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Düğümler�n sah�pler�ne sarıldım

Sabaha çıktıklarım ve b�r parça umudu katık yapanlar yoldaşım

Yasaklar; benc�l acılar arzular �le aşık atarken yasaklar

Yarına da�r ne söyler karanlığın kad�mler�

Aydınlık dünler�m�z� düğümled�k çuvallara

Büküldüyse bel�m�z man� olmaz baharı karşılamamıza

Bahar k� hasret yeşert�yor soğukları

Hüznün haydutları �le hesaplaşmam kaldı geceye

Haydutlar �le lal olmuş söylenmem�şler� örttük

Sakın!

Sakınma ey ızdırabın elç�s�, sen�n de yalanlarını yakacağız gözler�m�zden damlayan anılarla 

Geceler�n düşkünü bahtsız tahtların var�s�y�m

Kör duvarlara bulandı yüzüm ve hüzünler�m�z� lanetled� kaleler

O kaleler, gerçekler �le çarpıştıkça duvarları sarsılan

İht�şamlı tuzaklar kuruluyor b�ze

Bağırsan duymaz, sağırdır gökyüzü ve �nançsız avcılar

B�z�m d�yarımızda kamburu çıkmayana yuva yoktur

Gurbetten fazla acı vermemel�d�r ölüm

Öyle ya yaren�n toz olmasından daha boş bakan b�r göz var mıdır

Ç�zg�ler�n ötes�nde gurbettek� rez�ll�kler�n pek dışında

Aklın doruğu olan vuslatı b�l�yorsun

Varsın ses�m�z� duymasın tepeler dağlar ve bulutlar

Hak�kat�md�r b�z�m vuslatımız ve ray�hadar nefes�n�n ben�m soluğum oluşu

Kardeş�m Tuna’ya
 

Stj. Dr. Taha TUNÇKAŞIK
Dönem 5 Öğrenc�s�

 

HASRET PUSULASI
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     6 Şubat 2023 tar�h�nde Kahramanmaraş �l�m�zde sabah saatler�nde Pazarcık merkezl� 7.7 ve
öğlen saatler�nde Elb�stan merkezl� 7.6 büyüklüğünde meydana gelen, en az 10 �l�m�z� etk�leyen
deprem felaket� hep�m�z� der�nden sarsmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın a�leler�ne
ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçm�ş olsun d�lekler�m�z� �let�yoruz.Başta hek�mler�m�z
ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere �lk andan �t�baren deprem bölges�nde canla başla yardım
eden tüm gönüllüler�m�ze ve halkımıza m�nnettarız. 

     Yaralarımızı hep b�rl�kte sarıyoruz ve sarmaya devam edeceğ�z.
 

Berf�n Nuray CİHANGİR
Dönem 3 Öğrenc�s�

 
Neval BALO

Dönem 1 Öğrenc�s�
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UNUTMA! 
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“B�r gün ben�m sözler�m 
b�l�mle ters düşerse b�l�m� 

seç�n.”

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Prof. Dr. M. Nejat AKAR
     Genç Hek�m Meslektaşlarım, 
     Hek�m Adayı Öğrenc�ler�m, 
     Sevg�l� TOBB ETÜ Tıp’lılar! 
     İç�nde yaşadığımız 2023 yılı hep�m�z �ç�n 
yaşamımızın en öneml� yılı. 
     Cumhur�yet�m�z�n kuruluşunun 100. yılı...
     Ün�vers�tem�z�n 20. kuruluş yılı...

     B�zler, öğret�m üyeler�n�z, her yen� yılı b�r başlangıç 
kabul ederek eğ�t�m�n�z �ç�n aldığımız sorumluluğu 
s�zler�n sadece �y� b�r hek�m olarak yet�şmes� �ç�n 
yer�ne get�rm�yoruz. Aynı zamanda, b�z�m 
ustalarımızın da b�ze öğrett�ğ� şek�lde, karşılık 
beklemeks�z�n, ahlaklı, onurlu ve aydın k�ş�ler olarak 
meslek hayatına katılmanız �ç�n el�m�zden gelen� 
yapıyoruz. Bundan sonra da aynı sorumluluk 
duygusuyla çalışmaya devam edeceğ�z.

     Tıbb�yel�ler olarak, karşımızdak� hastanın hang� toplumsal katmandan geld�ğ�, ırkı, 
c�ns�yet�, pol�t�k düşünces�, engel�, etn�k köken�, eğ�t�m düzey� ne olursa olsun “�nsan” 
olduğunu unutmamamız gerek�r. Hek�m olmanın en öneml� �lkeler�nden b�r�, bu özell�kler�n 
b�r hek�m�n hastası �le olan �let�ş�m�n� etk�lememes�d�r. Bu 14 Mart’ta da, bu �lken�n b�l�nc�yle 
hek�ml�k g�b� b�r kutsal mesleğ�n meşales�n� 11 yıldır s�zlere devred�yor olmanın gururunu 
yaşıyoruz.

...
     Geçen yılın son günler�nde, gelecekte donanımlı b�r hek�m, �y� b�r �nsan olarak Türk 
halkına h�zmet edecek “Tuna Yıldız” öğrenc�m�z� kaybetmen�n üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu 
satırlarımla kend�s�ne rahmet, a�les�ne de baş sağlığı d�l�yorum.

...
     TOBB ETÜ Tıp Fakültes� öğrenc� ve mezunlarına son sözüm, Gaz� Mustafa Kemal Atatürk 
ve s�lah arkadaşlarının kurmuş olduğu Cumhur�yet ülküsünden sapmadan, onun “M�rasım akıl 
ve b�l�md�r.” sözler�n�n b�l�nc�nde, ülkem�z�n sağlık düzey�n� b�zden devraldıkları düzeyden 
�ler�ye götürecekler� aydınlık daha n�ce yıllar d�l�yorum!

