) rolü olduğuna ilişkin veriler ortaya konmuştur.66-67 Mono ve dizigotik ikiz çalışmaları 
karşı cinsiyet kimliğini benimseme/kendini özdeşleştirmenin % 70 kalıtsal olduğunu düşündürmektedir.68-69

Erkeklerde homoseksüel oryantasyonla X kromozomunun uzun kolunda Xq28 ya da 7. kromozomun uzun kolunda 
7q36 bölgesi arasında korelasyon bildirilmiştir.70-71 Trans kadınlarda  androjen reseptör geninin erkeklerden daha 
uzun olduğu ve bu değişikliğin androjen uyarısını azaltarak beyinde cinsiyet kimliğinin kadın yönünde değişmesine 
yol açtığı ileri sürülmüştür.72 Trans erkeklerde de CYP17 geninde varyasyonlar bildirilmiştir.73-74

Cinsiyet uyuşmazlığı gelişiminde ikinci bir etmen de karşı cinsiyet kimliği ile özdeşleşmeye yol açan psikososyal fak-
törlerdir. Ancak bu konu biyolojik gelişime göre daha belirsizdir. Bugüne dek karşı cinsiyetle özdeşleşmeye zemin 
hazırlayabileceği düşünülen çeşitli psikososyal faktörler incelenmekle birlikte tam bir neden-sonuç ilişkisi kurulama-
mıştır. Annenin karşı cinsiyetten bebek istemesi, aile tablosunda baba olmaması, ebeveynlerin psikolojik dinamiği 
gibi özelliklerin çocuklarda cinsiyet hoşnutsuzluğunun kaynağı olabileceğine ilişkin hipotezler değerlendirilmiş ancak 
hiçbiri doğrulanmamıştır.75 Örneğin cinsiyet uyuşmazlığı olan erkek çocukların annelerinde depresyon skorları yük-
sek bulunmuştur; ancak bu durum sosyal çevrede dışlanmanın getirdiği dış baskılardan kaynaklanıyor da olabilir.76 
Ebeveynlerin sınır koyamamaları, özellikle de karşı cinsiyete özgü davranışlar konusunda sınır koyamamaları, suç-
lanmıştır. Ancak bu da neden-sonuç ilişkisi oluşturmaz. Transgender cinsiyet kimliği ve karşı cinsiyetin davranışlarını 
tercih eden bir çocuğa sınır koymak elbette oldukça zor olacaktır. Fiziksel görünüm ve sosyal çevreden gelen tepki-
lerin de cinsiyet uyumsuzluğuna yol açabileceğini hipotez eden ve kontrollerle cinsiyet uyumsuzluğu olan çocuklara 
ilişkin dış değerlendirmeleri karşılaştıran araştırmalarda trans kızlar kontrol erkeklerden daha efemine ve “güzel”; 
kontrol kızlar trans erkeklerden daha “hoş” değerlendirilmiştir.77-78 Ancak bu durum transgender bireylerin zaten karşı 
cinsiyete özgü giyim kuşam, görünüş, saç şeklini bemimsemesiyle ilişkilidir. Başka bir deyişle ebeveynler ya da cinsi-
yet hoşnutsuzluğu olan gençlere ilişkin ileri sürülen tüm psikososyal faktörler, cinsiyet varyasyonuna yol açan değil 
cinsiyet hoşnutsuzluğunun sonucu olarak ortaya çıkan durumlar olarak değerlendirilebilir.

Cinsiyet uyuşmazlığı tanısı nasıl konur? Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’nın 10. sürümünde transseksüalite 
“bireyin anatomik cinsiyetiyle arzu ettiği cinsiyet arasındaki uyumsuzluk ve karşın cinsin bir üyesi olarak yaşama ve 
kabul edilme arzusu” olarak tanımlanmaktadır. Amerikan Psikiyatri Birliği, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal 
El Kitabı’nın 5. sürümünde cinsiyetinden hoşnutsuzluk olarak ele alınan cinsiyet uyuşmazlığına ilişkin tanı ölçütleri 
çocukluk ve ergen/erişkinlik dönemi için birbirinden farklı tanımlamıştır.79 Tanı için çocukluk çağında, çocuğun ya-
şadığı/dışa vurduğu cinsel kimlik ile mevcut cinsel kimlik arasında belirgin bir uyuşmazlık olması, bu durumun klinik 
açıdan belirgin bir sıkıntıya, okulda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında kayba yol açması ve en az 6 ay sürmesi 
gerekir. Çocukluk çağında, tanı için Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nın 5. sürümünde sıralanan 
ölçütlerden en az altısının sağlanması gerekir (Tablo 2).

Ergen ve erişkinlerde cinsiyet hoşnutsuzluğunun tanısı için ise bireyin yaşadığı/dışa vurduğu cinsiyetin mevcut cinsi-
yetten farklılık göstermesi, bu durumun klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işlevsellikte, okulda ya da 
önemli diğer işlevsellik alanlarında kayba yol açması gerekir. En az 6 ay sürmeli ve Mental Bozuklukların Tanısal ve 
Sayımsal El Kitabı’nın 5. sürümünde öngörülen ölçütlerden en az ikisini sağlamalıdır (Tablo 2).
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Tablo 2. Cinsel kimliğinden yakınma (hoşnut olmama) tanı ölçütleri79

Çocuklarda cinsel kimliğinden yakınma
A.1. Karşı cinsten olmayı çok isteme ya da karşı cinsten olduğu konusunda diretme

A.2.
Erkeklerde, karşı cinsin giysilerini giymek isteme ya da kadınsı giyime ileri derecede öykünme vardır; kızlar-
da, yalnızca erkek giysilerini giymek isteme, kadınsı giysiler giymeme konusunda çok diretme vardır.

A.3. İmgesel ve düşlemsel oyunlarda karşı cinsin yerine geçmeyi çok ister.

A.4. Genelde karşı cinsin oynadığı oyuncakları, oyunları ya da etkinlikleri oynamayı çok ister.

A.5. Oyun arkadaşlarını karşı cinsten seçmeyi çok ister.

A.6.
Erkeklerde, erkeksi oyuncaklara, oyunlara ve etkinliklere karşı çıkma ve itiş-kakış oyunlarından belirgin ka-
çınma vardır; kızlarda, kızların oynadığı oyuncaklara, oyunlara ve etkinliklere belirgin karşı çıkma vardır.

A.7. Cinsel anatomisinden hiç hoşlanmama

A.8. Kişinin yaşadığı cinsel kimlikle eşleşen birincil ve/veya ikincil cinsel özellikleri çok isteme

Gençlerde ve erişkinlerde cinsel kimliğinden yakınma

A.1.
Kişinin yaşadığı/dışa vurduğu cinsel kimlikle, birincil ve/veya ikincil cinsel özellikleri arasında belirgin bir 
uyuşmazlık olması

A.2.
Kişinin yaşadığı/dışa vurduğu cinsel kimlikle arasında belirgin uyuşmazlık olduğu için birincil ve/veya ikincil 
cinsel özelliklerinden kurtulmayı çok isteme (ya da genç ergenlerde, beklenen ikincil cinsel özelliklerin 
gelişmesini önlemeyi isteme)

A.3. Diğer cinsin birincil ve/veya ikincil cinsel özelliklerini çok isteme

A.4. Diğer cinsten (ya da onun için belirlenen cinsel kimlikten değişik bir seçenekten) olmayı çok isteme

A.5.
Diğer cinsten (ya da onun için belirlenen cinsel kimlikten değişik bir seçenekten) gibiymiş gibi davranılmayı 
çok isteme

A.6.
Diğer cinsten (ya da onun için belirlenen cinsel kimlikten değişik bir seçeneğe özgü) duygularının ve tepkil-
erinin olduğuna çok inanma

Cinsiyet uyuşmazlığı olan çocukların önemli bölümü çok küçük yaşlarda (2-4 yaşlarında) karşı cinse ilişkin davranış-
lar sergiler, çünkü bu dönem zaten cinsiyet ilişkili davranışların, ilgilerin olağan koşullarda ortaya çıkmaya başladığı 
yaşlardır. Bununla birlikte küçük çocukların zaman zaman kendi cinsiyetlerine uymayan atipik davranışlar sergile-
mesi normal gelişmenin de bir parçası olabilir. Hatta cinsiyet uyuşmazlığına ilişkin ölçütleri karşılayan çocuklardan 
bir kısmı bunu ergenlik ya da erişkinlikte sürdürmeyebilir. Bununla birlikte bazı çalışmalar semptomları ve sıkıntısı 
belirgin, kendisini karşı cinsle özdeşleştirdiğine ilişkin ifade ve davranışları çarpıcı ve bu tutumda çok ısrarlı ve tutarlı 
çocukların transgender erişkinlere dönüşme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.14,80

Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken sorunlar Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nın 5. sürümünde 
dört ana kategoride sınıflandırılmaktadır:
1. Cinsiyet rolüne uyumsuzluk
2. Transvestik bozukluk (karşıgiyim bozukluğu)
3. Beden dismorfik bozukluğu
4. Psikotik bozukluklar

Cinsiyet rolüne uyumsuzluk genellikle davranışlarla sınırlıdır, bireyde başka cinsiyetten olma isteği yoktur (örn. erkek 
Fatma). Karşıgiyim bozukluğu, parafilik bozukluklar içinde kabul edilir. Heteroseksüel erkeğin karşıgiyimden cinsel 
haz duymasıdır; genellikle cinsiyet kimliği ile ilgili bir değişiklik yoktur. Bununla birlikte bazen cinsiyet uyuşmazlığı da 
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eşlik edebilir. Beden dismorfik bozukluğu, bireyin gerçekte var olmayan ama var olduğunu sandığı bir beden kusu-
ru ile aşırı uğraşmasıdır. Beden dismorfik bozukluğu olan birey var olduğunu sandığı kusuru cerrahi ile düzeltmeye 
ya da gidermeye çalışır. Bununla birlikte bedeninde değişiklik yapma isteği cinsiyet uyuşmazlığı olduğu gibi fiziksel 
görünümü cinsiyet kimliğine ilişkin iç yaşantıyla uyumlu hale getirme isteğinden kaynaklanmaz. Öte yandan beden 
dismorfik bozukluğu bazen cinsiyet uyuşmazlığı eşlik edebilir. Psikotik bozukluklarda bazen hasta başka cinsiyetten 
olduğu delüzyonuna kapılabilir. Psikoza ilişkin diğer semptomlarla (halüsinasyon, dezorganize düşünce, dezorganize 
davranış, diğer delüzyonlar) cinsiyet uyuşmazlığı ayırt edilebilir.

Cinsiyet uyuşmazlığında tedavi seçenekleri, danışmanlık, karşı cinse özgü seks hormonları, ergenliğin baskılanması, 
cinsiyet değiştirme operasyonudur. Erişkinlerden bir kısmı mevcut cinsiyetinden farklı bir cinsiyette olmayı ve be-
nimsediği cinsiyet kimliğinin çevresi tarafından kabul edilmesini isterken, tıbbi ya da cerrahi herhangi bir tedavi ile 
bedeninde değişiklik yapma arayışında değildir. Gereksinim duydukları yalnızca yaşadıkları/dışa vurdukları cinsiyet 
kimliğinde kendilerini rahat ve mutlu hissetmelerine destek olunmasıdır. Bazı bireylerse hem hormon tedavisi hem 
de cinsiyet değiştirici cerrahi ile bedenini tümüyle istediği cinsiyetin özelliklerine göre değiştirme arayışındadır. Bazı 
transgender bireyler de yalnız hormon tedavisi ya da yalnız cerrahi tedavi ile yetinebilirler. Cinsiyet uyuşmazlığı ya-
şayan bireylerin istek ve gereksinimleri birbirinden farklı olduğu için izleyen hekimlerin tedavide transgender bireyin 
kendisine odaklanarak öncelikle gereksinimleri tanımaya çalışması gerekir. Bireysel tedavi kişiye hissettiklerini, iste-
diklerini tanımlayabilme, ayrıca çelişki ve sıkıntıyla baş edebilme olanağı sağlar. Ayrıca grup ve aile tedavileri bireyin 
çevresindeki kişilerin süreci, bireyin yaşadıklarını daha iyi anlaması ve ona destek olmalarını sağlar.

Çocuklarda birden çok disiplinden uzmanlar bir araya gelerek çocuk ve ailesine yardım etmelidir. Tedavi ekibinde 
çocuk hekimi, adolesanlarda adolesan sağlığı uzmanları, psikiyatrist, diğer ruh sağlığı uzmanları, çocuk endokrino-
loğu bulunmalıdır. Tedavi yönetiminin temel odağı çocuğun yaşadıklarını ve sıkıntılarını anlamak, psikolojik destek 
sağlamak, yaşadıklarını, hissettiklerini açıkça aktarabileceği güvenli bir ortam yaratmaktır. Çocukluk çağında cinsi-
yet uyuşmazlığına ilişkin belirtiler gösteren, hatta tanı ölçütlerini sağlayan olgulardan azımsanamayacak bir kısmı-
nın aynı duygu, istek ve gereksinimleri ergenlik ve erişkinlikte sürdürmediği bilinmektedir.

Cinsiyet uyuşmazlığı içruhsal bir süreç olsa da çocuğun aileden başlayarak çevresindeki gelişme ve tepkilerden 
etkilenmesi kaçınılmazdır. Çalışmalar ailelerince reddedilen lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel (LGBT) gençliğin 
intihar riskinin normal nüfusa göre 8 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Buna karşılık aile içinde kabul gören 
gençler diğerlerine göre 3 kat daha mutlu ve aile kurmaya eğilimlidir.81-82 Çalışmalar ebeveyn desteği, iyi aile bağları 
ile fiziksel ve zihinsel sağlığın daha iyi gittiğini, kendine güven duygusunun olumlu yönde geliştiğini ve ruhsal bo-
zukluk sıklığını azalttığını göstermektedir. Ancak ebeveyn desteği çok sefer çocuğuna cinsiyet kimliği ve dışa vuru-
mu ile ilgili kültürel beklentilere uymayı öğretmek ve bundan saparsa onu cezalandırmak biçiminde anlaşılmaktadır. 
Çocuğun içinde yaşadığı kültürde başarılı olmasını amaçlayan bu yaklaşım çoğu kez transgender genç için iyi sonuç 
vermez. Ailelerin transgender bireyler üzerindeki etkileri kadar transgender bireylerin de aile ve aile dinamikleri üze-
rine etkileri olur. Akran ve okul çevresinde, toplumda, geniş ailede çocuğa yönelik damgalama, olumsuz, dışlayan 
yaklaşım aile için de strese yol açabilir. Aile de ayrımcılığa, eleştiriye uğrayabilir, geniş ailede reddedilebilir, hatta 
suçlanabilir.

Cinsiyet uyuşmazlığı olan çocuklarda ergenlikten önce uygulanan çeşitli psikoterapi yaklaşımları mevcuttur. İlki 
çocuğu mevcut cinsiyetle özdeşleştirmeye çalışmadır. Çocuğun karşı cinse ilgisi ve özdeşleşmesini psikososyal giri-
şimlerle azaltmayı amaçlar. Karşı cinsten arkadaşlıkları sınırlama, aynı cinsten akranlarla etkileşimi destekleme, karşı 
cinse özgü etkinlikleri sınırlama, mevcut cinsiyete özgü etkinlikleri destekleme, kendisiyle aynı cinsiyetteki ebeveynle 
ilişkisini güçlendirme gibi yaklaşımlar kullanılır.83 Alt yapısında çocuğun cinsiyet kimliğinin sosyal girişimlerle değiş-
tirilebileceği görüşü yatar. Bu yaklaşıma en başlıca eleştiri, cinsiyet varyasyonunun patolojik olmadığı, o nedenle 
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mevcut cinsiyetle özdeşleştirme hedefinin etik olmadığıdır. Ayrıca ebeveyn ve hekimler, karşı cinsiyetle özdeşleşmeyi 
yanlış, istenmeyen davranış olarak tanımladığından bu yaklaşım çocuğun utanç duymasına, uyumsuz hissetmesine 
yol açabilir.84 Pek çok profesyonel örgüt (Amerikan Pediyatri Akademisi, Amerikan Psikologlar Birliği, vb) bu yaklaşımı 
etik dışı olarak nitelendirmektedir. Bazı yerlerde yasal mevzuatla da yasaklanmıştır.

İkincisi olumlu yaklaşımdır. Olumlu yaklaşım hiçbir cinsiyet kimliğini (cisgender, transgender, vb) diğerinden üstün 
tutmaz. Sosyal geçiş (isim değişikliği, giyim kuşam, saç stilinde değişiklik) yapmak isteyen çocuklara sınırlama ya-
pılmaz, yaş sınırı konulmaz. Kısa dönem veriler bu yaklaşımla izlenen çocuklarda ruhsal bozukluk olasılığının genel 
nüfustan farklı olmadığını düşündürmektedir.23-24 Püberteden önce cinsiyet kimliğinde varyasyon gösteren çocukla-
rın bir kısmının mevcut cinsiyet kimliğine döneceği bilinmekle birlikte ruhsal bozukluklar yönünden sosyal geçiş iste-
mine ket vurmaktan daha az riskli bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.

Sonuncusu ise izleyerek görme yaklaşımıdır. Yukarıdaki iki yaklaşımın ortasında yer alan bu yaklaşım da hiçbir cin-
siyet kimliğini hedeflemez. Bununla birlikte cinsiyet kimliğinde varyasyon gösteren çocukların bir kısmı mevcut cin-
siyetlerine dönebildiklerinden ebeveynlere çocuklarının cinsiyet kimliği arayışına engel olmamalarını ancak püberte-
den önce sosyal geçişi sınırlamalarını öneren bir yaklaşımdır.

Transgender bireyler, daha önce de belirtildiği gibi pübertenin başlamasıyla birlikte ikincil cinsiyet özelliklerinin 
ortaya çıkmasından sıkıntı duyarlar. Endokrin Topluluğu Kılavuzuna göre transgender gençlere ergenlik bulguları 
ortaya çıktıktan sonra Tanner evre 2 ya da 3’te gonadotropin releasing hormon analogları (GnRHa) kullanılarak er-
genliğin baskılanması düşünülebilir. Bu tedaviyle ergenliğin durdurulması tümüyle geri dönebilir kabul edilmekte-
dir.85 Ergenliği baskılayıcı tedavi gençlere nasıl devam etmek istediklerine karar verme açısından zaman kazandırır. 
GnRHa tedavisinin en önemli olumsuz etkisi kemik mineral dansitesinde (KMD) azalmaya yol açmasıdır. GnRHa 
tedavisi sırasında kemik sağlığı açısından gerekli önlemleri almak (kalsiyumdan zengin gıdalar ve D vitamini kulla-
nılması, karbonatlı içeceklerden kaçınma) ayrıca tedavi boyunca KMD ölçümünün yılda bir kez tekrarlanması öne-
rilmektedir. Ergenlik baskılayıcı tedavinin etkinliğini izlemek için de yıllık estradiol ya da testosteron ölçümü önerilir. 
Bugüne dek ergenlik baskılayıcı tedavinin transgender  bireylerde ruhsal durum üzerine etkisini inceleyen tek çalış-
ma yararlı olduğunu göstermiştir.14 Ergenliği baskılayıcı tedaviden önce transgender bireyler ve aileleri ile fertilitenin 
korunmasına ilişkin seçenekler görüşülmelidir.85 Hormon tedavisinin fertilite üzerine etkisi konusunda uzun süreli 
veriler sınırlıdır. Karşı cinse özgü hormon tedavisi fertiliteyi olumsuz etkileyebilir.86 Doğurganlığı korumada kullanılan 
standart teknikler, oosit ya da sperm kriyoprezervasyonu için adolesanın ergenliği sürdürmesi ve tamamlamasını 
gerektirmektedir. Bu durum transgender bireyler için çok rahatsız edici olduğundan neredeyse tamamına yakını (% 
98) bilgilendirildikten sonra da bu yolu tercih etmemektedir.87  Buna karşılık erişkin transgenderların önemli bir kısmı 
(% 38) kendileri geçiş yaptığında bu olanak olsaydı gamet prezervasyonu yaptırmayı tercih edeceklerini belirtmekte-
dirler.88 Yakın zamanda prepubertal testis ve over dokusundan kriyoprezervasyon gündeme gelmiştir; başarılı oldu-
ğuna ilişkin veriler olsa da bu yöntem henüz deneyseldir. Doğurganlığın korunmasına yönelik işlemlerin önündeki en 
önemli engeller ergenliğin ilerlemesini bekleme gereksinimi, ayrıca işlemlerin son derece pahalı olması ve çoğu yerde 
sigorta tarafından karşılanmamasıdır. Ülkemizde ergenlik baskılayıcı tedavi için cinsiyet kliniklerine başvuran trans-
gender gençlerin önemli bir bölümü ergenliğini tamamlamış durumdadır (başvuru yaşı ileridir). Ancak doğurganlığı 
korumaya yönelik işlemler ülkemizde sigorta kapsamında değildir, ayrıca yasal mevzuat cinsiyet kimliğini değiştir-
meyi seçen bireylerin çocuk sahibi olamayacaklarını kabul ettikleri yaklaşımını benimsemiştir.

Kaynaklar:
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Sosyal sorumluluk kavramı uzun yıllardan bu yana bilinmektedir. Daha çok kurumları akla getiren bu kavramın sos-
yal, ekonomik, çevresel, vb. farklı boyutları bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumsal amaçlarına 
ulaşması için şeffaflık, hesap verebilirlik gibi gereklilikleri karşılaması uygun olur. Yapılan çalışmaların birey ve toplum 
yararını gözeten etik yaklaşımlarla uyumlu bir zemin ve çerçevede sürdürülmesi gerekir.1 

 
Sosyal sorumluluk çalışmaları birey ve/veya toplum için planlanabilir, uygulanabilir. Bu çalışmalar kamu sektörü, 
özel sektör ya da farklı kurum ve topluluklar tarafından sürdürülebilir. Hemen her alanda sürdürülebilen sosyal 
sorumluluk çalışmalarının önemli bir adresi de sağlık alanıdır. Sağlığı ilgilendiren sosyal sorumluluk çalışmaları 1997 
yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü’nün de gündemindedir ve bu konuda asgari yaklaşımların içinde; birey ve/
veya topluluklara zarar verilmemesi, çevrenin korunması, kaynakların akılcı kullanımı ve çalışmaların sürdürülebilir 
olmasının sağlanması, zararlı ürünlerin üretiminin kısıtlanması ve geliştirilecek politikalarda hakkaniyetin gözetilme-
si yer almaktadır. Sağlıkla ilgili çalışmaları yürütürken bu yaklaşımlarla çelişen bir durum olmaması gözetilmelidir. 
Çalışmaların kanıta dayalı olarak yapılması da son derece önemlidir. Sosyal sorumluluk çalışmalarının güncel sorun-
lara yanıt verebilen bir dinamikte yapılması gerekir.1 

 
Sağlık alanında sosyal sorumluluk çalışmalarından bahsedildiğinde, sağlık çalışanlarının bu kavram içindeki rollerini 
hatırlamakta yarar bulunmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için hekimler üzerinden örnek vermek uygun 
olur. Görev, rol ve sorumlulukları arasında sağlığın korunması, erken tanı ve tedavi hizmetleri ve rehabilitasyon 
hizmetleri olan hekimler; sağlığı etkileyen koşulların iyileşmesi için bu rollerin ötesine geçen geniş bir yaklaşım içinde 
olmalıdırlar. Bir başka ifadeyle; çoğunlukla hastalık ve/veya sağlık sonucu ile son noktada karşılaşan hekimlerin 
sonuçların oluşmasından önceki dönemlerde rol, görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Hekimler; eğitimci, bilim 
insanı, rol model, lider, düşünce üreten, klinisyen, iş birlikleri kuran rolleri sayesinde savunuculuk çalışmalarında 
inisiyatif alabilirler. Bu sayede, hekimler toplum tarafından güvenilir sayılan bir meslek grubu olarak toplumu hare-
kete geçirebilirler. Bu adımların tamamı, hekim kimliğinin oluşmaya başladığı tıp fakültesinin erken dönemlerinden 
itibaren sürdürülebilir.

 Hekimler savunuculuk rollerini toplumun gereksinim duyduğu her konuda yapabilirler. Bu konuda bir sınırlama 
olmamakla birlikte, akılcı yöntemlerle tanımlanmış her durum bu konuda çalışmaya aday olabilir. Akılcı yöntemler 
denildiğinde farklı kriterleri anlamak mümkündür. Bununla birlikte; sadece bir sorunun görülme sıklığı, yaygınlığı ya 
da konuya ilişkin bilinmezlerin fazlalığı gibi durumlar o konuyu öncelikli bir çalışma alanı haline getirebilir. Bu konu-

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 
ve COVID-19 Pandemisinde 
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da en güncel örnekler arasında Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) bulunmaktadır. Hastalık, 11 Mart 2020 tari-
hinde pandemi olarak ilan edilmiştir ve ilk vakanın görüldüğü 31 Aralık 2019 tarihinden bu yana da dünyayı meşgul 
etmektedir.2 Pandemi ilanından bu yana toplumda farkındalığın gelişmesine ihtiyaç olan pek çok konu belirmiştir. 
Bunlar arasında özellikle koruyucu hekimlik açısından maske, mesafe, evde kalma, hijyen (MMEH) davranışsal olarak 
topluma yerleştirilmesi gereken başlıklar olmuştur. Hastalığın aşısının bulunmasıyla birlikte de aşının bütün dünya 
tarafından benimsenmesi ve COVID-19 aşısının olunması, farkındalık artırılması gereken önemli bir güncel başlık 
olmuştur. Hekimler MMEH ve aşı olma konusunda toplum için önemli rol modellerdir, kendi davranışları toplumu da 
yönlendirebilmektedir. Hekimlerin COVID-19 mücadelesinde gerçekleştirebilecekleri bir diğer sorumluluk da infodemi 
mücadelesidir. İnfodemi; toplumda baş edilmesi gereken, bilgi bolluğundan kaynaklanan yanlış bilgi olarak da ta-
nımlanabilir. Hekimlerin pandemi sürecindeki savunuculuk rollerine ilişkin vurgu bilimsel ortamlarda yapılmaktadır.3 
Bu konuda hekimler çalışmalarını tek tek sürdürebilecekleri gibi hekimlerin bir arada çalışmalarını sürdürdüğü birlik-
ler, dernekler de uygun çalışma ortamları arasındadır. Hekimlerin bu çalışmalarını sağlık ekibinin diğer bileşenleri ile 
yapmaları sağlığın bütünsel tanımı içinde çok önemlidir.4 

 
Hekimlerin savunuculuk rolü tıpta profesyonellik kavramı kapsamında da düşünülebilir. Ancak bu temel öğretiyi 
her hekimin bilmesi istendiğinde tıp eğitiminin tamamında bu başlıkta bir eğitimin mutlaka olması gereğine vurgu 
yapılmaktadır. Bu noktada, savunuculukla ilgili yeterliklerin açıklıkla tanımlanması ve bütün ölçme değerlendirme 
süreçlerine yansıtılması uygun olur.5 Bu sayede, sağlık savunucusu olması beklenen hekimlerin tıp fakültesi eğitim 
sürecinde bu yeterliğe ilişkin beklentilerin karşılanabileceği programlarda yer alması da kolaylaşacaktır. Savunuculuk 
rolünün iyi yapılabilmesi için hekimlerin de içinde olduğu sağlık çalışanlarının sağlıkla ilgili konularda ve sağlıklı 
yaşam davranışlarının geliştirilmesinde toplum için rol model kimliği de unutulmamalıdır.6

 
Hekimler bütün rol ve sorumluluklarını en yüksek değerlere sahip olarak sürdürmek durumundadırlar. Toplumun 
mevcut altyapısı ve desteği de hekimlerin bu sorumluluklarını en iyi ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmelerine 
olanak sağlayacaktır. Tıpta profesyonellik kavramının öğrettikleri COVID-19 süreci için de önemli bir rehberdir.
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde sosyal sorumluluk çalışmaları konusunda öğrencilerin deneyim kazanma-
ları için yapılandırılmış bir program geliştirilmiştir. “Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk” başlığındaki bu program Dönem 
I öğrencilerine yönelik olarak sürdürülmektedir ve güncel gereksinimlere yanıt verebilmeyi de amaçlamaktadır. Bu 
amaçla uyumlu olarak program 2019-2020 eğitim döneminde COVID-19 konusunda sürdürülmüştür. Bu program 
sayesinde öğrencilerin COVID-19 konusunda temel bilgi düzeyleri ve farkındalıklarının artmasının yanı sıra toplum-
sal sorumlulukları gereği toplumda konuya dair doğru bilgi, tutum ve davranışın gelişmesine katkı sağlamaları da 
olanaklı olmuştur. Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk Programı, hekimlerin tıp eğitimleri sırasında toplumsal sorumluluk-
larını yerine getirme yöntem ve kapasitelerinin geliştirilmesine olan gereksinime yanıt vermeye çalışan sistematik bir 
program olarak da düşünülebilir. Benzer örnekler bütün hekimlik yaşantısı için verilebilir.
 
Sonuç olarak; yaşam boyu öğrenme süreci olarak da tanımlanabilen hekimlik, değerleri olan profesyonel bir meslek 
alanıdır ve toplumsal sorumluluğu oldukça öndedir. Hekimler, toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmek için 
savunuculuk başta olmak üzere bütün rollerini tıp eğitimi sürecinde öğrenebilirler. Bu sayede, öğrenilmiş rollerin top-
luma yansıması ve dolayısıyla da toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi daha kolay ve sistematik bir şekilde 
sürdürülebilir.

Kaynaklar:
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Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk

Sorumluluk kavramı etimolojik olarak incelendiğinde “kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren 
herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.1 Sosyal sorumluluk ise bireylerin içinde ya-
şadığı topluma ve sorunlarına dönük bilinçlilik durumudur.2 Bir anlamda bireyin diğer bireylerin sosyal ve duygusal 
ihtiyaçlarını dikkate alması ve davranışlarını toplumsal sonuç ve çıkarları gözeterek düzenlemesidir. Sosyal sorumlu-
luk olgusu toplumsal fayda sağlamayı ve toplumda bir fark yaratmayı hedefler.

Tıp alanında sosyal sorumluluk ve sosyal hesap verebilirlik konuları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Dünya 
değiştikçe roller, sorumluluklar ve iyi hekimin özellikleri hizmet sunduğumuz bireylerin algı ve beklentilerine göre 
yeniden şekillenmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün 1990’lı yıllarda belirlediği hekimin 5 yıldızlı özellikleri “bakım sağ-
layan, karar veren, iletişim kuran, toplum lideri olan, yöneten” tanımları, 2000’li yıllara gelindiğinde güncellenerek 
“tıbbi bakım kalitesini değerlendiren ve iyileştiren, yeni teknolojilerin optimal kullanımını sağlayan, sağlıklı yaşam bi-
çimini teşvik eden, bireysel sağlık ve toplum sağlığı gerekliliklerini uzlaştıran, çalıştığı kişilerin güvenini kazanan, top-
lum adına eylem başlatabilen, hastalarının ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık sistemi içinde ve dışında 
kişi ve kuruluşlarla uyumlu bir şekilde çalışabilen iyi bir takım üyesi olma” özellikleri eklenmesiyle zenginleştirilmiştir.3

Birçok sağlık sorunu sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik faktörleri de içinde barındırır. Sağlık ve hastalığı bağ-
lamsal olarak incelemek gerekir. Hekim, sağlık sorunlarına geniş bir perspektiften bakabilmeli, toplum düzeyinde 
sağlığı geliştirebilmek için hizmet sunduğu toplumu tanımalıdır. Bunun da ötesinde geleceğin hekimlerinden yaşam 
koşulları, sosyal yapı ve sağlık arasında ilişki kurarak toplum adına sağlığı geliştirmeye yönelik eylemler başlatabil-
mesi beklenmektedir. Burada tıp fakültelerine görevler düşmektedir. Tıp fakültelerinin toplumun öncelikli sorunlarını 
ele alması, eğitim ve araştırma faaliyetlerini toplumun gelişimine katkı sunacak şekilde düzenlemesi ve toplumun 
sorunlarına yanıt verebilecek düzeyde mezunlar yetiştirmesi topluma karşı yükümlülüğüdür.4,5 Tıp fakülteleri, me-
zunlarının sosyal sorumluluk kavramını içselleştirmeleri ve topluma yarar sağlayacak davranışlarda bulunmaları için 
eğitim programlarında sosyal sorumluluk eğitimine giderek daha fazla yer vermektedir. Sosyal sorumluluk eğitimi 
ile öğrencilerin toplumsal rollerini ve sorumluluklarını anlamaları ve bu bağlamda elde ettikleri kazanımları gelecekte 
mesleki yaşamlarında kullanmaları beklenmektedir. Bu amaçla, tıp eğitimi sürecinde öğrencilere toplumsal alanlarda 
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çalışma ve topluma katkı sağlayıcı çalışmalar yürütme 
fırsatları sunulmaktadır. Tıp öğrencilerinin yaşadıkları 
sosyal sorumluluk deneyimleri ve kazanımları; onları 
hekimin sağlık savunucusu rolüne hazırlama, hekimlik 
değerlerini kazanma ve hekim kimliğini geliştirmelerin-
de etkili olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü 5, Lisansüstü 
Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi 6 ve Kanada Kraliyet 
Hekimler ve Cerrahlar Koleji 7 gibi çeşitli otoriteler, tıp 
eğitimi ve uygulamalarında sosyal sorumluluğa yönelik 
akreditasyon standartları yayınlamıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü; toplumun öncelikli sağlık ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında tıp fakültelerinin, yönetimlerin, sağlık ku-
ruluşlarının, diğer sağlık profesyonellerinin iş birliğinin 
ve sürece toplum katılımının sağlanmasının önemini 
vurgulayan bir sosyal sorumluluk çerçevesi sunmuştur.5

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk ProgramıHekimlik ve Sosyal Sorumluluk Programı

Fakültemizde, sosyal sorumluluk bilinci ve duyarlılı-
ğına sahip hekimler yetiştirme amacıyla 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk 
(HSS) eğitim programı başlatılmıştır.

Programın Uygulanması

HSS, Dönem 1 eğitim programında yer alan bir dönem-
lik zorunlu derstir. Küçük gruplarda öğrenciler, danış-
man öğretim üyesi rehberliğinde toplumun özelliklerine 
ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkan ve kapsamı değişe-
bilen temalarda (kadınlar, çocuklar, sağlıklı insanlar, 
sokak hayvanları, çevre, hastalar, yaşlılar, pandemi ve 
etkileri, diğer savunmasız gruplar vb.) sosyal sorumlu-
luk projeleri geliştirir ve uygular. Dönem başında öğren-
cilerinden sosyal sorumluluk projelerine ilişkin çalışmak 
istedikleri tema önerileri alınır. HSS dersinde danışman 
olarak görev alacak öğretim üyeleri öğrencilerden gelen 
tema önerilerini dikkate alarak proje önerilerini hazırlar. 
Öğrencilere, o eğitim-öğretim dönemi için açılacak HSS 
proje önerileri duyurulur. Öğrenciler, danışman öğretim 
üyeleri ile iletişim kurarak proje hakkında daha fazla 
bilgi alabilirler. Proje önerilerini inceleyen öğrenciler 
tercihlerini yaparlar. Öğrenci tercihleri değerlendirilerek 
HSS proje grupları oluşturulur.

Öğretim süreci, temel olarak hizmet yoluyla öğrenme 
yaklaşımı (service-learning) ile yürütülür. “Hizmet yo-
luyla öğrenme”, öğrencilerin içinde yaşadıkları topluma 
karşı kendilerini sorumlu hissetmeleri ve toplumun 
yararına davranma bilinci ve tutumunu geliştirmede 
kullanılan bir öğretim yaklaşımıdır.8 Öğrencilerin yaşa-
dıkları toplum için planlı projelerde veya çalışmalarda/
uygulamalarda görev alarak öğrenmeleri ve gelişmeleri 
hedeflenir. Bu yaklaşım, öğrencilerin iletişim 9-12, iş birliği 
13-15, liderlik becerilerinin gelişimini 12,16,17 ve sağlığın sosyal 
belirleyicilerinin önemini anlamalarını 13,18 sağlarken üni-
versite ve toplum ilişkilerini güçlendirir.19 Hizmet yoluyla 
öğrenme yaklaşımı, toplumun ihtiyaçlarının belirlenerek 
karşılanması ile öğrenciler için tanımlanmış öğrenme 
hedeflerine ulaşılması arasında bir denge sağlayarak 
toplum ve kurumlar arasında iş birliğine dayalı ortaklık-
lar kurulmasını destekler.20

HSS programı kapsamında öğrencilere ekip çalışması 
yaparak, kurum içi ve dışı iş birlikleri ve/veya destekleri 
araştırarak/sağlayarak bir sosyal sorumluluk projesi 
planlama ve saha çalışmaları ile uygulama yapma 
fırsatı sunulur. Projeleri geliştirme ve uygulama süre-
cinde öğretim üyesi rol modelliği ve rehberliği oldukça 
önemlidir.21 Temel, dâhilî ve cerrahi bilimler öğretim 
üyeleri gönüllü olarak HSS dersinde danışman olarak 
rol alırlar. Proje hazırlık ve uygulama süreçlerinin etik 
ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak amacıy-
la hazırlanan etik rehber doğrultusunda proje çalışma-
larının yürütülmesine özen gösterilir.  

Yıl sonunda sosyal sorumluluk projelerin tamamlan-
masının ardından öğrenciler, danışmanlar, yöneticiler, 
iş birliği yapılan iç ve dış kurum/kuruluş temsilcilerinin 
katılımı ile “Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk Şenliği” dü-
zenlenir. Şenlikte proje grupları stantlarda proje uygula-
malarını ve ürünlerini sunar.

HSS eğitim programı COVID-19 salgınının yarattığı 
sağlık riskleri nedeniyle 2019-2020 bahar döneminden 
itibaren uzaktan öğretim yöntemleri ile uygulanmaya 
devam ediyor. 2020-2021 döneminde 27 proje önerisi 
doğrultusunda HSS grupları oluşturuldu ve öğrenci-
lerimiz proje planlama çalışmalarına başladılar. Yeni 
projelerin sonuçlarını heyecanla bekliyoruz.
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Öğrencilerin Gözünden Hekimlik ve Sosyal Öğrencilerin Gözünden Hekimlik ve Sosyal 
Sorumluluk DeneyimleriSorumluluk Deneyimleri

HSS: Okulun başımıza çıkardığı bir ders 
daha mı, yoksa her tıpçının tatması gere-
ken bir sorumluluk mu?
Izzah Elif Khan, Dönem 4 Öğrencisi

Selamlar, ben Izzah Elif. HSS (Hekimlik ve Sosyal 
Sorumluluk) programının ilk öğrencilerindenim ve siz-
lerle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.