 
Prof. Dr. M. Nejat AKAR

TOBB ETÜ Tıp Fakültes� Dekanı
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     Tıp ve sağlık, dün olduğu g�b� bugün de 
en fazla b�l�msel araştırma ve yayın yapılan 
alanlar olma özell�ğ�ne sah�pt�r. Tıp 
fakültes� öğrenc�ler� okula başladıkları �lk 
günlerden �t�baren yoğun b�r b�lg� akışı �le 
karşılaşır, sürekl� okur, tartışır ve hatta 
yazarlar. B�z de öğrenc�ler�m�ze 
baktığımızda, yoğun ders programlarına
karşın çoğunun hem z�h�nler�n�, hem de 
bedenler�n� zorlayacak farklı etk�nl�klere 
katılarak kend�ler�n� gel�şt�rd�kler�n� 
gözleml�yor ve bununla gurur duyuyoruz.

     Öğrenc�ler�m�z�n, her yıl 14 Mart’ta yayımlanan özgün b�r derg� çıkartma çabaları da 
hep daha �y�s�n� yapma hedefler�n�n b�r b�leşen�d�r bana göre. Kuşkusuz, ülkem�zde 
b�l�nen �lk Türkçe derg�n�n 170 yıl önce yayımlanan b�r tıp derg�s� (Vaka-� Tıbb�ye) 
olmasından ve sonrasında Mecmua-� Fünun ve Servet-� Fünun g�b� derg�lerle b�l�mden 
sanata uzanan b�r derg� yayımcılığı geleneğ�n�n olmasından da güç alıyorlar. Derg�ye adını 
vermey� uygun buldukları Khe�ron �se, hek�ml�k ve cerrahlığın yanı sıra erdeml� olmayı da 
öğreteb�lecek b�lgel�ğe sah�p b�r m�toloj� kahramanıdır. Bütün bunlar, zorlu tıp mesleğ�n� 
seçm�ş olan öğrenc�ler�m�z�n �şler�ne ne kadar özenl� yaklaştıklarının gösterges�d�r. B�z de 
öğret�m üyeler� olarak bütün süreçlerde öğrenc�ler�m�z�n yanında olmaktan ve onlarla 
b�rl�kte çalışmaktan onur duyuyoruz.

Prof. Dr. Ed�z DEMİRPENÇE
Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü Müdürü

Tıbb� B�yoloj� Anab�l�m Dalı Başkanı

KHEIRON
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     14 Mart b�r taraftan tar�hsel 
perspekt�fte modern, b�l�msel kanıta 
dayalı tıp eğ�t�m�n�n başlangıcını tems�l 
eder; d�ğer taraftan hek�ml�ğ�n, h�kmet 
sah�b� b�lge k�ş� olmasından kaynaklanan 
kanaat önder� rolünü de hatırlatır. Bu 
nedenle 14 Mart Tıp Bayramı, tıp fakültes� 
öğrenc�ler� ve hek�mler �ç�n öneml� ve 
heyecan ver�c� b�r gündür.

     TOBB ETÜ Uluslararası B�yoet�k 
Öğrenc� Topluluğu; b�yoet�k, tıp tar�h�, tıp 
ve teknoloj�, kl�n�k ve araştırma et�ğ� g�b� 
alanlarda TOBB ETÜ Uluslararası 
B�yoet�k B�r�m� ve Dünya Hek�mler B�rl�ğ� 
Ortaklık Merkez�n�n öğrenc� grubu olarak 
kurulmuş ve kuruluşundan bu yana 
gerçekleşt�rd�ğ� d�ğer faal�yetler�n yanı sıra 
her yıl 14 Mart’ta tıbbın farklı b�r alanına 
yönel�k sempozyumlar düzenlem�şt�r.

     2022 senes�nde, TOBB ETÜ Tıp Fakültes�n�n 10. yılını kutlarken Dekanımız Prof. Dr. 
Nejat Akar’ın önderl�ğ�nde 14 Mart tar�h�nde tıp derg�s� çıkarma f�kr� ben�msenm�ş ve 
özver�l� çalışmalarla Khe�ron tıp derg�s�n�n �lk sayısı yayınlanmıştır. Khe�ron tıp derg�s� bu 
yıl TOBB ETÜ Uluslararası B�yoet�k Öğrenc� Topluluğunun bünyes�nde kurumsal k�ml�ğe 
kavuşarak öğrenc� topluluğunun resm� derg�s� hal�ne gelm�şt�r.
Cumhur�yet�m�z�n 100., TOBB ETÜ’nün 20. yılını kutladığımız 2023’te TOBB ETÜ Tıp 
Fakültes� öğrenc�ler�n�n tar�he düştüğü not olarak yer�n� alan bu derg�ye emeğ� geçen 
herkes� kutluyorum.

Doç. Dr. P. El�f EKMEKCİ   
TOBB ETÜ Tıp Fakültes�
Uluslararası B�yoet�k B�r�m� / Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık Merkez� Dekan Yardımcısı
Tıp Tar�h� ve Et�k Anab�l�m Dalı Başkanı

KHEIRON
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Doç. Dr. P. El�f EKMEKCİ 
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     14 Mart Tıp Bayramına özel bu 

yıl �k�nc�s�n� çıkardığımız 

derg�m�z� s�zlere sunmaktan 

büyük onur duyarız. B�zler, TOBB 

ETÜ Tıp Fakültes� öğrenc�ler� 

olarak büyük b�r özver� �le hek�m 

olmak �ç�n bu yola çıktık. 

Hek�ml�ğ� b�r çalışma alanı olarak 

değ�l, yaşam b�ç�m� olarak 

ben�mseyen hocalarımızın �z�nden 

g�tmey� seçt�k. Sadece hastanede 

değ�l, bütün hayatımız boyunca 

hek�ml�k yapacağımızı b�lerek 

kend�m�z� bu mesleğe adadık. 

     Derg�m�zde; b�r yandan mezun 

olmak �ç�n sabırsızlanırken öte 

yandan da burada geç�rd�ğ�m�z 

yılları özleyeceğ�m�z gerçeğ�n� 

hatırlatan mezunlarımızın 

yazılarına, günümüzde artan 

sağlıkta ş�ddet karşısında 

umutlarını y�t�rmeden emek 

vermeye devam eden öğrenc� ve 

hocalarımızın yazı ve 

röportajlarına yer verd�k. Aynı 

zamanda tıbbın ve b�z “tıpçıların” 

sanattan ayrı olamayacağımızı da 

göstermeye çalıştık.  

  EDİTÖRLERİMİZDEN BİR YENİ MESAJ

Sayın Hocalarımız ve Sevg�l� Meslektaşlarımız,

     Başta derg�m�z�n yayımlanması �ç�n b�zler� b�r araya get�r�p �lham olan Dekanımız Prof. Dr. Nejat Akar hocamıza,
derg�m�z�n her aşamasında b�ze destek olan Fakültem�z�n Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ed�z Dem�rpençe hocamıza, madd�
ve manev� yanımızda olan, TOBB ETÜ B�yoet�k Topluluğunun kapılarını b�ze açan Dekan Yardımcımız Doç. Dr. P. El�f
Ekmekc� ve Topluluk Başkanı A. Emre Dem�rkaya'ya, yen� kurulduğu halde etk�nl�kler�yle adından söz ett�ren EMSA
(European Med�cal Students’ Assoc�at�on) ek�b�ne, Fakültem�z öğrenc�ler�ne farklı alanlarda kend�ler�n� gel�şt�rme
�mkanı sunan ABAT’a (Asklep�os B�l�msel Araştırma Topluluğu), sürekl� “Duyuru yapab�l�r m�s�n?” mesajlarıyla
bunalttığımız Dr. Emre Aytek�n ve Yas�n Şah�n’e, “Yazacağım, göndereceğ�m...” dey�p h�çb�r�n� yapmayanlara,

     Ve burada �sm�n� sayamadığımız, derg�m�ze katkı veren tüm arkadaşlarımız ve hocalarımıza,

     Çok teşekkür eder�z.
     İy� k� varsınız!
     Devamının gelmes� temenn�s�yle...

Berf�n Nuray CİHANGİR
Dönem 3 Öğrenc�s�

 
Stj. Dr. Mel�ha Eda AYAŞ

Dönem 4 Öğrenc�s�
 

Eren ÖZCAN
Dönem 2 Öğrenc�s�
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İrem SÖYLER 
Dönem 2 Öğrenc�s�



CUMHURİYETİMİZİN
100. YILI

Bazı yıl dönümler� ve zaman d�l�mler�, geçm�şte yaşanan 
olayları daha �y� anlamamıza yardımcı oluyor. 

Tekerrürden �baret olan tar�h, gören gözlere göster�yor 
hak�katler�. 100. yıl dönümler�; geçm�şten günümüze, 
günümüzden geleceğe ışık tutuyor. Yen� ve tem�z b�r 

başlangıç yapab�lmek �ç�n umut ver�yor.

     Cumhur�yetle elde ett�ğ�m�z 
kazanımları, geçm�şten dersler 
çıkarıp �y� anal�z etmem�z gerek�r. 
K�mses�z çocukların, umutsuz 
�nsanların sığınağı olan Cumhur�yet, 
gelecek �ç�n ç�zd�ğ�m�z ve ç�zeceğ�m�z 
rotada yolumuzu aydınlatıyor. 
Örneğ�n Cumhur�yet ve Türk kadını, 
b�rb�r�ne çok şey borçludur. 
Cumhur�yet önces� neredeyse yok 
sayılan, nüfus sayımlarında hayvanlar 
b�le sayılırken göz ardı ed�len Türk 
kadını, hak ett�ğ� değer� ve 
kazanımları Cumhur�yet �le elde 
etm�şt�r. Sosyal devlet kavramının 
gerçeğe uyarlanmış hal� olan bu 
yönet�m, �nsanları kulluktan 
vatandaşlığa terf� ett�r�p �nsanlara 
demokrat�k, la�k, sosyal b�r hukuk 
devlet� sağlıyor. Bu sebeple, �k�nc� 
yüzyılına g�receğ�m�z Cumhur�yet, 
varlığımızın en büyük tem�natıdır.

KHEIRON14 Mart Tıp Derg�s�

     Atatürk, gençl�ğe h�tabes�nde Cumhur�yet’� Türk gençl�ğ�ne emanet 
etm�şt�r. Çünkü Cumhur�yet, d�nam�zmd�r. Devamlı kend�n� çağın ve 
demokras�n�n gerekt�rd�kler�ne göre yen�ler. Olduğu yerde sayamaz veya 
ger�ye düşemez. İşe yaramaz, �ç� boş ve olduğu yerde sayan rej�mler, b�r 
ulusu da devlet� de �lerletemez.
     Yen�l�kç� ve d�nam�k olmak, gençl�ğ�n en öneml� tanımlayıcı 
sıfatlarındandır. Her nes�l, b�r öncek� nes�lden devralır emanet� olan 
Cumhur�yet bayrağını. Ulusa ve devlete yürekten bağlı, �lelebet pay�dar 
kalacak o bayrağı...
     Kuşkusuz, Türk�ye Cumhur�yet� b�r devr�md�r. Ve �şte bu yüzden Türk 
gençl�ğ�, Cumhur�yet devr�m�n�n en güçlü muhafızıdır.
F�k�rler, �deoloj�ler ve rej�mler, �nsanlarla ve doğa �le karşılıklı b�r alışver�ş 
�ç�nded�r. Bazen �nsanlar rej�mler�, bazen rej�mler �nsanları değ�şt�r�r. Eğer 
tar�h, bu alışver�ş� konu alan b�r f�lm olsaydı, Türk�ye Cumhur�yet� en 
öneml� sahnes� olurdu.