Açıkçası Dönem 1’in bahar dönemini rahat rahat 
geçireceğimi düşünürken birden bire önüme upuzun 
bir proje listesinin (Tam 36 proje!) konup, “Hadi seç 
bakalım!!!” denmesine biraz içerlemiştim. Moralim 
bozulmuştu, zira o zamanlar boş olan salı sabahlarını 
uyuyarak geçirmeyi hedefliyordum. “Ahhh Hacettepe, 
yaktın beni!” diye geçiriyordum içimden.

Neyse, sıraladık istediğimiz projeleri, daha sonra da 
alındığımız grupları öğrendik. Bana da Prof. Dr. Yasemin 
Balaban’ın “Viral Hepatitlere Yönelik Farkındalığı 
Arttırma” projesi çıkmıştı. Bu projenin kapsamında 
yapabileceğim şeyleri hayal ettikçe HSS’ye karşı olan 
negatif tutumum geçti. Bir Dönem 1 öğrencisi olarak 
bir hastalığı öğrenmek, hatta daha da ötesi, insanların 
farkındalığını artıracak şekilde anlatma şansına sahip 
olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordum. 
Arkadaşlarımın büyük kısmının da bu şekilde düşündü-
ğünü görmek de şevkimi arttırmıştı.

Hocamızın da en az bizim kadar istekli olduğu çok 
belliydi; derslerimizde sürekli olarak beyin fırtınaları, 
farkındalığı arttırabilmek için uygulanabilecek yöntem-
ler ve hepatit hastalıklarının önemli noktaları konuşu-
lurdu. Önce hepatitleri grup arkadaşlarımız arasında 
bölüştürüp, topladığımız bilgileri sunum haline getirip 
hocamıza sunduk. Hocamızın onayını aldıktan son-
ra da topladığımız bilgileri kitapçık ve broşür haline 
getirdik. Bizim grubun (Hepatit B) tasarım sorumlusu 
bendim. Daha önce pek tasarım işi ile uğraşmamış 
olmama rağmen hızlıca öğrendim, takımımla birlikte 
ortaya fevkalade ürünler çıkardık. Broşürlerimizi bastırıp 
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde dağıttık 
ve kısa bir bilgilendirme yapıp hastaların aşı biriminde 

ücretsiz olarak aşılarını olabileceklerini söyledik.

Bu sosyal sorumluluk projesinde bulunduğum süreçte 
takım çalışması, sunum hazırlama ve sunma, hızlı ve 
efektif bir şekilde araştırma yapma, bilgisayar orta-
mında tasarım yapma ve hasta ve hasta yakınları ile 
iletişim kurma gibi çok kıymetli beceriler edindim ama 
daha da önemlisi, hekimliğe ve sosyal sorumluluğa 
karşı bambaşka bir bakış açısı kazandım. Hastanede 
konuştuğum çoğu kişinin hepatit hakkında bilgi sahibi 
olmadığını fark etmiştim, bu da beni hem şaşırtmış 
hem de üzmüştü. Hekimlerin sorumluluklarının ilaç 
yazıp tedavi etmekten ibaret olmadığını ilk o zaman 
anlamıştım aslında.

Hekim kelimesi bilge ve filozof anlamına gelen “hâkim” 
kelimesinden türemiştir. Hekimin görevi iyileştirmenin 
yanı sıra, içinde bulunduğu toplumu bilinçlendirmek, 
onlara bir yol gösterici olmaktır. Özellikle preklinik 
dönemde kavranması güç bir konsept bu ama canım 
Hacettepe’m çok akıllıca bir hamle ile HSS derslerini 
Dönem 1’e koyarak hekim kimliğimin farkına varmama 
yardımcı oldu. Artık sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almak, toplum ile iletişim içerisinde bulunmak ve yar-
dımcı olabileceğim herkese yardım etmek için fazladan 
çaba sarf ediyorum. Yer aldığım her etkinlikte farklı 
şeyler öğrenmek ve farklı deneyimler edinmek güzel 
olsa da benim için en önemli nokta “Birine yardımcı ol-
dum, birine bir şey öğrettim.” diyebilip bir hekim olarak 
görevimi yerine getirebilmenin sevincini yaşamak.

Buradan okuluma bana bu bilinci ve bakış açısını aşıla-
dığı için tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Sosyal Sorumluluk Deneyimim
Orçun Özkan, Dönem 4 Öğrencisi

2018-2019 döneminde fakülteye giriş yaptım ama 
2019’a kadar üniversite deneyimini doğru düzgün 
yaşadığım söylenemez. Farklı insanlarla aynı şeyleri 
yapıyordum, hatta fakülte benim için normalden daha 
erken kalkmak zorunda kaldığım bir liseye dönüşmüş-
tü diyebilirim. Üniversitede olduğumu ilk defa ikinci 
yarıyılda bir seçmeli ders ve HSS ile hissettim. Zorunlu 
laboratuvar derslerini bile asan ben, hocalarımın zorun-
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lu değilsiniz dediği bu iki derse devamsızlık yapmadan 
katıldım. HSS programı sevdiğim ve çaba sarf ettiğim 
az sayıda dersten biri olarak beni bile bir öğrenci haline 
getirebildi on iki koca yıl sonunda. “Üniversiteli” hissiya-
tı, biraz sorumluluk ve biraz düzen hariç bana iki katkısı 
daha oldu.

Bunlardan ilki muhtemelen şu anda dergi ekibinde 
olma sebebim. Üniversiteyi nasıl okumak istediği-
mi sonunda anladım ve kendimi büyük bir kısmını 
MEDISEP’in oluşturduğu topluluk havuzuna bıraktım. 
Bu süreçte bayağı macera yaşadım, bolca insanla 
tanıştım, fazlasıyla eğlendim ve küçük ya da büyük bir 
şeylere imza attım. Hepsi de HSS’nin bu kıvılcımı fark 
ettirmesiyle, üniversitede imza attığım ilk şey olmasıyla 
oldu.

İkinci katkısı ise perspektif. Muhtemelen geleceğim-
de bir şeyler değiştirmemi sağladı. En başından beri 
hobileri, B planı ile hayatımı hazırlamış bir insanım. 
Hedefime giden yolda salınıyorum ve eğlenebildiğim 
kadar eğleniyorum. HSS programım ve değerli sorumlu 
hocam, hedefime çıkan başka yollar da olduğunu, şu 
anda olduğum yolu ise geliştirebileceğimi fark etmeme 
ön ayak oldu.

Bazılarımız bunların büyük şeyler olmadığını düşüne-
bilir, bazılarımız iş yüküne değmediğini düşünebilir. 
“Sadece bir ders, bayağı abartılı olmamış mı bu?” diye 
düşünenler de olacaktır. Açıkçası ben bu düşüncelerin 
üçünü de barındırarak gitmiştim ilk dersime. Şu an ise 
bana kattığı küçük kıvılcımlar hayatımın her tarafında 
minik iyileştirmeler yapmama olanak sağlıyor.
 

Daha ileriye, en iyiye…
Begüm Keskin, Dönem 4 Öğrencisi

Ben Begüm Keskin. Şu an Dönem 3 Türkçe Amfi’de 
okuyorum. 2018-2019 yılı Dönem 1 öğrencileri olarak 
Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk dersinde yapılan 36 
farklı projede yüzlerce farklı insana ulaştık ve toplumu-
muzu “Daha ileriye, en iyiye” götürmek için etkinlikler 
düzenledik. Bu yazıda size kendi HSS sürecimden 
bahsedeceğim.

Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk dersinde Dr. Meliha 
Çağla Sönmezer’in grubundaydım. Hedefimiz ise HIV 
ile yaşayanların toplumda yaşadığı sıkıntılar ile ilgili far-
kındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlemekti.

İlk derslerimiz daha çok beyin fırtınası şeklinde geçti, 
hocamızın rehberliğinde hem bu konudaki bilgi düze-
yimizi arttırdık hem de toplumun bilgi düzeyini nasıl 
arttırabileceğimizin cevabını aradık. Birkaç ders sonra-
sında kafamızda neler yapmak istediğimiz şekillenmişti. 
İletişime geçmek istediğimiz STK’ler ve üniversitemiz-
den talep ettiğimiz bazı materyaller vardı. STK’lere mail 
yazma ve üniversitemizin idari birimleriyle iletişime 
geçme konusunda takım arkadaşlarımızla iş bölümü 
yaptık. Etkinliğin organizasyon aşamalarının da en az 
etkinliğin konusu kadar beni geliştirdiğini düşünüyo-
rum. Hem takım olarak uyum yakalamayı öğrenmek 
hem de bir etkinlik yapılması için gereken resmî prose-
dürlere aşina olmak açısından güzel bir deneyimdi.

Sonuç olarak çabalarımız amacına ulaştı ve Erişkin 
Hastanesi 7 No.lu kapıda Kırmızı Kurdele Derneğinden 
de bir katılımcı ile stant kurduk. Standımızda, hasta-
neye gelenlere çeşitli broşürler dağıttık ve bilgi almak 
isteyenlere detaylı açıklama yaptık. Öğrenci arkadaşla-
rımızın farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla HATAM 
(Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma 
Merkezi) ‘da görev alan Dr. Aygen Tümer ile “HIV’de 
Doğru Bilinen Yanlışlar” temalı bir amfi etkinliği yaptık. 
Ayrıca tüm HSS sürecimizi anlatan bir video çektik ve 
bu videoyu HSS Festivali’nde diğer tüm gruplarla pay-
laştık. HSS Festivali’nde tüm grupların sonuç videola-
rını izlemek hem işlenen tüm temalarla ilgili fikir sahibi 
olmamı hem de takım olarak neleri daha iyi yapabile-
ceğimizi görmemi sağladı.

Günlük yaşantımızda “Keşke herkes bu sıkıntının daha 
çok farkında olsa.” dediğimiz birçok konu ile karşılaşı-
yoruz ancak çoğu için hiçbir somut adım atmıyoruz. 
HSS dersi, sosyal sorumluluk için somut adım atmanın 
ne kadar güzel hissettirdiğini anlamamı sağladı.

Kaynaklar:
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Bir Tıp Öğrencisi Etik Bilgisini 
Nasıl Geliştirebilir?

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Keleş
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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İyi bir hekim, alana özgü teknik bilgisinin yanında mesleki uygulamalarda ortaya çıkan değersel sorunları tanıyıp 
çözüm üretebilmesi ile de tanınır. Tıp eğitimi programlarında etik eğitiminin son yıllarda ağırlıklı bir yer edinmesinin 
temel nedenlerinden biri de bu düşünceye dayanmaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerinin etik alanına giderek artan dü-
zeyde gösterdiği ilgi açıktır, sevindiricidir.
 
Bu yazıda şu soruya yanıt aranacaktır:
 
Bir tıp öğrencisi etik bilgisini nasıl geliştirebilir?

Etik, bir düşünme etkinliği olan felsefe ile yakından ilişkilidir; bu nedenle felsefe hakkında temel düzeyde bilgi sahibi 
olmadan etik kavramların anlaşılması güçleşir. Felsefe, en genel anlamda insanın bilme arzusunun bir yansımasıdır. 
Bu bağlamda felsefe dünyayla, varoluşla, bilgiyle ve değerlerle ilgili sorulara cevap aramaktadır. Ortaya çıktığı ilk za-
manlardan itibaren günümüze dek felsefe metafizik, mantık, ontoloji (varlık bilgisi), epistemoloji (bilgi felsefesi), etik 
(ahlâk felsefesi) ve estetik dalları üzerinden incelenmektedir. 

Etik alanında “İyi nedir?”, “Kötü nedir?”, “İnsan için iyi olan nedir?” gibi temel sorulara yanıt aranır. Bununla birlikte, 
insanların eylemlerini merkeze alan “Belirli koşullar altında hangi eylemler doğru ya da yanlış olarak kabul edilmek-
tedir?”, “İnsanların iyi bir yaşam sürmesi için doğru yol hangisidir?” gibi sorulara odaklanılır. Bu sorulardan da an-
laşılacağı üzere etik, iyi-kötü ve doğru-yanlış gibi kavramların anlam içeriğini anlamaya çalışmaktadır. Bir eylemin 
doğru ya da yanlış olup olmadığını açıklamaya çalışan etiğin bir bilgi alanı olduğu da kabul edilmektedir.
 
Hekimlerin ahlâki yükümlülükleri, tıp etiğinin çalışma konularının ağırlıklı bir bölümünü oluşturur. Uygulamalı fel-
sefe alanı olan biyoetik ise tıp etiğini kapsayacak bir biçimde daha geniş bir açıdan değer sorunlarına odaklanır. 
Bu bağlamda, insan müdahalesi ile insan doğasının değişip dönüşmesinin gelecekte nasıl bir etki yaratacağına, bir 
mühendislik alanı olarak yeni yaşam formları ve nüfus/toplum mühendisliğinden öjeniye kadar çeşitli boyutlarda 
yeni teknolojilerin olası etkileri üzerine tartışmalar yürütülür. Bu tartışmalara farklı alanlardaki düşünürlerin de dâhil 
olması, biyoetiğin geniş bir düzleme yayılmasına olanak sağlamıştır. 
 
Biyoetik alanındaki tartışmaları düşünsel olarak zenginleştirmek felsefe ile olanaklıdır. Örneğin, etik ikilemlerde 
değerler çatışır ve kaçınılmaz olarak bir değer harcanır. Bir etik ikilemle karşı karşıya kalan bir hekimin en az değer 
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harcayan, en çok değer koruyan eylemin hangisi olduğunu düşünebilmesi önemlidir. Bu da etik akıl yürütme ile 
mümkündür. Bilindiği gibi tıp eğitiminin önemli bir parçasını oluşturan klinik stajlarda öğrenciler; sadece kuramsal 
bilgiye dayanan bir eğitim içeriğiyle karşılaşmazlar, hastanın esenliğinin de önemli olduğunu kavramaya çalışırlar. 
Bu bağlamda klinik eğitim, hastanın yararının nasıl gözetilebileceğini sorgulama olanağı da sunar. Klinik ortamda 
ortaya çıkan değer sorunlarını anlamak, etik akıl yürütme becerisiyle mümkündür. Etik akıl yürütme, bir değer soru-
nuna kapsamlı bir biçimde bakmayı gerektirir; kapsamlı bir bakış açısının kazanılması da değerler felsefesi alanında 
bilgi sahibi olmayı kaçınılmaz kılar. 
 
Ne okumalı, nereden başlamalı?
 
Etik eğitiminin başvuru kaynaklarından biri olan “Nikomakhos’a Etik (İng. Nicomanian Ethics)” okumaya başlamak 
için uygun bir kitap olabilir. İlk Çağ Yunan felsefesi filozoflarından Aristoteles (MÖ 384-322) bu eserinde her sana-
tın, araştırmanın, eylemin ve tercihin bir iyiyi arzuladığını yazar. Bu nedenle iyinin her şeyin arzuladığı şey biçimin-
de düşünülebileceğine vurgu yapar; eylemlerin, sanatların ve bilimlerin çeşitliliği kadar amaçların da çeşitliliğine 
değinir. Diğer yandan erdem, cömertlik, yüce gönüllülük, adalet, dostluk gibi kavramlar kitap boyunca ele alınır; bu 
kavramların ne olup ne olmadığı, varlığında ya da yokluğunda ortaya çıkan durumlar üzerine düşünce üretilir. Söz 
konusu kavramların anlam içeriği hakkında düşünürken Aristoteles bir denge kurmanın, bir orta yol bulmanın önemi 
üzerinde durur. Tıp eğitimindeki “iyi hekimlik uygulamaları”nda da kitap boyunca ele alınan kavramlar önemsen-
mektedir. Tıp öğrencileri, kendi hekim kimliklerini inşa ederken bu kavramları sorgulayabilmeli, bu kavramlar üzerine 
yeniden düşünebilmelidirler.
 
Aristoteles, öne çıkan etik ile ilişkili kavramları en ince detaylarına dek çözümlemekle kalmayıp günümüzde tartış-
malara konu olmayı sürdüren etiğin ana sorunlarını ortaya koyar, bu sorunlara yönelik akla yatkın yanıtlar önerir. 
Aynı zamanda, insan düşüncesinin bilgi yolunda nasıl işletilebileceğini de çözümlemeye çalışarak doğru sorular sor-
manın yollarını inceler. 
 
Eğer arzulanan bir iyi ise, tüm yapılabilecek iyilerin ucundaki şeyin ne olduğunu sorar. En iyinin ucunda duran şey 
mutluluksa, o zaman bunun ne olduğunun sorgulanmasının gerektiğini belirtir. Aristoteles, birçok kişinin mutluluk 
adında anlaştığını ama ne olduğunun tartışılması gerektiğini ifade eder. Çünkü mutluluk çok boyutlu okumalara 
açık bir kavram. Mutluluğu bir durum olarak tasarlamaktan çok bir etkinlik olarak gören Aristoteles, sözünü ettiği 
bu tür bir mutluluğun bitkilerde olduğu gibi düşük yaşam etkinliklerinde, edilgen yaşam biçimlerinde değil de ancak 
aklını en yetkin ve en üst düzey bir etkinlikle kullananlarda, yani erdemli bir yaşamı kendinde gerçekleştirebilenlerde 
bulunabileceğini savunur. 
 
Aristoteles, içinde bulunulan koşulları akla uygun olarak değerlendirmeyi, sonra o koşullara göre orta olanı tercih et-
meyi erdem olarak kabul eder. Aristoteles’e göre erdem, özetle orta olma, ortayı bulma huyudur. Aristoteles, bir dü-
şünce erdemi bir de karakter erdemi olarak iki tür erdemden bahsedip “düşünce erdemi”nin daha çok eğitimle olu-
şup geliştiğini, bu nedenle de deneyim ve zaman gerektirdiğini, “karakter erdemi”nin ise alışkanlıkla edinildiğini ifade 
etmektedir. Yoğun bir içeriğe sahip olan tıp eğitiminde öğrenciler, her yıl bir önceki yıla kıyasla kendilerini geliştirme 
fırsatına sahip olmaktadırlar. Sahip olunan bilgi birikiminin uygulamaya dönüşmesi, deneyimli eğiticilerin yanında 
belirli bir süre bulunmakla gerçekleşmektedir. Klinik içerisinde kazanılan deneyimler, hekimin mesleki yaşantısında 
benimseyeceği tutum ve davranışlarının temelini oluşturacaktır. Bu bakımdan, Aristoteles’in de belirttiği gibi, tıp eği-
timi hem düşünce hem de karakter erdeminin bir arada oluşup geliştiği bir süreç olarak düşünülebilir. 
 
Aristoteles’e göre toplum ile ilişkilerde söz konusu olan adalet, erdemlerin bütünüdür. Bu nedenle diğer erdemler-
le kıyaslandığında daha üstün bir değer olduğu söylenebilir. Etik, adalet ile yakından ilişkilidir, hatta etiğin varlığı 
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ancak adalet ile olanaklıdır. Aristoteles’e göre iki tür adaletten söz edilebilir. “Denkleştirici adalet”, hukuki ilişkiler-
de her tarafın eşit muamele görmesi gerektiğini savunur. Herkese eşit davranmak esas, eşitlik mutlaktır. “Dağıtıcı 
adalet” ise belirli bir ilke çerçevesinde, herkesin kendi payına düşeni almasını öngörmektedir. Bu adalet türünde 
eşitlik mutlak değil, görecelidir. Klinikte ortaya çıkan değer sorunlarından biri kişilerin sağlık hizmeti alma süre-
cinde yaşadıkları güçlüklerle ilgilidir. Bu nedenle, tıp eğitimi almakta olan öğrenciler hastalarının tedavi öncelikleri 
üzerinde düşünebilmeli, sınırlı kaynakların adil paylaşımı ile ilgili durumlarda doğrudan karar verici olabileceklerini 
unutmamalıdırlar.
 
Kitabı titizlikle Türkçeye kazandıran Saffet Babür’e teşekkür ederken kitabın son cümlesiyle bu yazıyı bitirelim: 
 
“İmdi baştan alalım.” 
 
Teşekkür: Yazıya sunduğu katkılar ile metni zenginleştiren Stj. Dr. Cem MÜDERRİSOĞLU’na ve MEDIzin Dergi 
Editör Ekibi’ne teşekkür ederim. 
 
Kaynaklar:

Yazanlar: Yaren Kaya, Alparslan Çet

KETÇAP’ın Mutfağı Bölüm 2

Değerli MEDIzin Okuyucuları,
           Bu yıl KETÇAP (Kültür Entegrasyonu ve Tadım Çalışmaları Projesi) olarak ikincisini düzenlediğimiz ve gele-
nekselleştirmek istediğimiz tarif yarışmamız “KETÇAP’ın Mutfağı” bu yıl 12 katılımcı ile düzenlendi. Bu yılın kazananı 
Red Velvet Pasta tarifiyle Alparslan Çet oldu! Kendisini tekrar tebrik ediyor ve bu lezzetli tarifi denemek isteyenleri 
yazımızın devamına davet ediyoruz. Keyifli okumalar, şimdiden afiyet olsun!

Red Velvet Pasta

Tarif 8 kişiliktir.

Zorluk Derecesi:

Hazırlanma Süresi: 1,5 saat fakat 1 gün bekleme 
süresi var.

https://www.medisep.org/tipogrenci
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Malzemeler:
Kırmızı kadife kek için:
·       3 su bardağı un
·       4 yemek kaşığı mısır nişastası
·       1/4 çay kaşığı tuz
·       2 yemek kaşığı kakao
·       1 çay kaşığı karbonat
·       2 bardak süt
·       1 tatlı kaşığı beyaz sirke
·       4 yumurta
·       1 su bardağı sıvı yağ
·       1 paket vanilin
·       100 gram tereyağı
·       2 su bardağı toz şeker
·       Birkaç damla kırmızı gıda boyası

 Un, kakao, karbonat ve mısır nişastasını eleyip karıştırıyoruz. Bunlar kek için kuru karışımımızı oluşturacak.  Ardından 
butter milk hazırlamak için ılık sütümüzün içerisine biraz beyaz sirke ilave edip 20-25 dakika bekletiyoruz. Sütümüz 
topaklanmaya başlayınca kullanılabilir hâle gelmiş oluyor. Yumurtalarımızın sarısını ve beyazını ayırıp ayrı kaplara 
koyuyoruz. Yumurta akını çok az tuzla beraber mikserle yüksek devirde iyice beyazlaşana ve kabarana kadar çırpı-
yoruz. Bir başka kapta oda sıcaklığındaki tereyağımızı ve şekeri çırpıyoruz. Ardından ayırdığımız yumurta sarılarını, 
kırmızı gıda boyasını, hazırlamış olduğumuz butter milki ve sıvı yağı ekleyip şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu 
karışımımızla kuru karışımımızı birleştirip iyice karıştırıyoruz. Sonra kabarttığımız yumurta akımızı yavaş yavaş bir 
spatula yardımıyla nazikçe karıştırıyoruz ki yumurta akımız sönmesin. Hazırladığımız karışımımızı mümkünse 2 ayrı 
kek kalıbına koyarak önceden ısıtılmış 200 derece fırınımıza veriyoruz. 10 dakika boyunca 200 derecede, ardından 
25-30 dakika boyunca 180 derecede pişiriyoruz. Kekimiz piştikten sonra soğumaya bırakıyoruz ve kekimizin ke-
narlarını dışını süslemek için kesiyoruz. Ben bir tabak yardımıyla kestim. Siz de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Sonra 
keklerimizi streç filmle sarıp bir gün buzdolabında bekleteceğiz ki yumuşak ve nemli bir kekimiz olsun. Kremasını 
hazırlamak için krem peynir, tereyağı ve pudra şekerini mikser yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştıraca-
ğız. Kremamız da bir gün buzdolabında bekleyecek. Bir gün sonra kekin kenarlarını rondo yardımıyla ufalayacağız. 
Keklerimizin arasına ve dış katmanına kremamızı süreceğiz. Kek kenarlarını da kekimizin dışına spatula yardımıyla 
yapıştıracağız ve pastamız hazır.

Püf Noktalar:
·       Yumurta akını söndürmeden kek karışımımızla yavaş yavaş karıştırmak
·       Butter milk topak topak olana kadar beklemek
·       Süte eklenen beyaz sirkeyi çok katmamak lazım, pastada sirke tadı gelsin istemeyiz.
·       Keki çok fazla pişirmemek, nemli bir kek olmasını istiyoruz.
·       Kremasına ne kadar çok pudra şekeri eklerseniz o kadar kıvamlı oluyor ama şeker oranı artıyor.
·       Tereyağı ve sütün oda sıcaklığında olması, yoksa karıştırmak zorlaşıyor.

Buttercream için:
·       200 gram krem peynir
·       100 gram tereyağı
·       250 gram pudra şekeri
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Hareket mi Bizi Unuttu, 
Biz mi Onu?..

Yazan: Berk Burak Yılmaz

Ülke olarak hatta tüm dünya olarak uzun süredir eşine rastlanmamış zorlukta bir salgının etkisi altındayız. Gözle 
göremediğimiz boyutta bir varlığın bizim gelişkin teknolojilerimiz, ileri düzey imkânlarımız karşısında direnebilecek 
güçte olması da bizi tedirgin eden önemli faktörlerin başında geliyor. Bu kendi küçük, etkisi büyük “şeyle” süregelen 
savaşımızda bir kez daha sağlığın, insanoğlunun sahip olduğu en değerli servet olduğu fikrini tasdiklemiş olduk. 
Eğitim sürecini, ekonomik tabloyu, eğlenmemizi, sporumuzu ve sayamadığımız birçok şeyi altüst etmeyi başardı bu 
küçük varlık. En önemli kaybımız da çokça minnettar olduğumuz, bizim için bu savaşta en önde savaşıp kaybettiği-
miz sağlık çalışanlarımız. İyi ki varsınız, hepimiz size minnettarız.

Tabii ülke olarak bu süreçte vaktimizin hiç olmadığı kadar büyük bir bölümünü evde geçirdik, uygulanan kısıtlamalar 
aslında bize sahip olduğumuz pek çok güzelliği hatırlattı. Yaşımızdan bağımsız hepimizin kurduğu bir kelime vardı: 
dışarı. Dışarısı bizim için çok değerliydi; arkadaşlarımız, gezilerimiz, işimiz, okulumuz hep oradaydı. Sabahtan akşa-
ma kadar süren çevrim içi dersler sonrası çoğumuzun ilk kez deneyimlediği sırt ağrıları, ekrana saatlerce bakmanın 
getirdiği kıpkırmızı gözler, kas faaliyetlerinin yetersizliği sonucu meydana gelen kramplar, kas ağrıları, postür bozuk-
lukları, bağırsak hareketlerinin kısıtlanması sonucu oluşan sindirim bozuklukları, kilo alımı ve dahası salgının eğitim 
alan ve uzaktan çalışan kesime hediyesi oldu. Tabii ki yalnızca fiziksel anlamda değil; sinirlilik hâli, kimseyle yüz yüze 
görüşememenin verdiği yalnızlık duygusu, depresyon… Meğer evden dışarı adımımızı attığımız andan itibaren baş-
ladığımız ve farkında olmadan yaptığımız fiziksel hareketlerin beden ve ruh sağlığı üzerine ne de çok etkisi varmış. 
Otobüse kadar yürümemiz, merdivenleri çıkıp inmemiz, arkadaşlarımızla gezinirken ve şakalaşırken yaptıklarımız, 
kitapları taşımamız ve dahası hep farkına varmadan yaptığımız fiziksel aktivitelermiş. Spor faaliyetlerini  saymaya 
hiç gerek yok. Aslında vücut, düşünüldüğünde bizim için normal gibi görünen bu tür olaylarla bile kendi düzenini 
sağlayan, iç dengesini ayarlayan âdeta dünyanın en düzenli ve verimli sistemiymiş.

Genelde yaşlılarda görülmesi normal karşılanan diyabet, tansiyon, kardiyovasküler bozukluklar, ortopedik rahat-
sızlıklar her gün yapılan doğru ve düzenli egzersizler ile -daha da etkilisi- sporlar ile ender rastlanan hastalıklar 
listesinde yer bulabilir. Hareket etmeye başladığımız andan itibaren vücudun eşsiz mekanizması çalışmaya başlar. 
Hareketle beraber vücudun O2 ihtiyacına bağlı olarak dolaşım ve solunum hızlanır. Hızlı bir şekilde O2 alınıp CO2 
verilir, bu da vücudun asidoza karşı korunmak üzere geliştirdiği emniyet mekanizma çeşitlerinden biridir. Hızlanan 
dolaşımla birlikte dokuda göllenme engellenmiş olup bir nevi dokunun yeni kanla beraber temizlenmesi ve oksijen-
lenmesi sağlanır. Vücutta bu dönüşüm damarlarda sürekli akış halini beraberinde getirir ve bunun sonucunda kalp 
damar tıkanıklıklarının da doğrudan önüne geçilmiş olunur. Harekete bağlı vücudun enerji ihtiyacı artacaktır ve bu 
ihtiyaç vücuttaki yağ, karbonhidrat depolarından karşılanacak, böylelikle vücuttaki gereksiz yağlanmanın önüne 
geçilmesi de sağlanmış olacaktır. Bu egzersiz güzel bir beslenmeyle desteklendiğinde ise vücudun optimum kiloda 
kalmasının da önü açılmış olacaktır. Hareketli yaşam tarzını benimsemiş insanlarda kötü kolesterol (LDL) ve trigliserit 
düzeyi düşer, iyi kolesterol (HDL) düzeyi artar. Kas-kemik koordinasyonu sağlanır ve böylelikle 30 yaş sonrası azal-
maya başlayan kas kitlesi korunur, dengeli yürüme sağlanır, esneklik ve hareket kabiliyeti artar. Hareketi yalnızca 
olumlu fiziksel  etkileriyle değerlendirmek eksik olur çünkü ruhsal olarak yarattığı o rahatlatıcı ve yararlı etki aslında 
tüm bu fiziksel rahatsızlıklara da doğrudan etki edebilecek güçtedir. Özellikle yeşillik alanda yapılan egzersizlerin 
mutluluk hormonlarının salınımını doğrudan tetiklediğini, bunun dolaylı etkilerinin de sigara tüketimini azaltacağına 
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dair fikir; yapılan araştırmalarca onaylanmıştır ki düzenli spor yapan insanlarda sigara kullanım oranlarının çokça 
düşük olduğu doğrudan da gözlenmiştir. Hele ki bahsedilen aktivitelerin sevilen arkadaşlar ile birlikte yapılmasının, 
aktivitenin yarattığı psikolojik etkilere çok daha yararlı olduğu çokça yerde belirtilmiştir. Kas, kemik ve eklem yapısı 
üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli bireyler 
de yaratmış oluruz. Bununla beraber olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini de geliştirir. Yaklaşık 
koca bir paragraftır faydalarını okuduğunuz bu basit ve eğlenceli, koruyucu ve aynı zamanda da tedavi edici doğal 
“ilacın” ülkemizde COVID-19 öncesi dönemde gerçekten unutulup unutulmadığına dair sorulan sorunun cevabını 
kolaylıkla salgın öncesi yapılan anketler ve araştırmalarda bulabiliriz.

2010 yılında yapılan kapsamlı bir ankette Türkiye’de yeterli hareketlilikte bulunan kişi oranının yalnızca %21 olduğu 
tespit edilmiş. Yani her 100 kişinin yalnızca 21’i yeterli hareketlilikte bulunuyor. Oranın bu kadar düşük olması üzücü 
olmakla beraber aklımıza da birtakım sorular getiriyor. Tüm bu saydığımız yararlarına karşın hareketli kişi oranının 
bu kadar düşük olmasında şüphesiz “yanlış modernleşme” en büyük suçlu olarak nitelendirilebilir. Belki de gelişirken 
eskiden olduğu gibi insanı merkeze koyarak, en değerlinin biz olduğumuzun farkında olarak gelişme gösterseydik 
bugün tablo biraz daha mutlu edici olarak karşımıza çıkabilirdi. Oysa “Ölüm riskinizi %10.5 artırmak ister misiniz?” 
şeklindeki bir soruya şüphesiz ki kimse bilinçli olarak evet demez, bugün farkında olmadan ne yazık ki bunu yap-
maktayız. Yaklaşık 50 sene öncesinde Türkiye’de kronik hastalık sahibi insanların daha az olduğu bilgisine sahibiz. 
Toprağını işleyen, eken, yeşerten insanımızın olduğu; internet üzerinden haberleşmenin olmayıp herkesin PTT’ye 
uğradığı, faturaların, vergilerin yürüyerek ödendiği, araştırmalar için kütüphanelerin kullanıldığı, yani aslında başta 
da belirttiğimiz gibi farkında olmadan da olsa hareketliliğin olduğu dönemler için bu tür sağlık açısından elde edilen 
edinimler gayet doğal karşılanabilir. Eskiden farkında olmadan yaptığımız bu hareketliliği bugünün şartlarında artık 
bilinçli bir şekilde yapmalıyız. Teknoloji herkes için çok güzel, insanın hayatını kolaylaştıran en büyük yardımcı fakat 
işlerimizi kolaylaştırırken bizden alıkoyduğu hareketli günleri bilinçli bir şekilde telafi edelim. Böylece vaktimizi de 
sağlığımızı da kaybetmeden hayatımızı kolaylaştıralım. Unutmayalım, sahip olduğumuz en değerli servet sağlığımız.
 
Hareketlenmeyi teşvik eden çok güzel projeler de yok değil. Örneğin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok 
ülke eylül ayında belirlenen günlerde arabayı, toplu taşımayı kullanmak yerine bisikletlerle veya yürüyerek işle-
rine, gidecekleri yere gider. Bu kapsamda bizim ülkemizde de MEB ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışmaları oldu. 
Okullarda sabahki derslerden önce basit egzersizlerle güne başlama bunlardan yalnızca biri. Sağlıklı yaşam ve 
spor ilişkisini çok küçük yaşlardan itibaren kazandırmak en kalıcı ve yararlı yöntem olarak değerlendirilebilir. Küçük 
yaşlardan itibaren gerek ebeveynlerin gerekse devletin ve öğretmenlerin her çocuğu kendilerine en uygun ve kendi-
lerinin isteyerek yapacakları spor dalına yönlendirmeleri çok önemli bir noktadır. Avrupa’da uzun yıllardır uygulanan 
bu uygulama ile sporu seven bir nesil ve yapılan erken gözlemler ile ileride çok başarılı olacak sporcuların yetişmesi 
sağlanıyor. Ülke çapında hareketliliği yaymak için yapılabilecek güzel uygulamaların başında yetişkinlerimizin vakit-
lerinin çok büyük bir kısmını geçirdikleri iş yerlerinde her gün sabit 30 dakikalık toplu egzersiz zamanları yaratmak 
gelebilir. Bu, fiziksel ve ruhsal olarak gerek iş zamanında gerekse dışarıda geçirdikleri zamanda çok olumlu farklılık-
lara yol açacaktır. İş hayatında çok büyük bir verim artışı gözlemlemek de işverenleri ekstra mutlu eden bir gelişme 
olacaktır.

“Hareket mi Bizi Unuttu, Biz mi Onu?..” diyerek başladığım yazının sonuna gelirken sanırım unutanın biz olduğuna 
hepimiz kanaat getirdik. O her zaman vardı, biz onu şekillendirdiğimiz yeni dünyamızla birlikte biraz olsun unuttuk. 
Aktif yaşamın faydaları karşısında artık hiçbirimiz spordan, hareketten vazgeçmeyeceğiz. Bu salgın karşısında da ka-
zanan şüphesiz ki hepimiz olacağız. Kurallara uyan herkese ve tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle.

Kaynaklar:

https://www.medisep.org/hareket
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Laffer Eğrisi
Yazan: Mert Meriç Ünal

Son zamanlarda gündemden düşmeyen vergiler ve bu 
vergilerin artışına bağlı olarak (sanıldığı üzere) vergi 
miktarının artışı arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Bu 
duruma gösterilebilecek en iyi örnek Arthur Laffer’ın 
Laffer eğrisidir. Bu eğri vergi artışı ve vergi miktarı ara-
sındaki ilişkiyi açıklar.

Bu eğri aslında vergi oranının bir noktadan sonra 
artırılmasının vatandaşların hem alım gücünü hem de 
üretim gücünü baltalayacağından ekonomideki dur-
gunluğa bağlı olarak hem üreticinin hem de tüketicinin 
elindeki paranın yüzdesel olarak daha fazlasını vergi 
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olarak verseler bile toplam miktar olarak daha düşük vergi verileceğini söylüyor.

Tabii ki bu teorinin yaratıcısı olan Arthur Laffer’ın arz yanlı bir ekonomik görüş benimsediği aşikâr, bu yüzden de bu 
teorinin geçerli olmadığını savunan Mahfi Eğilmez’in söylediklerine bakalım:

Mahfi Eğilmez, Amerika ve İngiltere’de yapmış olduğu bazı araştırmalarda vergi oranlarının düşürülmesi sonucu 
kamu kurumlarının sıkıntıya düştüğünü ve bunun sonucunda piyasa içerisindeki söz sahibi kişilerin doğa tahriba-
tına sebep olarak ve daha çok iş alanı açarak aslında ekonomi yararına bir olay olmasına rağmen pasif olarak etik 
dışı kazanca yol açtığını ortaya koymuştur.

Bu durumu güncel bir bakış açısıyla incelersek Laffer eğrisi içerisinde tepe noktasında çalışmak ve üretmek boş 
durmaktan çok daha kârlı olduğu için işsizliğin azalacağını ve tabii ki bu işsizliğin azalmasına bağlı olarak piyasa 
içerisinde daha çok sermaye sahibi kişilerin yatırımcı görevini üstlenmeleri gerekeceğini görmekteyiz. Zaten Laffer 
eğrisinin eleştirilen tarafı, bu sermaye sahiplerinin hukukun ve vergilerin esnetilmesi ile birlikte etik dışı kazanımlar 
elde etmesidir.