Muhammed Sabr� UCUZ
Dönem 2 Öğrenc�s�
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     Okulumuz TOBB ETÜ Tıp 
Fakültes�’n�n 2022-2023 akadem�k yılı 
“Beyaz Önlük G�yme Tören�” 21 Ek�m 
2022 tar�h�nde gerçekleşt�. Etk�nl�k 
kapsamında öncel�kle Dönem 1 
öğrenc�ler�, öğret�m üyeler� ve Tıp 
Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Nejat AKAR Cumhur�yet�m�z�n 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebed� �st�rahatgâhı Anıtkab�r �́ z�yaret 
ett�ler. Mozoleye çelenk konuldu ve 
Dekanımız tarafından Anıtkab�r Özel 
Defter� �mzalandı.

14 Mart Tıp Derg�s� KHEIRON

 2022 ÖNLÜK GİYME TÖRENİMİZ

     Etk�nl�ğ�n �k�nc� kısmında, Beyaz Önlük 
G�yme Tören� �ç�n okulumuzun konferans 
salonuna geç�ld�. TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf SARINAY ve Dekanımız Prof. Dr. 
Mehmet Nejat AKAR’ın açılış konuşmalarının 
ardından öğret�m üyeler�m�z öğrenc�lere sırasıyla 
beyaz önlükler�n� g�yd�rd�ler. A�leler� de 
öğrenc�ler�m�z� bu özel günde yalnız 
bırakmadılar.

Den�z Eylül ŞENLİK
Dönem 1 Öğrenc�s�
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     İng�ltere b�yobankasında, bey�n görüntüleme yöntemler� ve b�l�şsel testler kullanılarak
COVID-19’un beyn� nasıl etk�led�ğ� çalışılmış ve poz�t�f vakalarda orb�tofrontal korteks ve 
parah�pokampal g�rusta gr� madde kalınlığında azalma, koku alma korteks�ne yakın bölgelerde 
doku hasarı ve b�l�şsel ger�leme saptanmıştır.
"SARS-CoV-2 �s assoc�ated w�th changes �n bra�n structure �n UK B�obank". Nature. 604 (7907): 697–707.

     Semptomat�k enfeks�yonu olanların %46'sının 12 ay sonra yalnızca kısmen �y�leşt�ğ� ve 
aşılamanın, uzun sürel� yed� semptomun r�sk�n� azalttığı b�ld�r�lm�şt�r.
"Outcomes among conf�rmed cases and a matched compar�son group �n the Long-COVID �n Scotland study". Nature Commun�cat�ons. 13 (1): 5663. 

 
Den�z Eylül ŞENLİK

Dönem 1 Öğrenc�s�

2022 TIPTA 
GELİŞMELER

COVID 

ALZHEIMER - NÖROBİLİM

     111.326 Alzhe�mer hastası �le 677.663 sağlıklı b�rey�n genet�k yapılarındak� farklılıkların
karşılaştırıldığı b�r çalışmada, hastalığa yakalanma r�sk�n�n artmasıyla �l�şk�l� -42's� önceden
b�l�nmeyen olmak üzere- 75 gen tanımlanmış ve TNF-α’nın Alzhe�mer’da rolü olab�leceğ� 
göster�lm�şt�r.
"New �ns�ghts �nto the genet�c et�ology of Alzhe�mer's d�sease and related dement�as". Nature Genet�cs. 54 (4): 412–436.

     Olağanüstü ep�zod�k hafıza gösteren 80 yaşın üzer�ndek� k�ş�ler�n entor�nal korteksler�nde 
"süper nöronlar" keşfed�lm�şt�r.
"Integr�ty of neuronal s�ze �n the entorh�nal cortex �s a b�olog�c substrate of except�onal cogn�t�ve ag�ng". Journal of Neurosc�ence. 42 (45): 8587–8594.

     Alzhe�mer hastalığını erken dönemde, yüksek doğrulukla teşh�s edeb�len ve bey�ndek� 
değ�ş�kl�kler� göstereb�lecek MRI-ML (mak�ne öğrenmes�) tabanlı b�r yaklaşım gel�şt�r�lm�şt�r.
"A pred�ct�ve model us�ng the mesoscop�c arch�tecture of the l�v�ng bra�n to detect Alzhe�mer's d�sease". Commun�cat�ons Med�c�ne. 2 (1): 70.

     Yen� gel�şt�r�len "Lecanemab" adlı �lacın, Alzhe�mer hastalığında bey�nde oluşan dejenerasyonu 
yavaşlattığı göster�lm�şt�r. İlaç, hastalarının beyn�nde b�r�ken “beta-am�lo�d”
prote�n�n� hedef almaktadır ve hastalığın �lk aşamalarında etk�l�d�r.
“Lecanemab �n Early Alzhe�mer’s D�sease”.The New England Journal of Med�c�ne. DOI: 10.1056/NEJMoa2212948.