Benim bu konu hakkındaki düşüncem, durumun her iki yönlü de yorumlanabi-
leceği yönünde. Laffer eğrisi, en fazla vergi gelirinin en tepe noktasında oldu-
ğunu söylüyor fakat en sağlıklı ve en sürdürülebilir olduğunu söylemiyor. Mahfi 
Eğilmez’in de düşündüğü gibi bu ekonomik kazancın sürdürülebilirlik açısından 
ciddi sonuçlar doğurduğunu şu anki doğa tahribatı ile görmekteyiz. Piyasalar 
için sıkı bir denetim yapmak yatırımcıları kaçırabilir fakat piyasalara hukukta 
esneklik verilmesi doğal kaynak kullanımı ve doğa tahribatı gibi konularda 
sorunlar çıkarabilir. Önemli olan bu iki görüşün harmanlanıp sürdürülebilir ve 
etkili bir ekonomi modelinin ortaya koyulması.

                                                          Kaynaklar:                    

https://www.medisep.org/laffer
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Ceylan Aslan

2014 yılında Hollanda Utrecht Üniversitesi ile bir Twinning 
programı yapmıştık. Gruplarımız onar kişilikti. Nisan ayında 
onları 1 hafta Ankara’da ağırladıktan sonra, yaz tatilin-
de de biz Hollanda’ya giderek programımızı tamamladık. 
Programlarımız özellikle kültürel ve sosyal etkinliklere öncelik 
verilerek düzenlendi.

Ankara’nın kale, müze, cami, eski meclis, hamam gibi tarihi 
yerlerini bitirdikten sonra Tunalı’da yürüme, Seğmenler’de 
oturma, Ankamall’de alışveriş, Aspava’ya gitme gibi 
Ankara’ya özgü “kültürel” kısımlarını da tamamladık ve 
twinlerimizi 1 günlüğüne Eskişehir’e götürdük. Eskişehir’de 
bol yürümeli ve yemeli programımız, akşam barlar sokağın-
da ve gecenin ilerleyen saatlerinde 222 Club’da son buldu. 
Sabah 6 treniyle uyumadan Ankara’ya dönüp, son gece-
mizde hep birlikte oyunlar oynayarak twinlerimizi evlerine 
uğurladık.

Yazın gittiğimizde ise bizi çok gezmeli ve eğlenceli bir prog-
ram bekliyordu. Gitmeden önce, senelerdir bisiklet sürmedi-
ğim için, çalışarak gitmiştim ve gerçekten çok işime yaradı. 
Bisiklet trafiği ile yüzleşince insan bir an fara tutulmuş tav-
şan gibi kalıyor. Utrecht tam bir öğrenci şehri ve yaz sonu olduğu için okula dönen öğrencilere yönelik çok aktivite 
vardı. Esas olarak Utrecht’te kalıp, Amsterdam’a günlük gezi yaptık. Ayrıca Hollanda’nın Venedik’i Giethoorn kasaba-
sında kanolarla gezerek bir gün geçirdik. Programımız Utrecht’te bar hopping ile son buldu.

Ben ve birkaç arkadaşım hâlâ twinlerimizle görüşüyoruz. Ben 2019’da twinim Anneke’yi ziyaret ettim ve tekrar buluş-
mak üzere sözleşerek veda ettik.

Groeten aan Nederland :)

Eski MEDISEPçilerle Sohbet:
MEDISEP Hakkında 

Unutamadığınız Bir Anı?



Rosalyn Sussman Yalow & 
Radioimmunoassay
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Rosalyn Sussman Yalow, Fizyoloji veya Tıp dalında Nobel alan ikinci kadın. Radioimmunoassay (RIA) tekniğiy-
le beraber tıp dünyasına sarsıcı bir yenilik getiren Yalow bu buluşuyla 1977’de Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür. 
Yazımda; Rosalyn Sussman Yalow’un bilime adanmış, ilham verici hikâyesini anlatmak ve fizik eğitimiyle tıp bilgisini 
harmanlaması sonucunda ortaya çıkan Radioimmunoassay tekniğine değinmek istiyorum.

Yalow, New York’ta 1921 yılında dünyaya gelmiş bir bilim insanıdır. Hayatını, Illionis Üniversitesinde bulunduğu za-
man dilimi dışında New York’ta geçirmiştir. Yalow otobiyografisinde, annesinin küçükken Rosalyn’i kararlı ve inatçı 
olarak tanımladığını yazmış ve bu özelliklerinin kendisine hâlâ tezahür ettiğini de eklemiştir. Yine otobiyografisinde 
küçük yaşlarda okumayı söktüğünü, her hafta sonu abisiyle beraber yeni kitaplar ödünç almak için halk kütüpha-
nesine gittiğini de belirtmiştir.

Rosalyn Sussman, ortaokulda ilk olarak matematikle ilgilenmiş, daha sonrasında bu ilgisi kimyaya kaymıştır. Kendisi, 
bilime olan aşkını ortaokuldaki kimya öğretmeninin uyandırdığını söylemiştir. (Bu ve buna benzer durumlar, bana 
her zaman bir eğiticinin bir öğrencinin hayatını ne denli değiştirebileceğini düşündürtmüştür.) Sonrasında New 
York’ta sadece kadınlara eğitim veren Hunter Kolejine gitmiştir. Oradaki iki fizik profesörünün de etkisiyle fizik üze-
rinde çalışmaya başlamıştır. O yıllarda, özellikle nükleer fiziğin dünyadaki en heyecan verici alanlardan biri olduğu-
nu düşünüyormuş çünkü nükleer fizik üzerine yapılan her büyük çalışma Nobel Ödülü’ne aday gösterilmekteymiş. 
Kolejdeyken, Marie Curie’nin biyografisinin kendisini etkilediğini ve bu biyografiyi her genç bilim kadının okuması 
gerektiğini belirtmiştir. Fizik kariyeri yapmak isteyen Sussman’ın aksine, ailesi onun ilkokul öğretmeni olmasını is-
tiyormuş. (Ne mutlu bize ki, Rosalyn Sussman Yalow kendi isteğinde ısrarcı olmuş ve tıp dünyasına RIA tekniğini 
kazandırmıştır.)

Hunter Kolejindeki son senesinde, bu kolejdeki bir fizik profesörü aracılığıyla Columbia Üniversitesinde lisansüstü 
derslere katılabilmesi için bir teklifte bulunulmuştur. Bu teklifte, o dönemin önemli biyokimya profesörlerinden biri-
nin derslerine katılabilmesi için yarı zamanlı sekreterlik yapması ve stenografi öğrenmesi şartı koşulmuştur. Hunter 
Kolejinden mezun olmasının akabinde bu teklifi kabul eden Yalow, burada çok uzun süre kalmamıştır çünkü kendi 
ifadesine göre hayal edebileceğinin çok daha ötesinde, o dönem başvuru yaptığı okulların en prestijlisi olan Illinois 

Yazan: Meriç Sena Canözler

“We cannot expect in the immediate future that all women who seek it 
will achieve full equality of opportunity. But if women are to start moving 
towards that goal, we must believe in ourselves or no one else will believe 
in us; we must match our aspirations with the competence, courage and 
determination to succeed; and we must feel a personal responsibility to 
ease the path for those who come afterwards. The world cannot afford 
the loss of the talents of half its people if we are to solve the many 
problems which beset us.”

Rosalyn Sussman Yalow’un Nobel konuşmasından
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Üniversitesinden kabul almıştır. Lisansüstü eğitimden sonra doktoraya başvurduğu pek çok okuldan kadın olması 
nedeniyle ret alması onu bir süre hayal kırıklığına uğratsa da Illinois Üniversitesinden aldığı bu kabul onu okulda 
bulunan 400 erkek arasındaki tek kadın yapmıştır. Illinois Üniversitesi dekanı, bu okula kabul alan ilk kadın olduğu 
için kendisini tebrik etmiştir. Yalow’a göre, bu kabulde İkinci Dünya Savaşı nedeniyle erkek nüfusun ve dolayısıyla 
okula başvuru sayısının azalmasının da payı vardır ancak yine de Yalow’un başarılarının kabulündeki etkisi göz ardı 
edilmemelidir. 

Doktoranın ilk gününde kendisi gibi doktora öğrencisi -1943 yılından itibaren eşi olacak olan- Aaron Yalow ile 
tanışmıştır. 

Rosalyn Sussman Yalow otobiyografisinde doktoranın ilk yıllarının kendisi için kolay olmadığını çünkü o zamana ka-
dar New York Üniversitesinde aldığı termodinamik dersleri haricinde sınıfında hep kadınların bulunduğunu söylemiş-
tir. Ayrıca Hunter Kolejinde fiziğe olan ilgisinin son yıllarında uyanmasıyla aldığı fizik derslerinin kendisi için yeterli 
olmaması nedeniyle de ilk yılında zorlandığını belirtmiştir. Bundan ötürü Illinois Üniversitesinde lisansüstü derslerine 
ek olarak kendini geliştirmek amacıyla iki lisans dersine daha katılmıştır. Doktorasının ilerleyen yıllarında lisans birin-
ci sınıf fizik dersleri vermeye başlamıştır. 

Doktora derslerini A notuyla, yalnızca laboratuvar derslerini A-  notuyla tamamlayan Rosalyn Sussman için üniversi-
tenin yönetim kurulu başkanı “A-  notu, kadınların laboratuvarda iyi işler çıkaramadığının kanıtıdır.” demiştir. Yalow, 
bu durum hakkında otobiyografisinde kendisinin artık inatçı ve kararlı bir çocuk değil, inatçı ve kararlı bir lisansüstü 
öğrencisi olduğunu ve bu söylemin kendisi için önemli olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Yalow’un Nobel Ödülü aldığını 
öğrendiği anda laboratuvarda çekilmiş olan fotoğrafı, bana hayatın ufak bir esprisi gibi gelmekte. (Bu fotoğraf, yazı-
nın içeriğinde yer almaktadır.)

1945 yılının Ocak ayında doktorasını tamamladıktan sonra radyoaktif madde-
lerin ölçümü için gerekli makineleri üretme ve kullanma konusunda yeterlilik 
kazandığını söyleyen Yalow, başlarda iş bulma konusunda kapalı kapılarla kar-
şılaşmıştır. Sonrasında Federal Telekomünikasyon Laboratuvarında çalışmak 
üzere New York’a geri dönmüştür. Yalow burada çalışan tek kadının kendisi 
olduğunu da belirtmiştir. Daha sonrasında laboratuvar grubunun New York’tan 
ayrılmasıyla lisans eğitimini aldığı Hunter Kolejinde fizik dersleri vermeye 
başlamıştır.

1947 yılında Bronx Veteran Administration Hastanesinin Radyoterapi Servisinin 
şefi Dr. Bernard Roswit’ten laboratuvarında çalışması için teklif almıştır. 1950’ye 
kadar burada ve Hunter Kolejinde eş zamanlı olarak çalışmış, 1950 yılında ise Dr. 
Bernard Roswit’in laboratuvarında tam zamanlı olarak çalışmaya başlamıştır ve 

                                                            radyoaktif izotopların tıpta yeni kullanım alanlarını bulması için görevlendiril-
miştir. Radyoaktif izotopların tıp alanındaki inanılmaz potansiyeline hayran kalmış ve onları “tıbbı keşfetmek için bir 
el feneri” olarak tanımlamıştır. Tıp alanında bilgisinin sınırlı olması nedeniyle bir hekimle çalışmaya karar vermiş-
tir. Yaptığı görüşmeler sonucunda daha öncesinde araştırma geçmişi olmayan, uzmanlığını yeni tamamlamış bir 
dahiliye doktoru olan Solomon Berson’la çalışmaya karar vermiştir. Kısa bir konuşma neticesinde Yalow, Solomon 
Berson’un “şimdiye kadar tanıştığı en zeki insan” olduğu sonucuna varmıştır. Böylece 22 yıllık çalışma arkadaşlığının 
temelleri atılmıştır. Yalow, otobiyografisinde resmî bir tıp eğitimi olmamasına rağmen tıbbi bilgilerini işin ustasından 
-Berson’dan- öğrendiğini ve her ikisinin de kendi alanlarında birbirlerini eğittiklerini, birbirlerinin en sert eleştirmeni 
olduklarını belirtmiştir.

Rosalyn Sussman laboratuvarda.
Bronx Veteran Administration Tıp Merkezi.
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Rosalyn Sussman Yalow ve Solomon Berson’un ilk çalışmaları tiroit bezi fizyolojisi 
ve iyot metabolizması hakkındadır. Bu çalışmalarda hastaya radyoaktif iyot en-
jekte etmiş ve yayılan radyoaktif ışınların zaman içindeki değişimlerini kaydederek 
iyot metabolizmasını incelemişlerdir. Dönemin tiroit hormonu üzerinde önemli ça-
lışmalar yapan bilim insanlarından Francis Raymond Keating bu çalışmayı “tanı 
amaçlı izleyici prosedürler sorununa katkıda bulunan en önemli çalışma” olarak 
nitelendirmiştir. 

Birkaç yıl sonra bir klinik bilimci olan Arthur Misky’nin ricası üzerine radyoizotop yön-
temini insülin hormonuna uyarlamaya karar vermişlerdir. Arthur Misky’nin hipote-
zine göre diyabete insülinin normale göre daha çabuk yıkımı sebep oluyordu. Fakat 
bilimsel tarih sahnesi boyunca çalışmaların çoğunda görüleceği üzere bir hipotezi 
test etmek, onların yolunu hiç beklemedikleri bir bilgiye çıkarmıştı. Yalow ve Berson, 
radyoaktif insülini hasta vücuduna enjekte ettiklerinde insülinin yıkım hızının, öncesinde insülin alan diyabetik has-
talarda insülin almayanlara göre daha yavaş olduğunu gördüler. Bundan dolayı insülinle tedavi edilmiş hastaların 
antikor oluşturduğu sonucuna vardılar. İnsüline bağlanan antikorların tersinir sekestrasyon oluşturması; radyoaktif 
insülinin, insülin alan diyabetik hastaların kan dolaşımında daha yavaş kaybolmasına neden oluyordu. Bu sonuç, 
küçük proteinlerin de immünolojik bir yanıt oluşturabildiğinin ilk kanıtıydı. Aynı zamanda radyoizotop tekniğinin çok 
küçük konsantrasyonları da ölçebildiğinin bir göstergesiydi ki bundan öncesinde antijen-antikor komplekslerinin 
kantitatif analizleri yalnızca gözle görülebilir çökeltiler oluştuğu takdirde yapılabiliyordu. Makaleleri, insülin gibi kü-
çük moleküllerin antikor oluşturacağına inanılmadığı için The Journal of Clinical Investigation tarafından reddedil-
miştir. Yıllar sonra Yalow, Nobel konuşmasında bu ret mektubunu gururla göstermiştir. 

Sonrasında Yalow bilinen miktarda antikor kullanarak kandaki antijenlerin -bu durumda insülin- ve diğer vücut sı-
vılarındaki biyolojik maddelerin de ölçülebileceğini ileri sürmüştür. Böylece Radioimmunoassay (RIA) tekniğinin fikrî 
temelleri atılmıştır. Pratik çalışmalar sonucunda Yalow ve Berson, insülin antikorları kullanarak insülinin kesin ve 
spesifik ölçümünü yapmışlardır. Bir tüp içerisine bilinen miktarda insülin antikorları sabitlendikten sonra bu antikor-
lar üzerine bilinen miktarda radyoaktif olarak işaretlenmiş insülin ve giderek artan miktarlarda hasta örneği eklendi-
ği zaman; miktarı bilinmeyen radyoaktif işaretsiz insülin molekülleri, radyoaktif işaretli insülin moleküllerini yerinden 
etmektedir. Radyoaktif işaretli ve işaretsiz insülin molekülleri antikora bağlanmak için aşamalı olarak yarışmaktadır, 
yani RIA tekniğinin temelinde kompetitif bağlanma vardır. Dengeye ulaşan tüp içerisinde antikora bağlı radyoaktif 
işaretli insülin ve solüsyondaki serbest radyoaktif işaretli insülin miktarına bakarak numunedeki insülin miktarı tam 
olarak hesaplanmıştır. Denge sonrasında antikora bağlı radyoaktif işaretli insülin miktarının azlığı, hasta numune-
sindeki radyoaktif işaretlenmemiş insülin konsantrasyonunun yüksekliğine işaret etmektedir. 1960 yılında Yalow ve 
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Berson, İnsülin Radioimmunoassay tekniğini anlatan bir makale yayımlamışlar-
dır ve bu makale döneminin en çok atıf alan makaleleri arasında yerini almıştır. 
İlerleyen yıllarda; Yalow, Berson ve onların çalışma grubundaki bilim insanları 
RIA’yı kullanarak büyüme hormonu, adrenokortikotropik hormon, paratiroit hor-
monu ve gastrin üzerinde de çalışmalar yapmışlardır. RIA tekniği endokrinoloji 
için devrimsel nitelikte bir çalışma olarak kabul edilmektedir.

Yalow ve Berson, bilim dünyasında aynı zamanda cömertlikleriyle de tanınmış-
lardır. Buldukları tekniğin patentini almamakla kalmayıp dünyanın her yerinden 
onlardan eğitim almak için gelen pek çok bilim insanına RIA prosedürlerini 
öğretmiş ve onlara çalışmalarında kullanabilecekleri değerli antikorlar hediye 
etmişlerdir.
 
Yalow, 1972 yılında Solomon Berson’un ani ölümüyle 22 yıllık çalışma arkadaşını kaybetmiştir. Berson’un ölümünden 
sonra, Yalow’un isteği üzerine çalıştığı laboratuvarın ismi “Solomon A. Berson Araştırma Laboratuvarı” olarak değiş-
tirilmiştir. Yalow otobiyografisinde, bu değişiklikle, her yeni yayınında Berson’un adının da makalesinde yer almasını 
sağladığını söylemiştir. Berson’un vefatından sonra Yalow daha çok gastrointestinal hormonlar üzerine çalışmalar 
yapmış ve düzinelerce makale yayımlamıştır.

1977 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü iki bilim insanıyla 
daha paylaşan Yalow, konuşmasında vefatı nedeniyle aday 
gösterilemeyen Solomon Berson’u da anmıştır.

Rosalyn Sussman Yalow, olağan dışı bir öğrenme kapasitesine 
ve çalışma azmine sahip bir bilim insanıymış. Otobiyografisinde 
kariyeriyle birlikte ailesini de dengede tutmak için çaba göster-
diğini ve gurur duyduğu iki tane çocuk yetiştirdiğini söylemiş-
tir. Bilimde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 
çabalamış, bilimsel kariyer yapmak isteyen ortaokul çağındaki kız çocuklarını bu isteklerinden vazgeçmemeleri için 
özellikle cesaretlendirmiştir. Nobel Ödülü’nü aldıktan sonraki konuşmasında “Bizi kuşatan sorunları çözmek istiyor-
sak; dünya, insan nüfusunun yarısının yeteneklerinden mahrum kalmayı kaldıramaz.” demiştir.

Rosalyn Sussman Yalow’un ufuk açıcı, yol gösterici, öğrenme iştahını artıran hikâyesi bana olduğu kadar size de 
ilham verir umarım. Rosalyn Sussman Yallowların sayılarının artması dileğiyle!

Kaynaklar:

Rosalyn Sussman Yalow araştırma partneri Solomon 
Berson ile birlikte. Amerikan Diyabet Derneğinin 1961 

yılı Eli Lily Ödülünü kazandıktan sonra.