Neval BALO 
Dönem 1 Öğrenc�s�



KANSER TANISI
     Prostat kanser� r�sk�n�n yaş, PSA ve 
hekzok�naz 2 düzeyler�ne bağlı olarak 
hesaplanab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r.
"Mult�-marker r�sk-based screen�ng for prostate cancer". Journal of 
Med�cal Screen�ng. 29 (2): 123–133.

     Fekal m�krob�yota bel�rteçler� 
kullanılarak pankreas kanser�n� saptamada 
yüksek doğruluk oranlarına ulaşılmıştır.
"A faecal m�crob�ota s�gnature w�th h�gh spec�f�c�ty for pancreat�c 
cancer". Gut. 71 (7): 1359–1372.

     Pankreas kanser�n�n erken tanısında 
kullanılab�lecek, yüksek duyarlılığa sah�p ve 
hücre dışı vez�kül bel�rteçler� kullanan b�r 
teknoloj� üzer�nde çalışılmaktadır. 
"Early-stage mult�-cancer detect�on us�ng an extracellular ves�cle 
prote�n-based blood test". Commun�cat�ons Med�c�ne. 2 (1): 29.

     Prostat kanser� r�sk�n� bel�rlemede ve 
tedav�de kullanılma potans�yel� olan 
bakter�ler tanımlanmıştır.
"M�crob�omes of Ur�ne and the Prostate Are L�nked to Human 
Prostate Cancer R�sk Groups". European Urology Oncology. 5 (4): 
412–419.
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Eren ÖZCAN
Dönem 2 Öğrenc�s�

KANSER 
TEDAVİLERİ

     Küçük b�r araştırmada, 12 hastanın 
tamamında kolorektal kanser�n radyasyon 
tedav�s� veya cerrah� g�r�ş�m olmadan 
ger�leyeb�ld�ğ� göster�lm�şt�r.
"PD-1 Blockade �n M�smatch Repa�r–Def�c�ent, Locally Advanced Rectal
Cancer". New England Journal of Med�c�ne. 386 (25): 2363–2376.

     Kanser hücreler�n� yok etme potans�yel� 
olan yen� b�r b�leş�k (ERX-41) 
sentezlenm�şt�r.
"Target�ng LIPA �ndependent of �ts l�pase act�v�ty �s a therapeut�c 
strategy �n sol�d tumors v�a �nduct�on of endoplasm�c ret�culum 
stress". Nature. 3 (7): 866–884.

     Bey�n tümörler� �ç�n, �n v�tro 
“foto�mmünoterap�” yöntem� klas�k tedav� 
yöntemler�ne ekleneb�l�r. Bu yöntemle, 
tümör hücreler� karanlıkta daha parlak 
görünerek cerrahların tümörü 
çıkarmasına yardımcı olmakta ve kalan 
hücreler de dak�kalar �ç�nde ölmekted�r.
"Tr�gger�ng ant�-GBM �mmune response w�th EGFR-med�ated 
photo�mmunotherapy". BMC Med�c�ne. 20 (1): 16.

     2010-2019 dönem�nde olduğu g�b�, 2019 
yılındak� kanser sebepl� ölümler�n de %44 ü 
(toplam 4,5 m�lyon veya günlük 105 m�lyon 
ölüm) s�gara, alkol ve yüksek VKİ g�b� 
engelleneb�l�r faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. 
"The global burden of cancer attr�butable to r�sk factors, 2010–19: a 
systemat�c analys�s for the Global Burden of D�sease Study 2019". The
Lancet. 400 (10352): 563–591.
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     Kron�k s�rkad�yen r�t�m bozulmasına bağlı kanser r�sk� artışının, vücut sıcaklığını 
etk�leyen faktörlerden kaynaklanab�leceğ� göster�lm�şt�r.
"C�rcad�an d�srupt�on enhances HSF1 s�gnal�ng and tumor�genes�s �n Kras -dr�ven lung cancer". Sc�ence Advances. 8 (39): eabo1123.

     Farelerde yapılan meme kanser� çalışmalarında, dolaşımdak� kanser hücreler�n�n uyku 
dönem�nde arttığı ve kümelenm�ş oldukları saptanmış; tedav�ler�n gece etk�ler�n� en üst
düzeye çıkarmanın hedeflenmes� gerekt�ğ�ne �şaret ed�lm�şt�r.
"The metastat�c spread of breast cancer accelerates dur�ng sleep". Nature. 607 (7917): 156–162.

Eren ÖZCAN
Dönem 2 Öğrenc�s�

YAPAY DOKULAR 

     Domuz der�s�nden yapılmış b�yomühend�sl�k ürünü b�r kornea; ser� üret�leb�lmekte, �k� yıla kadar 

saklanab�lmekte ve hastalara görme yet�ler�n� tekrar kazandırab�lmekted�r.
"B�oeng�neered corneal t�ssue for m�n�mally �nvas�ve v�s�on restorat�on �n advanced keratoconus �n two cl�n�cal cohorts". Nature B�otechnology: 1–12.

     Caltech'te gel�şt�r�len yen� b�r yapay der�n�n, robotlara sıcaklığı, basıncı ve hatta zeh�rl� k�myasalları bas�t
b�r dokunuşla algılama yeteneğ� vereb�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r.
"Pr�nted synapt�c trans�stor–based electron�c sk�n for robots to feel and learn". Sc�ence Robot�cs. 7 (67): eabl7286.

Den�z Eylül ŞENLİK 
Dönem 1 Öğrenc�s�

”ANTI-AGING” HÜCRE BİYOLOJİSİ 
     Farelerde, kansere veya d�ğer sağlık 
problemler�ne sebep olmaksızın 
yaşlanmanın etk�ler�n� ger� çev�reb�len IPSC 
(İndüklenm�ş plur�potent kök hücre)-aracılı 
yen� b�r hücresel gençleşt�rme terap�s�n�n 
gel�şt�r�ld�ğ� b�ld�r�lm�şt�r.
"In v�vo part�al reprogramm�ng alters age-assoc�ated 
molecular changes dur�ng phys�olog�cal ag�ng �n m�ce". 
Nature Ag�ng. 2 (3): 243–253.