Rosalyn Sussman Yalow. Nobel Ödülü aldığını öğrendiği an.

https://www.medisep.org/rosalyn
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Tıp ve Hukuk Gözünden: Tıbbi 
Araştırmalar ve İnsan Hakları Kon-
ferans Serisi
Yazan: Elif Karakütük

1, 4, 5 Şubat 2021 tarihinde Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Kulübü iş birliğinde düzenlediğimiz çevrim içi 
konferans serisi bir hafta içerisinde dört ayrı oturum 
halinde gerçekleşti. İlk oturumumuz “Bilimsel Araştır-
maların Hukuki Boyutu”, ikinci oturumumuz “CRISPR ve 
Gen Düzenlenmesi” konuluydu. Üçüncü gün ise ilk olarak 
“Bilimsel Araştırma Etiği” hakkındaki oturumda katılım-
cılar, bilimsel araştırmanın etik ikilemlerini tanıma ve bu 
konuda akıllarına takılan soruları sorma şansı yakala-
dılar. Bu oturumun hemen ardından ise katılımcılarımız 

rastgele gruplara dağıtıldı ve her gruba ortak bir cevap çıkartabilmeleri için birer etik soru soruldu, grupların cevapları 
oturumların sonuda toplandı. Bu konferans serimizde hedefimiz; tıp ve hukuk öğrencilerinin bir araya gelebilme-
si, olayları diğer grubun bakış açısından görebilmesi ve ortak bir ürün çıkartılabilmesiydi. Aldığımız geri bildirimler 
sonucunda bu hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Konferans çıktısı olarak hazırladığımız sonuç kitapçığımızı web 
sitemizden inceleyebilirsiniz.

MEDISEP Afet Sempozyumu
Yazan: Elif Karakütük

MEDISEP ailesi olarak 20- 21 Şubat 2021 tarihlerinde Afet 
Sempozyumu’nu gerçekleştirdik. Sempozyum temamızı 
afetler ve afet hazırlığı olarak belirlememizde iki önemli 
sebep vardı. Bunlardan birincisi; afet kavramının kapsa-
mının ne kadar geniş olduğunun anlaşılmaması; ilticayı, 
savaşları, göçleri, içinde bulunduğumuz pandemiyi, iklim 
değişikliğini ve daha birçok türü barındırması. İkinci 
sebep ise afetlere yeterli hazırlığın yapıldığı durumlarda 
olası zayiatı fazlasıyla düşürebilecek olmamız. Bizler tıp 
öğrencisi kimliğimiz sebebiyle ilerde bu alanda birçok 
çalışma yapabileceğimizi, ve afet hazırlığında sorumlu 
kişiler olmamız gerektiğini düşünüyoruz. İki günlük sem-
pozyum programımızda ulusal ve uluslararası organizas-
yonlardan birçok katılımcıyı (NATO, CRIMEDIM, UMKE, 

Büyük Etkinliklerimiz
Yazanlar: Atilla Uslu, Berke Gündoğdu, Bilge İrem Özkır, Elif Karakütük, İpek 
Ebru Karataş
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AFAD, Mavi Kalem Derneği) ve üniversitelerimizden 
öğretmenlerimizi ağırlama şansı bulduk. Genel 
oturumlara ek olarak Afet Fotoğrafçılığı, Afet Sosyo-
lojisi gibi çeşitli konularda çalıştaylarda katılımcılar 
birbiriyle fikir alışverişinde bulundular. Bizler için çok 
keyifli geçen iki gün oldu, umarım katılımcılar da 
bizler kadar verim almıştır.

Kırmızı Eğitim Serisi
Yazan: Berke Gündoğdu

MEDISEP Cinsel Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet çekirdek 
ekibinin katkılarıyla 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde Kırmızı 
Eğitim Serisi’ni gerçekleştirdik. Cinsel sağlık ve hak temelli 
savunuculukta çeşitli konuları işleyerek katılımcılarımızı ve 
kendimizi bilinçlendirmeye yönelik hazırladığımız serimizde 
bu iki günde MEDISEP üyelerinin katılımı ve ilgileri oldukça 
yüksekti. Temel cinsel sağlık bilgisini ve çeşitli alanlardaki 
aktivistlerin nasıl düşündüğünü konuştuğumuz etkinliğimiz-
de konuları “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Korunma 
Yolları ve Kontrasepsiyon, Genç Cinsel Sağlık Savunucularının 
Düşünceleri, İstemli Gebelik Sonlandırma, LGBTİ+ Ayrımcılığı 

ve Himen” olan 6 oturum gerçekleştirildi. Her tıp öğrencisinin sözde “tabu” olan cinsellik konularında özellikle sağ-
lıkla ilişkisi ve hekim adayları olarak dikkat etmesi gereken noktaları vurgulamak istediğimiz etkinliğimiz bizim için 
hem eğitici hem eğlenceli geçti; umarım tüm katılımcılarımız da bizim kadar eğlenmiş, cinsel sağlığın konuşulması-
nın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişlerdir.

Gölgelerde Kalan Haklar Eğitim Serisi
Yazanlar: Atilla Uslu, Bilge İrem Özkır, İpek Ebru Karataş

MEDISEP İnsan Hakları ve Barış Teması olarak önce insan sonra da insan 
yaşamına en üst seviyede saygı göstereceğine yemin edecek hekim adayları 
olarak ön yargılardan ve damgalamalardan uzak bir sağlık sisteminin ha-
yalini kuruyor ve  bu amaçla geleceğin hekimleri için bilgilendirici eğitimler 
düzenliyoruz. 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde de toplumda daha az değinilen 
kesimlerin haklarını ele aldığımız iki günlük bir çevrim içi eğitim serisi dü-
zenledik. Bu iki günde seks işçileri, mahpuslar, mülteciler ve bağımlıların 
maruz kaldıkları damgalanma ve hak ihlallerini göstererek katılımcılarımızın 
ön yargılarını yıkmayı ve onlara duyarlılık kazandırmayı amaçladık. Psikiyat-
ri hastalarına etik ve yasal muameleyi, psikiyatride zorunlu yatış ve gizlilik 
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ilkesini inceledik. Eğitim serimizin sonunda katılımcı-
larımızla keyifli zaman geçirdiğimiz bir sosyal program 
düzenledik. Aldığımız geri bildirimlerle etkinliğimizin 
amacına ulaştığına inanıyoruz. Tüm konuşmacılarımıza 
bize verdikleri değerli bilgiler ve kazandırdıkları farklı 
bakış açıları için teşekkür ederiz.

MEDISEP Şiddetle Mücadele Sempozyumu
Yazan: Berke Gündoğdu

MEDISEP Şiddetsiz Dünya Çalışma Grubu’nun 
katkılarıyla hazırladığımız sempozyumumuz 2-3 
Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşti. 
MEDISEP olarak her zaman şiddetin her türlüsüne 
karşı duruş göstermiş ve şiddeti önlemek için çeşitli 
adımlar atmış, çalışma alanları oluşturmuşuzdur. 
Şiddetsiz Dünya Çalışma Grubu olarak bu sem-
pozyum için amacımız şiddet türlerini ve bu şiddet 
türleriyle nasıl mücadele edebileceğimize yönelik 
konuşmak, bilinçlenmekti. 6 genel oturum ve eş 
zamanlı 3 atölyeden oluşan atölye oturumumuzla 
toplam 7 oturumla bu amacımızı gerçekleştirmeye 
çalıştık. Genel oturumlarımız: Sağlık Çalışanlarına 
Uygulanan Şiddet, Hayvanlara Uygulanan Şiddet, 
LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet, Dijital 
Şiddet, Kadına Uygulanan Erkek Temelli Şiddet ve 
Psikolojik Şiddet türleri ve bunlarla mücadele öne-

rilerinden oluşmaktaydı. Aynı zamanda atölye konularımız: Şiddet ve Ayrımcılıkta Sanat Aktivizmi, Flört Şiddeti ve 
Aile İçi Şiddet olarak gerçekleşti. Her zaman 
bize yardımcı olan MEDISEP yönetimine, yük-
sek ilgilerinden dolayı sempozyum katılım-
cılarına ve değerli vakitlerini ayırıp bu geniş 
spektrumlu sempozyumu gerçekleştirmemizi 
sağlayan oturum konuşmacılarımıza buradan 
tekrar teşekkür etmek isterim. Umarım sem-
pozyumdan yolu geçen herkesi bilinçlendire-
bilmiş, yüreğine dokunabilmişizdir.
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!
Yazan: Zeynep Yâren Annak

Ve yer çatlar
Gök, arınır kirli dumanlarından
Şimdi siz götüreceksiniz yıldızları ufuklara
Şimdi siz tutacaksınız ellerinden karanlığın
Şimdi siz…
Şimdi siz…
Şimdi…
 
Gece ayazda kaybolurken
Siz çekip çıkaracaksınız güneşi
Siz hayat vereceksiniz toprağa
Ve rüzgâra…
Ve uzaklara…
Ve umuda…
 
Arz erirken çelik zırhlar arasında
Siz kurtaracaksınız korkunun hapsettiği ümidi
Mahzun bakışlarda tebessüm olacaksınız
Ve sükûtta çığlıklar
Hakikati dillendiren
Cesurca…
 
Ve bir güneş doğar
Çiçekler açar yüreklerde, sevgi açar
Şimdi siz kucaklayacaksınız aydınlığı
Şimdi siz dokunacaksınız gönüllere
Şimdi siz…
Şimdi siz…
Şimdi…

Fotoğraf: Sinem Nur Kemaloğlu



42

Makalede geçen tanımlar:
• Stres; gerilmeye neden olan duygusal, fiziksel veya 

ruhsal tepkilerdir.
• Tükenmişlik, başarılı bir şekilde yönetilemeyen 

kronik iş yeri stresinden dolayı ortaya çıkan bir 
durumdur. Stres oluşturan kalıcı etmenlere karşı 
sürekli gösterilen tepkidir. Katkıda bulunan önemli 
faktörler arasında aşırı yorulma, kinizm ve kopuk 
hissetme sayılabilir. Mesleki tükenmişlik kısaca “kişi 
ile mesleği arasındaki ilişkinin bozulması, kopması” 
şeklinde açıklanabilir.

Telekomünikasyonun Genel İyilik Hali ve 
Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi
Bilgisayar ve akıllı telefon ekranlarına maruz kalma-
nın strese bağlı semptomların ortaya çıkmasıyla ilişkili 
olduğu sık öne sürülen bir durumdur. Bu semptomlar 
psikolojik, bilişsel bozukluklar veya kas-iskelet sistemi 
bozuklukları olarak ortaya çıkabilir ve kişinin günlük ha-
yatını etkileyip hayat kalitesini düşürür.

Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlar:
• Bazı cinsiyet odaklı çalışmalarda akıllı telefonların 

uzun süreli kullanımından doğan depresif semp-
tomlara ve uyku bozukluklarına kadınlarda daha 
çok rastlanmıştır.

• Dışa dönük insanlarda telekomünikasyonun neden 
olduğu tükenmişliğe daha çok rastlanılmış, içe dö-
nük kişilerin ise bu konudaki streslerle daha kolay 
başa çıktığı görülmüştür.

• Öğrencilerle yapılan çalışmalarda artmış akıllı 

telefon kullanımı, bilgisayar kullanımı ve çevrim 
içi  geçirilen zamanın artması ile stres ve anksiyete 
düzeyleri arasında ilişkiler bulunmuştur. Kısaca, 
maruz kalma süresi arttıkça stres ve anksiyete sevi-
yelerinde artış görülmüştür.

• E-postaların aşırı kullanımı bilgi kirliliğine neden 
olabilirken sürekli e-posta cevaplamanın bireylerde 
yarattığı stres, tükenmişliğin öncüsü olabilir.

Telekomünikasyona uzun süreli maruz kalmanın fiziksel 
sağlığa da birçok etkisi vardır. Yapılan çalışmalara göre 
pediatrik ve adolesan grupta en çok rastlanan fiziksel 
problem boyun ağrısıdır. Hatta bu durum için kullanılan 
bir terim bile vardır: “iHunch”. iHunch; dijital ekranların, 
akıllı telefonların kullanımı sırasında boynun öne doğru 
eğilmesi ve servikal bölgede stres oluşması durumudur.

Pandemi Sürecinde Stres Yaratan Diğer 
Faktörler
İleri yaş grubu, ergenlik dönemindeki bireyler, sağlık 
çalışanları, daha önceden ruh sağlığı problemi bulunan 
bireyler; stres ve tükenmişlik durumuna daha yatkın-
dırlar. İleri yaş grubunda stres ve tükenmişliğe bağlı 
olarak yeme alışkanlıklarında değişiklik, uyku düzeni 
bozukluğu, artmış tütün ve alkol tüketimi ve konsant-
rasyon bozukluğu en sık rastlanan semptomlardandır.

Karantina uygulamalarının tüm dünya genelinde öğ-
renciler üzerinde büyük etkileri olmuştur. Okulların 
kapatılması ve çevrim içi eğitime geçilmesi, sınavların 
ertelenmesi veya iptal edilmesi, mezuniyet törenlerinin 

Mheidly N, Fares MY and Fares J (2020) Coping With Stress and Burnout 
Associated With Telecommunication and Online Learning. Front. Public Health 

8:574969. doi: 10.3389/fpubh.2020.574969

İnceleyen: Seher Kılıç

Telekomünikasyon ve Çevrim İçi 
Eğitimin Neden Olduğu Stres ve 

Tükenmişlik ile Başa Çıkma
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Çizim: Nudem Babür

iptal edilmesi, öğrenme hedeflerinin değişmesi ile öğ-
rencilerin psikolojileri ağır bir darbe almıştır. -Bu kısım-
da makaleyi inceleyen kişi olarak bir parantez açıp, bir 
tıp öğrencisi olarak kendi düşüncelerimi de eklemek is-
terim. Bizler de toplumun birer parçası olduğumuz için 
toplumdaki herkes gibi bulaş korkusu ve sosyoekono-
mik kaygılar taşıyoruz. Bir de buna ek olarak akademik 
kaygılarımız var. Tıp öğrencileri, çevrim içi eğitimden 
en fazla etkilenen öğrenci gruplarından biridir. Değişen 
sınav ve ders anlatım sistemlerine uyum süreci bir 
yana, laboratuvarlara ve hastaneye gidememek eğiti-
min kalitesini ciddi oranda etkilemektedir. Teorik eğitim 
kısmının çevrim içi olmasının birçok avantajı olabilir, 
bana göre en büyük avantajı birçok akredite kongrenin 
çevrim içi ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesidir. 
Böylece normal zamanda katılamayacağımız birçok 
etkinliğe katılma fırsatı yakalayabiliriz. Ama bir Dönem 
IV öğrencisi olarak beni en çok strese sokan durum, 
klinik derslerimizi de uzaktan öğrenmek zorunda kal-
mamızdır. Çevrim içi vaka dersleri yapılsa da hastaneye 
gidip hasta görmenin yerini tutacağını düşünmüyorum. 
Ders kitaplarından ne kadar çalışırsak çalışalım, hasta-
ları gözümüzle görmediğimiz için çalıştıklarımızın altı 
boş kalıyor; bu da kendimde ve birçok arkadaşımda 
gözlemlediğim, asla geçmeyen bir yetersiz hissetme 
durumuna neden oluyor. Kendimizi geliştirebilmek için 
mümkün olduğunca çok çevrim içi kaynağa başvuru-
yoruz ama karantina süresi uzadıkça yetersizlik hissi de 
giderek artıyor, çünkü giden zaman bizim klinik eğitim 
zamanımızdan gidiyor.-

Makaleye geri dönersek sağlık alanında kaynakla-
rın dağılımında da büyük değişiklikler yaşanmıştır. 
Kaynakların daha çok hastalık kontrolü ve bulaşın 
engellenmesine ayrılması, pandemi sürecinde ortaya 
çıkan diğer hastalıkların teşhis ve tedavisinde aksama-
lara sebep olmuştur. Ruh sağlığı bozukluğu olan hasta-
larda yardım arama isteğinde azalma ve randevuların 
ertelenmesi gibi sorunlarla karşılaşılmıştır.

Karantina süreci, birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. 
Terfilerin ertelenmesi, maaş kesintileri ve işten çıkarma 
gibi olumsuz durumlarla karşılaşılmıştır. Birçok ku-
rumda çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilmiş veya 
kurumlar tamamen kapatılmak zorunda kalmıştır. Bu 
durumun çalışanlar, işverenler ve ulusal ekonomiler 
üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Kendisinin ve ailesi-
nin geçimini sağlamakla yükümlü olup bu sosyoekono-
mik koşullardan olumsuz etkilenen bireylerin anksiyete 
seviyelerinde artış görülmüştür.
 
COVID-19 pandemisinde telekomünikasyona bağlı stres 
ve tükenmişlik çalışmaları daha çok sağlık çalışanları 
üzerinde yapılmıştır. Ama bu sorunlara toplumun her 
alanında sıkça rastlanabilir. Birey ve toplum sağlığının 
iyileştirilmesi ve etkili başa çıkma yöntemleri gelişti-
rilmesi için genel popülasyona veya sağlık çalışanları 
dışında kalan, stres ve tükenmişliğe yatkın diğer popü-
lasyonlara yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
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ÖNERİLER
• Pandemi sürecinde telekomünikasyonun artan kulla-

nımından dolayı ortaya çıkan stres ve tükenmişlik ile 
ilgili farkındalık yaratılmalıdır. Farkındalık yaratılması 
için sosyal medya ve yayın yapan medya kanalları 
kullanılabilir, böylece bilginin çok daha hızlı yayılması 
sağlanabilir.

• Göz yorgunluğunu azaltmak, konuya olan ilgi ve dikka-
tin azalmasını engellemek amacıyla çevrim içi dersler 
arasında veya telekonferanslar boyunca verilen molala-
rın sıklığı artırılmalıdır.

• Çevrim içi geçirilen zamanın artmasıyla ortaya çıkan 
sorunlara farkındalık kazandırmak için belirli yaş grupla-
rının dikkatini çekip kültürel ve etnik farklılıklar gözetile-
rek bu yaş gruplarına hitap edecek şekilde kampanyalar 
düzenlenmelidir.

• Tıp eğitiminde popülerlik kazanmış “podcast”lerin (di-
jital ses kayıtları) kullanımı yaygınlaştırılabilir. Podcast, 
gözler yerine kulakları hedef alır ve böylece tüm gün 
maruz kalınan ekranların neden olduğu göz yorgunlu-
ğu azaltılabilir. Podcastlere ulaşım daha kolay ve daha 
ucuzdur, asenkron eğitimin gerçekleştirilmesi için cazip 
bir yoldur.

• Çok uzun süren çevrim içi görüşmelerin oturum arala-
rında nefes egzersizleri, meditasyon, yoga vb. fiziksel ve 
ruhsal stresi azaltan egzersizler yapılabilir.

• Çevrim içi oturumlarda katılımcıların hislerini ve karşı-
laştıkları ruhsal zorlukları rahatça paylaşabilecekleri or-
tamlar sağlanmalıdır; böylece katılımcılar birbirleri ile bu 
zorluklarla baş etme yollarını paylaşabilirler, birbirlerine 
destek olabilirler ve gerektiği yerlerde profesyonel yardı-
ma yönlendirilirler.

• Stresin daha da artmasına sebep olan sigara kullanımı, 
kafein tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar bırakılmalıdır.