Den�z Eylül ŞENLİK
Dönem 1 Öğrenc�s�

     Meyve s�neğ� bağırsağında, apoptoza göre 
daha yavaş ve kademel� olan yen� b�r hücre 
ölümü sürec� gözlenm�şt�r. ACE �fades�n�n 
düzens�zl�ğ� �le b�rl�kte, hücrelerde 
organeller�n ve hatta
DNA’nın eks�ld�ğ� bu sürece “ereboz�s” adı 
ver�lm�şt�r.
"Erebos�s, a new cell death mechan�sm dur�ng homeostat�c 
turnover of gut enterocytes". PLOS B�ology. 20 (4): e3001586.

Den�z Eylül ŞENLİK
Dönem 1 Öğrenc�s�
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Ş�ddet�n her türlüsüne ve her boyutuna karşıyız. Ş�ddet�n �y� b�r yanı zaten olamaz, b�r canlının yaşama 
hakkını el�nden almaya kalkışmanın açıklaması olamaz. Yaşam hakkına b�r müdahale ve darp n�tel�ğ�nde 
olan bu eylem ne yazık k� sağlık sektöründe h�zmet verenler�n de karşılaştığı büyük b�r sorun.
Sağlık çalışanlarının en büyük gayes� �nsan hayatına ve canına �y� geleb�lmekt�r. Başta hek�mler olmak 
üzere sağlık ek�pler� hayat kurtarab�lmek �ç�n geceler�n� gündüzler�ne katarlar, gerek�rse yeme 
�çmeler�nden veya a�leler� �le geç�recekler� vak�tlerden feragat ederler. Özver� �le �nsanların hayatlarına 
dokunmaya çalışan bu b�reyler k�m� zaman çok yanlış ve kötü tepk�lerle karşı karşıya kalab�l�yor. Hatta 
bazen �şler öyle raddelere gel�yor k�, sağlık çalışanları sözlü ve f�z�ksel ş�ddete maruz kalıyor ve bazıları 
ne yazık k� öldürülüyor.
Çok zorlu eğ�t�mlerden geç�p hastanelerde, sağlık ocaklarında ya da sağlık h�zmet� veren d�ğer 
kuruluşlarda çalışan hek�mler ve bütün sağlık çalışanlarının bu muameleye maruz kalması �çler acısı b�r 
durum. Ana öges� “�nsan” ve “�nsan hayatı” olan bu meslek gruplarına yönelt�len ş�ddet eylemler�n� 
sonuna kadar kınıyoruz. Hek�mler ve geleceğ�n hek�m adayları olarak lütfen ş�ddet olaylarının h�çb�r�ne 
sess�z kalmayalım. Meslektaşlarımızın, �ş arkadaşlarımızın maruz kaldığı bu durumlara dur demen�n 
vakt� geld� ve geç�yor b�le...

     Türk Tab�pler� B�rl�ğ�, hek�mler�n yüzde 84’ünün meslek 
hayatlarında en az b�r kez f�z�ksel veya sözel ş�ddete uğradığını, 
ancak sadece yarısının b�ld�r�m verd�ğ�n� söylüyor. Dolayısıyla 
gerçek oranların çok daha yüksek olduğu tahm�n ed�l�yor.

     Beyaz Kod ver�ler�ne göre, Türk�ye’de günde ortalama 80’den 
fazla sağlıkta ş�ddet vakası yaşanmakta. Sağlıkta ş�ddet� 
gösteren Beyaz Kod b�ld�r�m sayısı 2020’de 11 b�n 942 �ken, 
2021’de 29 b�n 826’ya yükseld�.

     Sağlık-Sen’�n ver�ler�ne göre 2021’�n Mayıs ayında ş�ddete 
uğrayan sağlık çalışanı sayısı 21’d�. 33 fa�lden 17’s� hakkında �şlem 
yapılmadı ve gözaltına alınan 12 saldırgan �se serbest bırakıldı. 
2021 senes�nde toplam 316 sağlık çalışanı ş�ddete uğrarken bu 
sayı 2022’n�n �lk beş ayında 184’e ulaştı. 197 saldırganın 70’� 
hakkında �şlem yapılmadı, gözaltına alınan 47 k�ş� �se serbest 
bırakıldı.

14 Mart Tıp Derg�s�

Neval BALO
Dönem 1 Öğrenc�s�

KHEIRON

İSTATİSTİKLER 

DUR DEME VAKTİ
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      Ün�vers�te sınavında yaşamadığı çocukluğu, meslekte yaşamadığı gençl�ğ� ve ardından gelen yılları 
hep sınavdadır doktorun. Sank� onlar, memleket�n nöbetç�s�d�r. Herkes uykusundayken o ayaktadır. 
Bebeğ�nden yaşlısına, derde dermandır.Hek�m böyled�r de çalışma ve yaşam koşulları nasıldır? Ne yazık 
k�, sadece ger�de bıraktığımız yıla baktığımızda b�le ücretler�n düşüklüğü, mesa� saatler�, ş�ddet ve 
Cov�d-19’un �lerley�ş�n�n etk�ler�yle karşılaşırız.

     Öyle k� annes�n�n evde kahvaltısını hazırlayıp beklerken ölüm haber�n� aldığı genç doktor Rümeysa 
Ber�n Şen’�n erken kaybı, geçen yıl yürekler�m�z� yakan olayların başında geld�. 36 saatl�k nöbet�n 
ardından özel aracıyla eve g�den As�stan Doktor Rümeysa Ber�n Şen, yol kenarında duran kamyona 
arkadan çarparak hayatını kaybett�. Genç doktorun, çalışma koşullarının get�rd�ğ� aşırı yorgunluk 
neden�yle d�reks�yon başında uyuduğu tahm�n ed�l�yor. Doktor Rümeysa’nın acı ölümünün, başka 
hek�mlerce yaşanmaması en büyük d�leğ�m�z...

     Sağlık ordumuzun Cov�d’le ön saflarda ağır mücadeles� �se geçen yıl da gündem�m�zdeyd�. Bunca 
fedakarlıkla yet�şen 200’ün üstünde hek�m�m�z�, �k� yılda akt�f hasta bakımı sırasında Cov�d neden�yle 
kaybett�k. B�nlerces� de enfekte oldu. Onca emeğe karşın hek�m ve sağlık çalışanlarına yönel�k ş�ddet 
gün geçt�kçe arttı. B�z� yaralayan b�r başka �s�m �se Dr. Ertan İskender oldu. Pol�kl�n�kte hastası 
tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ortoped� ve Travmatoloj� As�stanı Dr. İskender’�n dört parmağı 
kes�ld�. Süregelen bu ş�ddet sadece Dr. İskender �le de kalmadı. Ne yazık k� bu end�şe �ş�m�z� yaparken 
aklımızın b�r köşes�nde yer�n� koruyor.

     Yolumuz zor b�l�yoruz. Y�ne de koşullarımızın �y�leşt�r�lmes� umudunu korumaya çalışıyoruz.

İnt. Dr. D�cle Zeynep AKSU

14 Mart Tıp Derg�s� KHEIRON

HEKİMLERİN 
ANISINA 
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S�z�n �ç�n hocaların hocası den�l�yor, bu nasıl b�r duygu?

AYTER: Bence çok abartmışlar ama y�ne de güzel b�r duygu. 
Gerçekten esas güzel olanı, b�z�m yet�şt�rd�ğ�m�z �nsanlar. Başka 
b�r yere g�tt�kler� zaman oradak� performansları �ç�n b�ze gel�p 
teşekkür ed�yorlar ya, �şte o büyük mutluluk.

Genet�k b�l�m� baş döndürücü b�r hızla �lerl�yor. S�z�n meslek 
yaşamınızdak� en heyecan ver�c� gel�şmeler� paylaşır mısınız?

14 Mart Tıp Derg�s� KHEIRON
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PROF. DR. ŞÜKRİYE AYTER 
İLE RÖPORTAJ

AYTER: Genet�k aslında en esk� b�l�mlerden b�r�, o zamanlar tarım ve hayvancılığı �lg�lend�ren 
şek�lde g�d�yormuş. İlk DNA �le çalışmaları da DNA’ları küçük olduğu �ç�n bakter� ve v�rüslerle 
sınırlandırıldı. Restr�ks�yon enz�mler�n�n keşf� ve genler�n �lk har�talama yöntemler�yle ökaryot�k 
DNA’ya, yan� �nsan DNA’sına ulaşılması �se muazzam b�r şeyd�. Moleküler genet�k ondan sonra çok 
hızlandı. Mesela Cov�d aşı üret�m�nde, mRNA aşısı çok çabuk p�yasaya sürüldü. 90’lı yılların başında 
PCR b�r devr�md�, örnek m�ktarlarını çok küçülttü. Kâğıdın üzer�ne b�r damla kan alıp arş�vleme 
şansı verd� b�ze �ler�de çalışmak �ç�n. Derken gen tedav�s� ortaya çıktı, b�z� çok heyecanlandırdı. 
Ancak �lk uygulamalarıyla beklenen sonuçları vermed�. Çünkü aktarılan gen�n yer� ya da hang� 
yöntemle aktarıldığına göre bazen güvenl� oldu, bazen r�sk faktörü oluşturdu. Her şeyden öneml�s�, 
gen� aktarıp düzeltt�ğ�n�z fenot�p altı ay sonra yok oldu çünkü kromozoma yerleşmeyeb�l�yordu. 
Daha sonra “gene ed�t�ng” ded�ğ�m�z sorunlu gen� yer�nde düzeltme tekn�kler� geld�. Bunların her b�r� 
�lk yayınladığı zaman gerçekten çok heyecan uyandırmıştır.

Nörof�bromatoz�s (NF) �le �lg�l� çalışmalarınızdan bahsedeb�l�r m�s�n�z?

AYTER: NF1 gen� çok özel b�r gen, gen �ç�nde retrov�rüsler�n entegrasyon bölges� olan genler var. 
B�z retrov�rüsler�n lösem�lerle �l�şk�l� olduğunu b�lerek hem nörof�bromatoz�s, hem lösem� gel�şt�rm�ş 
hastalar bulup çalıştık. Orada yakaladığımız b�r entegrasyonu genom ver� tabanında blastladığımız 
zaman retrov�rüsle yüzde 87 benzerl�k gösterd�. Bu son 20 yılımızın en heyecan veren bulgusudur.

 Bu çalışma ne kadar süre devam ett�?

AYTER: Çalışmanın en zor kısmı örnek toplanmasıydı. Çünkü aynı hastada NF1 ve lösem� 
b�rl�ktel�ğ� nad�r görülen vakalardır ve bu hastalara ancak Hacettepe g�b� referans merkez� olan b�r 
yerde er�şmek mümkün oldu. Daha sonra bu çalışmamızı TÜBİTAK’ta projelend�rd�k, yaklaşık �k� 
sene süren sıkı b�r çalışmayla sonuçlandırdık. Şu anda yayın aşamasındadır.
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S�zce Türk�ye’de bu alandak� çalışma koşulları yeterl� m�?