• Toplum sağlığının ve birey sağlığının iyileştirilmesi için 
daha geniş çaplı, farklı çevrim içi toplulukların kendileri-
ne özgü sorunlarını ortaya koyan çalışmalar yapılmalı-
dır. Böylece strese neden olan faktörler daha net ortaya 
konabilir ve uygun çözümler geliştirilebilir.



45

Belki bir gün
Hiç okunmamış bir şiirden
Bir yaşam yükselir
Başını sevgiye çarpar
Masallar boyu
Açelyalar açar
Bir gülüşte
Belki bir gün
Bir kayboluş yaşar
Ki o gülüş
Boydan boya cesaret dolu
Ve bir de sevgi
Boydan boya yıldızlar dolu
Ancak böylesine yüce ve engindir
Sevmek lazım
 
Koynunda güller açan bir anne gibi
Hiç söylenmemiş bir masal gibi
Ya da hiç görülmemiş bir gökyüzü gibi
Suskunluk
Yönü belirsiz bir tren gibi yerleştiğinde
Yaşamın ucuna
Hele bir de
Dört yanımız özgürlükse
Yaşamak gerek

Yazan: Ebru Tanık

Yaşamak

Çizim: Nudem Babür



46

Birçoğumuzun “su semenderi’’ olarak bildiği sevimli canlıların aslında geleceğimizi kurtarabileceğini biliyor muydu-
nuz? Diğer tüm canlılarda olduğu gibi bu canlıların da yaşamında rejenerasyon yeteneği önemli bir yer tutmakta. 
Rejenerasyon yeteneği canlıların sadece doku homeostazlarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hayatta kalma 
şanslarını da arttırıyor. Semender ailesinin suda yaşayan bir üyesi olan aksolotlın, Ambystoma mexicanum, reje-
nerasyon yeteneği yıllardır bilim insanlarının odağında yer almakta.  Yapılan araştırmalar bu canlının basit uzuv 
rejenerasyonlarının yanı sıra beyin, akciğer ve kalp gibi kompleks organları da yenileme yeteneğine sahip olduğunu 
belirtiyor. Günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmalar bu sevimli can-
lının; insanlardaki yaşlanma sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını, böylece yaşlanmaya bağlı hastalıkların 
tedavilerinde ve kazalar sonucu organ kaybı yaşayan hastalarda bir umut olacağını ortaya koyuyor.

İnsanların yaşamı ve aksolotlın yaşamı nasıl işlemektedir?

İnsanlar hayatları boyunca farklı evrelere girerler. Bunlar basit bir şekilde embriyogenez, fetal olgunlaşma, çocukluk, 
ergenlik, yetişkinlik, orta yaşlılık ve geç yaşlılıktır. Her bir evrede insan vücudunun fizyolojisi önemli derecede değiş-
mektedir. Bu değişiklikler endokrin sinyalleşmeyle oluşan programlı ve uzun süreli, değişen çevre koşullarına cevaben 
veya hücre metabolizması sonucu oluşabilir. Yaşlanma sürecinin incelenmesinde ise kesinlikle yaşlanmayı başlatan 
ve bitiren bir süreç olduğunu söylemek tam olarak doğru değildir çünkü birden fazla süreç vardır. Bu süreçlere yetiş-
kin kök hücrelerdeki değişimler, immün cevabın gecikmeye başlaması, DNA hasarlarındaki artışlar, yaraların onarım 
sürelerindeki artışlar ve Alzheimer hastalığı gibi geç yaşlarda görülmeye başlanan hastalıklar örnek olarak verilebilir. 

Aksolotlların yaşam döngüsü, insan yaşam döngüsünden birtakım farklılıklar içermektedir. Bu canlıların embriyoge-
nezleri 2 hafta içinde tamamlanır. Bir sonraki aşamada yumurtalardan suda serbest halde yüzebilen larvaların ay-
rılması gözlenir. Bu noktadan sonra onları yaşamları boyunca devam edecekleri büyüme evresi beklemektedir. Temel 
gelişimleri erkek bireylerde 9 ay ve dişi bireylerde 12 ay içerisinde tamamlanır. Yaşam süreleri hakkında kesin verinin 
olmamasına karşın bilim insanları bu canlının esaret altındaki ömürlerinin 25 yıl olduğunu ön görmektedirler, labora-
tuvar ortamında tutulması veya ailelerin akvaryumda beslemeleri gibi. Yapılan diğer araştırmalar göstermiştir ki bu 
canlıların iskeletleri hayatlarının ilk aşamalarında kıkırdak yapısındadır. Canlı yaşlandıkça kemiksi yapıya dönmekte-
dir. Bunun gibi, canlı dokularının da yaşamlarının ilk evrelerinde çok kalın olduğu ve yaşlanmayla beraber incelmeye 
başladığı gözlenir.
Canlılarda rejenerasyon yeteneğini temelde etkileyen iki faktör olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Bunlar 
yetişkin kök hücrelerindeki değişimler ve canlılardaki fibroblast hücrelerinin aktivitesidir. Fibroblastlar her dokuda 
bulunur ama özellikle bağ dokuda bol miktarda bulunurlar. Dokuları ve organları bir arada tutan hücre dışı matriks 
moleküllerini üretirler. Ayrıca konumsal hafızanın korunmasından sorumludurlar, vücudun farklı eksenlerinde ve 
farklı uzuvlarında nerede olduklarını hatırlarlar. Aksolotl yenilenmesi üzerine yapılan çalışmalar bize ayrıca yara ka-
panması, organ yenilenmesi gibi olaylarda fibroblastların çalışma prensiplerini daha yakından anlayabilme ve teda-
vilerde kullanma olanaklarını sunuyor.

Yazan: Ahmet Kayhan Korkusuz

Bu Sevimli Canlı Geleceğimizi 
Kurtarabilir!
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Aksolotlın Rejenerasyon Yeteneği

Aksolotlın aldığı yaralanmanın şiddetine bağlı olmaksızın tüm uzuvlarını yeniden oluşturabilme yeteneği bilim 
dünyasında en çok merak edilen konulardan biriydi. Şu ana kadar yapılan araştırmaların bu canlının kendini yeni-
leme mekanizmasını daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Yaralanan canlının yara bölgesine birkaç saat içinde yara 
epitelleri göç eder ve yara kapanır, yara epitellerinin zedelenen dokuya ulaşma süresi canlının yaşlılığıyla beraber 
yavaşlamaktadır. Sonraki günlerde sinir liflerinin de bu bölgede toplanarak bir sinyal merkezi oluşturduğu gözlenir. 
Ayrıca bu bölgeye gelen sinir demetlerinin belirli bir miktar üzerinde gelmeleri gerekmektedir, aksi takdirde yenilen-
me olayı gerçekleşemez. Ardından ekstremite dokulardaki blastema hücrelerinin farklılaşıp çoğalmasıyla beraber 
çoklu sinyal molekülleri üretilir. Son aşamada ise uzvun karşıt eksenlerinden yaradaki hücreler ile yeni hücrelerin 
etkileşimi sonucunda eksik uzuv yapısının oluşturulması ve farklılaşması sağlanmış olunur. 

Öte yandan, bu canlının kendini bu derecede yenileyebiliyor olması bilim insanlarını bu canlının sınırsız bölünebilme 
özelliği olduğunu düşünmelerine neden olmuştu. Ancak yürütülen ve yürütülmekte olan araştırmalar bu hipotezin 
geçerliliğini ortadan kaldırmaktadır. İlk olarak; bu canlının yara kapatma yeteneğinin ilerleyen yaşlarda azaldığı gö-
rülmüştür, es geçilmemelidir ki bu canlının ilerleyen yaşlarındaki düşük rejenerasyon kapasitesi dahi biz insanların 
ve memelilerin rejenerasyon kapasitesinden katbekat fazladır. İkinci olarak; birtakım araştırmalar bu canlıların iler-
leyen yaşlarında, canlıda genel olarak üretilen sinir hücrelerinin sayısının düştüğünü ve canlı yaralandığında uzvu 
tamamlamak için yara yüzeyine gönderilen sinir demetlerinde de bir azalma olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca;  yapılan bir araştırma sonucunda deney ortamındaki canlılar sürekli bir bölgeden ampute edildiklerinde, 
proksimal-distal ekstremite ekseni boyunca, canlıların sayıca yarısında bu bölgeden tekrar uzuv çıkarılmasının zor-
laştığı, başka bir deyişle yenilenme kapasitesinde azalma olduğu görülmüştür.

Aksolotl üzerine yapılan çalışmalar bize nasıl yardımcı olabilir?

İmmün Sistem: Yaşa bağlı olarak güçsüzleşen im-
mün sistem sonucunda insanlarda iltihaplanmaların 
ve enfeksiyonların sıklığıyla beraber oluşturulan immün 
cevaplarda gecikmeler gözlenmektedir. Yapılan bir araştır-
ma, memelilerde ve amfibilerde immün sistem gelişimiyle 
rejenerasyon yeteneği arasında bir ilişki olduğunu ortaya 
koymuştur. Aksolotlların immün sisteminin kendilerinin ye-
nilenme kapasitesi üzerine etkilerini konu edinen herhangi 
bir araştırmanın olmamasına karşın, bilim insanları iltihap-
lanmaya karşı oluşturulan immün cevabın rejenerasyon 
üzerine olumlu ya da olumsuz bir etki gösterebileceğini 
düşünmektedirler. Böylece birçok immün hastalığın önüne 
geçilebilme ihtimali oluşur. 

Kalıcı zarar vermeden iyileşme: İngilizcede 
‘‘scar-free healing’’ olarak geçen bu terim, yaralanmanın 
etkilediği dokuya kalıcı zarar vermeksizin tam iyileşmesi 
anlamına gelmektedir. İnsanlarda yaraları onarma me-
kanizmasının yaşa bağlı olarak yavaşladığı bilinmektedir. 
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Aksolotl incelendiği zaman yaranın ne kadar ciddi olursa olsun, kendini yenileyen canlıda herhangi bir kalıcı doku 
hasarına rastlanılmamıştır. Bu alanda yapılacak araştırmalar benzer bir mekanizmanın insanlarda daha etkin kulla-
nılmasını sağlayabilir.

Düşük Kanser İnsidansı: Bireylerde kanser oluşumunu 
etkileyen faktörlerden birisi de genetik eğilimdir. Örneğin, yapı-
lan araştırmalar insan genomunda bazı genlerin yaşlanmaya 
bağlı olarak DNA metillenmesine neden olduğunu ve bunun da 
birçok kanser çeşidiyle ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır. 
Aksolotla bakıldığı zaman bu canlının insanlara kıyasla daha 
düşük kanser insidansına sahip olduğu literatürde ortaya ko-
nulmuştur. Bu özelliği ihtiva eden genin/gen takımlarının araş-
tırılması, yeni tedavi seçenekleri için bir imkân sunabilir.

Sonuç olarak, su semenderi olarak da bildiğimiz Meksika 
Aksolotl, Ambystoma mexicanum, bilim insanlarının yıllardır 
odak noktasında yer almaktadır. Özellikle yaşamının her evre-
sinde, çeşitli kompleks yapıları yeniden oluşturabilme yeteneği 

bu canlının, yaşlanmaya bağlı hastalıklar için yeni tedavilerin oluşturulması noktasında büyük bir umut kaynağı 
olduğu aşikârdır. Ayrıca canlının kendini yenileyebilme kapasitesinin yaşlanmayı takiben azalmasına karşın, halen 
insanlardan ve amfibilerden katbekat yüksek kapasitede bir yenilenme yeteneğine sahip olduğu gerçeği, bize insan-
lığın bu sevimli canlıdan daha öğrenecek çok şeyi olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar:

Yazan: Meriç Zencirkıran

Divitte Mürekkep Bitti
Yazdı şairler “la belle dame sans merci”
Kimisi denizaşırılarda kimisi Savaş Bittiler’de
Döndü tüm müsellahlar
Ama tek bir namlu göründü yine
Her şeyden öte gölde bir suna
O muydu la belle dame sans merci?
         Yüzdü suna bulamayınca cevap
         Suna dönmedi dost çıkmadı
         Bulamayınca dost onamadı hayfa!
         Cevap çıkmadı hayfa Sunam
Hırçınlığında yüzen bir suna kayboldu
Neredesin suna? Ben sayfalarındayım
Divitte mürekkep bitti

https://www.medisep.org/sevimli
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Bulmaca: 7 Farkı Bulun!
Hazırlayanlar: Burcu Genç, Mina Nur Ergen

İki resim arasındaki 7 farkı bulunuz ve işaretleyiniz. İyi eğlenceler!
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1954 senesinde Chemie Grünenthal isimli bir Alman 
firması “mucizevi” bir ilaç geliştirdi. Firmaya göre etken 
maddesi α-phthalimidoglutarimide ya da bilindik adı 
ile talidomid olan bu ilaç, herkesin rahatlıkla kullanabi-
leceği bir uyku ve soğuk algınlığı ilacıydı. Grünenthal’ın 
klinik çalışmaları sahiden de başarılı görünüyordu. 
Fareler üzerinde yapılan deneylerde ölümcül bir doz 
tespit edilememişti, yani doz aşımından ölüm hiç iz-
lenmemişti. Peki o zaman, madem bu kadar güvenliydi, 
talidomid neden piyasaya girdikten sonraki 5 sene içeri-
sinde 46 ülkede yasaklandı? Grünenthal firması neden 
binlerce aileye tazminat ödemek zorunda kaldı? Şimdi 
bu soruların cevaplarını inceleyelim.

Talidomid 1950’lerin sonlarında Contergan adı altında 
Almanya’da satışa sunuldu. İlk olarak bir soğuk al-
gınlığı ilacı olarak pazarlanan talidomid, daha sonra 
bir uyku ilacı olarak pazarlanmaya başladı. Bu süreçte 
de gebe kadınların mide bulantısı ve kusma gibi şi-
kayetlerine iyi geldiği gözlemlendi. Bu izlenim ilacın 
herkes tarafından güvenle kullanılabileceğini ileri süren 
yetersiz araştırma verileri ile birleşince gebe kadınlar 
arası talidomid kullanımı had safhaya ulaştı, öyle ki 
1958 senesinde 46 farklı ülkede satılmaya başlanmıştı. 
Talidomid bu kısacık sürede Grünenthal’in en çok sattı-
ğı ilacı olmuştu. Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde ilacı 
alabilmek için reçete istenmiyordu bile.

Peki sonra ne oldu? Şikayetler gelmeye başladı. 
Grünenthal her ne kadar ilk polinöropati (uzuvlarda 
görülen bir çeşit sinir hasarı) raporunu 1959 senesinde 
aldığını iddia etse de 1956’ya kadar geri giden dokü-
manlar tespit edildi. Grünenthal bu verileri ciddiye 
almak yerine göz ardı ederek gebe kadınlara yönelik 
agresif reklam politikasını devam ettirdi. 1960 senesin-
de talidomid, Distaval adı altında Avustralya ve Yeni 
Zelanda piyasasına girdi. Talidomidin teratojenik etkisi 

de ilk olarak Avustralya’da tespit edildi. 1961 senesin-
de William McBride isimli Avustralyalı doktor Lancet 
dergisine yazdığı kısa bir mektupta talidomid kullanan 
hastalarının bebeklerinin konjenital malformasyonlar-
la doğduğunu ve başka doktorların da böyle bir ilişki 
tespit edip etmediğini merak ettiğini yazdı. Sahiden de 
tüm dünyada böyle bir bulgu varmış. Bu gelişmelerle 
birlikte, özellikle fokomeli (uzuvların gelişiminin dur-
ması) ve talidomid kullanımı arasında ciddi bir bağlantı 
tespit edildi. Sadece Almanya’da 161 tane talidomid 
kullanımına bağlı fokomeli vakası tespit edildi. İlaç, 
Avrupa ülkelerinde birer birer yasaklanmaya başladı.

Avrupa’da bütün bunlar olurken talidomid Amerika’ya 
daha yeni giriş yapıyordu. Amerika’da ilacın satılabil-
mesi için öncelikle FDA (Food and Drug Administration) 
tarafından onaylanması gerekiyordu ama pazarlayan 
yerel firma, Merrell, ilacı yaklaşık 1200 doktora “klinik 
çalışma” kisvesi altında dağıtmayı başardı. Bu şekil-
de yaklaşık 3000 Amerikalı kadının ilacı kullandığı 
düşünülüyor.

O sıralar talidomidin verdiği zararlar yeni yeni keşfe-
dilmeye başlandığı için ilaç hâlâ güvenli olarak görü-
lüyordu. “Basit” bir ilaç olduğu için talidomidi araştırıp 
onaylama görevi FDA’ya yeni girmiş Frances Oldham 
Kelsey adlı genç bir farmakoloji mezununa verilmişti. 
Kelsey, Merrell’ın başvurusunu bekletip talidomidin kul-
lanıldığı ülkelerde izlenen yan etkilerini araştırdı ve bu 
süreçte de firma tarafından düzenli olarak ilacı onay-
laması için arandı ve rahatsız edildi. Patronları bile ilacı 
hemen onaylaması için baskı yapar olmuşlardı. Geri 
adım atmadı ve Avrupa’da gözlemlenen korkunç yan 
etkilerini fark etti. Bütün bunları gün yüzüne çıkararak 
Amerika’da bir kahraman ilan edildi, öyle ki başkandan 
bir ödül bile aldı.

Talidomid: 20. Yüzyıl 
Farmakolojisi İçin Bir Dönüm 

Noktası
Yazanlar: Izzah Elif Zamir Khan, Öykü Tosun (Tıp Etiği Teması adına)
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Şimdi; talidomid hiç Türkiye’ye girdi mi, diyeceksiniz. 
Hayır, girmedi. Amerika’nın Frances Oldham Kelsey’i 
varsa bizim de Ord. Prof. Süreyya Tahsin Aygün’ümüz 
vardı çünkü. Profesör Aygün, Avrupa’daki gelişmeleri 
görüp ilacın ülkemize girişini yasaklatma adına Sağlık 
Bakanlığına resmî başvuruda bulundu. Şans eseri bu 
başvuru tam da ilaç onay aşamasındayken yapılmıştı 
ve bir felaketin eşiğinden dönülmüştü.

Peki sonra ne oldu? Talidomid kullanımı 1961 senesinde 
Almanya, İngiltere ve Avustralya’da yasaklandı. Birkaç 
ay içerisinde hızla diğer ülkelerin eczanelerinden de 
kaldırılmaya başlandı. 1967 senesinde ise Grünenthal’ın 
yönetiminden 9 kişiye araştırma verilerini saklama, tıp 
kanunlarını ihlal etme ve kasıtsız adam öldürmeden 
dava açıldı. Bu suçlamaları yapabilmek için veri top-
lanması 6 sene sürmüştü. Davanın iddianamesi tam 
972 sayfaydı ve 500 binden fazla raporun özeti nite-
liğindeydi. İlginç bir şekilde bu raporların çoğunluğu 
Grünenthal’ın şirketinden toplanmıştı.

Ana davalı şirketin araştırma sorumlusu ve ana araş-
tırmacısı olan Dr. Heinrich Mückter’di. Mückter, aynı 
zamanda talidomidin geliştirilmesinden ve pazarlan-
masından da sorumluydu, hatta “başarılı” pazarlama 
stratejisinden dolayı aldığı ek ödemelerle milyoner bile 
olmuştu. Bu isim size başka bir yerden tanıdık geliyor 
olabilir, zira kendisi Nazi doktoru olup Buchenwald 
kampında tifo virüsü üzerindeki araştırmaları ile de 
ünlüdür.

Grünenthal suçlamaları kabul etmedi. Önce şirket bel-
gelerinin 1959’da kaybolduğunu, daha sonra da paralı 
tanıklar vasıtası ile talidomidin ne nöropatilerle ne de 
konjenital anomaliler ile alakası olduğunu savundular. 
Bu savunma da işe yaramayınca bir fetusun haklara 
sahip olmadığını, dolayısıyla yasa dışı bir iş yapma-
dıklarını savundular. En sonunda da talidomid olmasa 
konjenital malformasyona uğrayan fetusların öleceğini, 
talidomidin aslında bir kurtarıcı olduğunu savundular. 
Dr. Kelsey’in kanıt sunması gizemli bir şekilde engel-
lendi. Maalesef bunca yalana ve bunca kanıta rağmen 
dava düştü. Grünenthal Alman talidomid mağdurlarına 
31 milyon dolar ödemeyi kabul etti, Alman devletinin de 
bu meblağın üzerine bir katkısı oldu. Davanın sonra-
sında hızlı bir şekilde yerel kanun değişikliklerine gidildi, 

böylece talidomid mağdurlarının Grünenthal’a tekrar 
dava açması engellendi. Para teklifini kabul etmeyip 
şikâyetlerinde ısrarcı olan bazı mağdurlar ise tehdit ve 
taciz yolu ile susturuldu.

Bu kadar mı, diyeceksiniz şimdi. Hayır. Almanya gör-
mezden gelse bile birçok ülkede ilaç geliştirme politika-
ları yeniden incelendi ve güncellendi. Amerika’da ilaç 
şirketlerinin onaylatmak istedikleri ilaçların araştırma 
verilerinin sunulması ve yan etkileri hakkında detaylı 
bilgi verilmesi zorunlu tutulmaya başlandı. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (eski Avrupa Birliği) talidomid fa-
ciasının tekrarlanmaması için ilk farmakolojik direktifini 
yayınladı. İngiltere de Amerika’ya benzer şekilde yeni 
kanunlar çıkardı. Böylece ilaç firmalarının para uğruna 
halkı suistimal etmelerinin biraz olsun önüne geçilmiş 
oldu. Peki ya talidomid? Tamamen raflardan kalktı mı? 
Hayır. Âdeta her şerde bir hayır vardır dermişçesine bir-
çok hastalığın, bilhassa cüzzam ve multipl myelom gibi 
hastalıkların tedavisinde kısmen de olsa kullanılıyor.

Peki bizim bu faciadan almamız gereken ders nedir? 
Sizlere bu yazıda bahsettiğimiz “talidomid faciası” 
olarak adlandırılan bu insanlık suçu 1957’de gerçekleş-
ti. İlacın çok ciddi yan etkileri bilinmesine rağmen bu 
bilgiler saklandı ve çeşitli kişilerin çıkarı adına insanlara 
zarar verildi. Hipokrat Yemini’nde geçen, tıbbın ilk ilkesi 
“primum non nocere” yani “önce zarar verme” ilkesi 
ihlal edildi. Bu suçun günümüze çok yakın bir tarih-
te işlenmesi ise olaya başka bir boyut katıyor: Tıbbın 
başlangıcından beri - tıbbın başlangıcı insanlığın baş-
langıcıyla aynı zamanda diyebiliriz - herkesin tartıştığı 
tıp etiğinin, günümüzde de tartışılmaya ve gündeme 
getirilmeye devam etmesi gerektiğini görüyoruz. Çünkü 
tıbbi olarak yapılan her hamle, insan için hayat ve ölüm 
arasındaki farktır. Bizler de tıp fakültesi öğrencileri ola-
rak -yeni bir talidomid faciasını engellemek için- her 
hamlemizi etik kuralları çerçevesinde, daima hastanın 
iyiliğini düşünerek yapmalıyız.

Kaynaklar:

https://www.medisep.org/talidomid
https://www.medisep.org/talidomid
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‘20-’21 Dış Katılımlarımız
Yazanlar: Berke Gündoğdu, Ebru Tanık, Lara Onbaşı, Zeynep Nazlı Benekli

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.

V. LORA Eğitim Kampı 
Yazan: Berke Gündoğdu

21-22 Kasım 2020 tarihinde TurkMSIC Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu 
tarafından bu sene beşincisi düzenlenen LORA Eğitim Kampı çevrim içi olarak ger-
çekleşti. Cinsel sağlık savunuculuğunun temellerini öğrendiğimiz kırmızılar içindeki 
bu etkinliğe MEDISEP olarak 8 kişi ile katılım gösterdik. Yoğun ve bilinçlendirici geçen 
iki günde çeşitli alanlarda ulusal takım sunumları, genel oturumlar ve bilinçlendirici 
atölyeler gerçekleşti. Büyük bir ilgiyle dinlediğimiz ve birlikte bilinçlendiğimiz bu kamp 
çoğumuz için ilk çevrim içi dış katılımıydı. Böyle güzel etkinliklerin tekrar yüz yüze 
olması ve cinselliğin normalleştirilerek insan gerçekliği olduğunun kabul edilmesi 
dileğiyle, bilinçlenmeyi ve bilinçlendirmeyi unutmayın.  

EMSA Türkiye Sonbahar Kurultayı 
Yazan: Berke Gündoğdu

28-29 Kasım tarihlerinde online platform-
lar üzerinden gerçekleşmiş olan EMSA 
Türkiye Ulusal Sonbahar Kurultayı’na 10 
kişilik MEDISEP delegasyon ekibiyle katılım 
gösterdik. Kurultayda plenary oturumları 
sırasındaki tüzük tartışmaları sırasındaki 
aktif katılımımızın yanında çeşitli pillar 
oturumlarına katılarak kendimizi geliştirme 
fırsatı yakaladık. Kurultay divanının ME-
DISEP’ten Gizem Tanalı ve Giray Özgirgin 
olduğu ve aynı zamanda EMSA Yönetim 
Kurulu’nun seçildiği bu kurultayda yine 

MEDISEP’ten Güneş Başkes’in Kapasite Geliştirme Koordinatörü olarak seçilmesi, bu katılımı bizim açımızdan daha 
da heyecanlı hâle getirdi. 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. Ayrıca EMSA Türkiye İlkbahar 
Kurultayı’nın ev sahipliği için koyduğumuz adaylıkta MEDISEP olarak ev sahipliğini almış bulunduk.  Delegasyon 
olarak çok memnun kalıp verimli zaman geçirdiğimiz güzel bir kurultay oldu. MEDISEP’i en iyi şekilde temsil eden 
delegasyon ekibine çok teşekkür ederim.
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EMSA AA’20
Yazan: Lara Onbaşı

2-4 Ekim 2020 tarihleri arasında online platformda gerçekleşen EMSA Avrupa Sonbahar Genel Kurulu’na MEDISEP 
delegasyonu ile katılım gösterdik. “Adjusting to Life with COVID-19 (COVID-19 ile Hayata Alışma)” temasıyla gerçek-
leştirilen genel kurulda, bu genel kurula sunulan politika raporlarının ve EMSA Avrupa Yönetim Kurulu adaylıklarının 
oylaması gerçekleştirildi. Konferansın genel oturumlardan önce 11-13 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
kısmında ise EMSA pillar üyelerinin çeşitli konularda hazırlamış olduğu tema sunumlarına katılım gösterildi. Bu güzel 
ve heyecan verici genel kurul için EMSA Avrupa’ya ve katılım gösteren tüm EMSA üyelerine çok teşekkür ederiz.

3. Bölge Toplantısı
Yazan: Zeynep Nazlı Benekli
 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği  3. Bölge 
Toplantısı’na Hacettepe Tıp Öğrencileri 
Birliği delegasyonunun bir parçası olarak 
katılmaktan hem çok büyük bir mut-
luluk hem de onur duydum, benim için 
unutulmaz bir deneyimdi ve çok keyif-
liydi. Yapılan TurkMISC etkinliklerinde, 
düzenlenen organizasyonlarda bir araya 
gelinmesinin, Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen belki de gelecekteki meslek 
hayatlarında iş arkadaşları olabilme 
ihtimalleri bulunan öğrencilerin tanışmalarına ve kaynaşmalarına imkân sağladığını biliyordum. Ulusal platformlar-
da, Türkiye’nin her yerinden, birçok farklı üniversiteden gelen birbirinden farklı tıp öğrencileri ile tanışıp kaynaşmak, 
ortak bir çatı altında toplanmak ve herhangi bir konu üzerinde ortak paydada buluşabilmek özellikle fakülteye yeni 
girmiş biz dönem 1 öğrencileri için çok önemli ve çok değerliydi. Okulumuzun delegasyonunda yer aldığım ve hem 
meslektaşlarımla daha etkin ortamlarda bir araya gelebildiğim hem de CV’me ve güzel anılarıma ekleyebileceğim 
akademik, sosyal ve kişisel yetilerimi geliştirecek, vizyonumu geliştirecek bu organizasyonda bulunduğum için çok 
mutluyum.

4. Proje Kampı
Yazan: Ebru Tanık

26-27-28 Şubat tarihleri arasında TurkMSIC tarafından düzenlenen 4. Proje Kampı, yerelimde gerçekleştirdiğimiz et-
kinliklerin yanı sıra, yer almaktan en çok keyif aldığım dış katılımlardan biriydi. Katılmadan önce her ne kadar aklım-
da “Proje mi tasarlayacağız, nasıl proje yapacağız?” gibi sorular taşısam da katıldığım her oturumla birlikte cevaplar 
zihnimde şekillenmeye başlamıştı. Kampın temel konseptini oluşturan iki unsur vardı: farkındalık oturumları ve atöl-
yeler. Farkındalık oturumları alanında başarılı insanlar tarafından gerçekleştiriliyor ve oldukça interaktif geçiyordu. 
Medyada sağlık okuryazarlığından tıpta bilimsel ve doğru bilgiye erişime kadar birçok farklı oturum gerçekleştirildi. 
Atölye oturumlarında ise Projeler kolunda bulunan öğrencilerden proje yazmanın aşamalarını dinleyip öğrendikleri-
mizi gruplar halinde uygulamamız bekleniyordu. 7-8 kişiden oluşan gruplar; toplumun farklı kesimlerinden insanların 
yaşadıkları problemleri düşünüp çözüm önerileri üretmeye çalışıyor, son olarak da bunları beraber düzenleyerek 
proje yazma ilkelerine uygun hale getiriyordu. Bu süreçte farklı tıp fakülteleri ve dönemlerden insanlarla tanışma ve 



54

fikirlerimi paylaşma fırsatı buldum. Eğitici tarafının yanı sıra etkinlik aralarında açılan şarkılar, enerjik organizasyon 
komitesi ve kampa özel hazırlanan Spotify listesi sayesinde çok keyifli üç gün geçirdiğimi söyleyebilirim. Tekrar olsa 
tekrar katılırım diyebildiğim ve çok güzel anılar biriktirdiğim bu dış katılımda emeği geçen herkese buradan da teşek-
kür etmek istiyorum. Son olarak bir hekim olarak toplumdaki herhangi bir soruna nasıl dokunabileceğiniz hakkında 
fikirleriniz varsa Proje Kampının bunları dile getirmek için çok doğru bir yer olduğu aklınızın bir köşesinde bulunsun 
derim!

SCORA Kış Kampı
Yazan: Berke Gündoğdu

TurkMSIC Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu tarafından 13-14 
Mart 2021 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenen SCORA Kış Kampı’nın bu 
seneki konusu ”KYCE*: Cinsel Şiddetle Mücadele ve LGBTİ+ Farkındalığı 
olan kamp yıl içinde yapılan KYCE oturumlarının da finalini oluşturdu. 
Yoğun ama bir o kadar bilinçlendirici ve eğlenceli geçen iki günde 7 
genel oturum, 2 savunuculuk atölyesi ve 1 sanat atölyesi olmak üzere 
toplam 10 oturum bulunuyordu. MEDISEP’ten 11 kişinin katılım gösterdiği 
etkinlik bizim için oldukça “ufuk açıcı” olarak değerlendirilebilir. İlk kez 
sanat atölyelerinin bu kadar çok olduğu bir etkinlik olması yönüyle de 
kalbimizi kazandı. Sanat atölyelerinde sanat yoluyla aktivizmlerini ger-
çekleştiren kişileri dinlediğimiz ve kapsamıyla birazcık da düşündürten 
etkinlik 2 günün ve aralardaki bol dansların ardından son buldu. 

*Kapsamlı Yapılandırılmış Cinsellik Eğitimi (KYCE)

IV. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kongresi
Yazan: Berke Gündoğdu

16-18 Nisan 2021 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenen, bu sene 
tüm tıp öğrencilerinin katılımının hedeflendiği SCORA Kong-
re’nin adı CSÜS* Kongre olarak güncellendi. Çok büyük bir 
katılımcı kitlesine ulaşan çalışma grubuna MEDISEP olarak 13 
kişilik bir ekiple katılım gösterdik. “Eşitçi Bilim, Kapsayıcı Ak-
tivizm” teması kapsamında 3 gün, 13 oturum süren kongrede 
çeşitli cinsellik, seks+ hekimlik konularında bilimsel ve kapsayıcı 
aktivizm bilgisi ve bilinçlendirmesi sağlandı. Konu başlıkları 
bizim için oldukça ilginç ve spektrumunun geniş olması sebe-
biyle oldukça güzel geçti. İleride hekimlik kariyerimizde işimize 
yarayabilecek bilgi yoğunluğuyla meraklanırken bilinçlendiğimiz 
3 günün sonuna ulaştık. 
*Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS)
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E O R N O M N Y L I R A M D C A N B O N O M O

N I E T Z S C H E Ü S E L Y T S Y R R A H N F
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I C Z U R A D N Ü D M E D R E A D E M E E O D

S H L A K A T Y P E R R Y R Z A Y N E Y S B D

O A E Y T E D N A R G A N A I R A M D O I E I

L E M A A U B A R I Ş M A N Ç O Ş B I N U B E

H L T K R T E L S N I W E T A K M A Z C R R M
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A C E Z N E P F L O O W A I N I G R I V O N C
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I S İ H M A R I E C U R I E N H A D İ S E Ü R
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F N O H C T A B R E B M U C T C I D E N E B R

Bulmaca: Katakulli
Hazırlayanlar: Berke Gündoğdu, Mina Nur Ergen

Tabloda yatay ve dikey yönlerde gizlenmiş olan kelime ve kelime gruplarını tabloda bulup işaretleyiniz. İşaretli 
olmayan karelerde kalan harfler ile saklı mesajı bulunuz. İyi eğlenceler! 

Ariana Grande
Bach
Barış Manço
Benedict 
Cumberbatch
Beyonce
Can Bonomo
Doja Cat

Eda Erdem 
Dündar
Edis
Emma Watson
Freddie Mercury
Frida Kahlo
Hadise
Harry Styles

Hazal Kaya
Kate Winslet
Katy Perry
Kobe Bryant
Leonardo da Vinci
Marie Curie
Marilyn Monroe
MEDIzin

Michael Jackson
Nietzsche 
Oscar Wilde
Özlem Türeci
Pablo Picasso
Tarkan
Taylor Swift
Tom Cruise

Uğur Şahin 
Vincent van Gogh
Virginia Woolf
Zayn
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MEDIzin Ekibi Öneriyor
Ne dinliyoruz? Ne izliyoruz? Ne okuyoruz?

Ain’t No Sunshine - Bill Withers

The Marvelous Mrs. Maisel

Yerlerde Bir Aziz - Christian Bobin

Ünzile Erturan

Sakin Ol Evladım - Kalben

Ateşböceği Mezarlığı

Dorian Gray’in Portresi - Oscar Wilde

Sinem Nur Kemaloğlu

Mavi Liman - Cem Karaca

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

The Collector - John Fowles

Doğa Nur Köşker

Little Wing - Santana and Joe Cocker

Babam ve Oğlum

Son Nefes Havaya Karışmadan - 
Paul Kalanithi

Izzah Elif Zamir Khan

Come Of Age - The Vaccines

Love, Death & Robots

Aşk Şiirleri - Aziz Nesin

Elif Karakütük

Chanel - Frank Ocean

Cloud Atlas

On Kişiydiler - Agatha Christie

Yahya Bartu Demir

Yine Karşılaşırsak - Can Bonomo

Community

Momo - Michael Ende

Ahmet Kemal Uysal

Tek Kişilik Aşk - Cem Adrian

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Belleğin Tükenişi - Jay Ingram

Orçun Özkan

MEDIzin Editör Ekibi olarak sizlere dinlediğimiz şarkı ve albümlerden, izlediğimiz dizi ve filmlerden, okuduğumuz 
kitaplardan öneriler yaptık. İyi eğlenceler!
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LA PAURA DEL BUIO - Måneskin

100 metros

Incognito: Beynin Gizli Hayatı - 
David Eagleman

Melike Zengin 

Achilles Come Down - Gang of Youths

Mr. Nobody

Çocukluğun Sonu - Arthur C. Clarke

Öykü Tosun

Figure It Out - Duncan Laurence

Hotarubi no Mori e (Into the Forest of 
Fireflies’ Light

Bir Çöküşün Öyküsü - Stefan Zweig

Berke Gündoğdu

Indigo Night - Tamino

İşe Yarar Bir Şey

Cosmos - Carl Sagan

Begüm Keskin 

Living in a Ghost Town - 
The Rolling Stones

Zodiac 

Yalnızız - Peyami Safa

Nazlı Vural

Planet Her - Doja Cat

Plan Coeur

Ölen Sevgilimin Şiir Defteri - Küçük 
İskender

Mina Nur Ergen

YouTube çalma listesi

Spotify çalma listesi

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7kw-TsFhqN51wHGAIiKkPZWQ78mxtDm3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7kw-TsFhqN51wHGAIiKkPZWQ78mxtDm3
https://open.spotify.com/playlist/7Gp5aM5XPiC8sLVZX2uxVN?si=03e5dc4040274e89
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Bulmaca: 7 Farkı Bulun!

Bulmacaların Cevapları



59

E O R N O M N Y L I R A M D C A N B O N O M O

N I E T Z S C H E Ü S E L Y T S Y R R A H N F

E M Y N O S T A W A M M E N İ H A Ş R U Ğ U R

D I Ö L E O N A R D O D A V I N C I A B D K E

I C Z U R A D N Ü D M E D R E A D E M E E O D

S H L A K A T Y P E R R Y R Z A Y N E Y S B D

O A E Y T E D N A R G A N A I R A M D O I E I

L E M A A U B A R I Ş M A N Ç O Ş B I N U B E

H L T K R T E L S N I W E T A K M A Z C R R M

A J Ü L K E T F I W S R O L Y A T C İ E C Y E

K A R A A O S C A R W I L D E D I H N S M A R

A C E Z N E P F L O O W A I N I G R I V O N C

D K C A D H G O G N A V T N E C N I V Ö T T U

I S İ H M A R I E C U R I E N H A D İ S E Ü R

R O P A B L O P I C A S S O Y T A C A J O D Y

F N O H C T A B R E B M U C T C I D E N E B R

Bulmaca: Katakulli

D Ü N Y A D U R M U

D Ö N Ü YM E D I S

Ş

O RE P



İletişim
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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
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