AYTER: Bu çok zor b�r soru. Ülkem�zde bu alandak� �nsan gücü hızla artıyor ve alanda uzmanlık 
yapanlar gerçekten çok başarılı, moleküler genet�ğe �lg� duyan k�ş�ler. Ama hâlâ altyapı eks�kler�m�z var, 
altyapısı uygun olan kurumlarda da yet�şm�ş �nsan gücü eks�ğ� var. Çok �y� organ�ze olduğumuzu 
söyleyemem. Türk�ye’n�n genet�k hastalıklarda en büyük şansı maalesef akraba evl�l�kler�d�r. Bu 
çalışmaların �lk yıllarında örnek bulma kolaylığı b�zler �ç�n b�r avantaj oldu d�yeb�l�r�m.
 Prenatal tanı �lk başlarda çok heyecan ver�c�yd�. B�r hasta çocuğun doğmasının önlenmes� hem 
ekonom�k, hem de duygusal olarak a�lelere rahatlık ver�yordu. Fakat bu sefer de et�k olarak fetüsün 
hakkı gündeme geld�, fetüse bağlı olarak ham�lel�ğ�n sonlandırılması g�b� sorunlar yarattı. Bu sıkıntıları 
önlemek üzere “pre�mplantasyon genet�ğ� ” gündeme geld� k� bu da genet�k tanı ve uygulamalarda 
öneml� b�r aşama �d�.

Genet�k b�l�m�n�n geleceğ�n� nasıl görüyorsunuz? mRNA aşılarını yen� tanıyoruz ancak kanser tedav�s� 
�le �lg�l� öneml� katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bu konuda s�z ne düşünüyorsunuz?

AYTER: Yapay zekânın en çok kullanılacağı alanlardan b�r� de genet�k. Her şey� hızlandırıyor, 
mal�yetler� azaltıyor. En son Watson’un DNA’sı b�n dolara d�z�lenm�şt�, sonra mal�yetler çok düştü. 
Bundan on sene sonra DNA d�z�ler�m�z� belk� de cep telefonlarımızda taşıyacağız, �nanın yapay zekâyla 
çok farklı �ncelemeler gündeme gelecek. Örneğ�n, bazı genet�k hastalıkların kend�ne özgü yüz �fadeler� 
var, bu durumun en t�p�k örneğ� Down sendromudur ve �lk çalışmalar onun anal�zler� amaçlı 
yapılmıştır. Ancak NF1 de dah�l olmak üzere b�rçok genet�k hastalıkta t�p�k b�r yüz yapısı söz 
konusudur. Akıllı telefonla çek�len b�r res�m “Face to Gene” programı kullanılarak b�lg�sayarda anal�z 
ed�leb�l�yor, yan� h�ç genler� �ncelemeden bazı hastalıklara tanı koyma �mkânı olab�lecekt�r.
mRNA aşıları da �ler� b�r genet�k teknoloj�. B�zler yıllar önce DNA aşılarında b�rden fazla gen� aynı 
vektörün �ç�nde yerleşt�r�p pol�valan aşılar elde ed�ld�ğ� zaman çok heyecanlanmıştık. Oysa mRNA 
aşılarında enfeks�yondan sorumlu etken�n prote�n�n� kodlayan mRNA’sı ver�l�yor, bence çok akıllıca. 
Aslında kanser �ç�n aşı değ�l, �laç. B�r onkogen�n susturulması g�b� çok sayıda alternat�f tedav� söz 
konusu olacaktır.

B�r daha ün�vers�teye başlayacak olsanız y�ne aynı yolda mı yürürdünüz?

AYTER: Bu yönde çalıştığım �ç�n aslında h�ç p�şman olmadım. Ben�m çalışma hayatımın �lk yılları v�rüs 
ve bakter� genet�ğ�yle geçm�şt�r. Sonra �nsan genet�ğ� �ş�n �ç�ne g�r�nce gerçekten çok severek devam 
ett�m. Akşam geç saatlere kadar ya da hafta sonları çalışmak bana h�ç zor gelmem�şt�r.

Arkadaşlarımızın en merak ett�ğ� soru şuydu: Gerçekten Watson �le lahmacun yed�n�z m� hocam? B�ze 
b�raz o günden bahseder m�s�n�z?

AYTER: Lahmacun değ�l, döner yed�k (Gülüyor.). Esk� ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Altan Günalp, aynı 
zamanda b�z�m bölüm başkanımızdı (Nur �ç�nde yatsın.). O Watson’u Türk�ye’ye davet etm�şt� ve 
b�zler�n tanışmamızı, ondan öğütler almamızı �sted�. Son sınıf öğrenc�s�yd�k ve yurt dışına g�tmek �ç�n 
bütün bağlantılarımız yapılmıştı. Ben Pr�nceton Ün�vers�tes�ne g�d�yordum. Bakanlıklarda Uludağ 
Kebapçısına g�tt�k. Watson b�ze “Aman ben�m s�ze b�r tavs�yem olsun, bu geleceğ�n ‘hot top�c’� olacak.  
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Her yerde, çok sayıda moleküler genet�k programı açıp �nsan 
kapas�ten�z� seyreltmey�n.” ded�. Sank� bunu demem�ş, mısır 
patlağı g�b� b�rçok yerde program açıldı. Ancak zaman �ç�nde 
bu alanda yet�şm�ş �nsan kapas�tes� de arttı.

B�l�msel çalışmalar dışında özel meraklarınız var mı, 
hob�ler�n�z neler?

AYTER: Çok uzun yıllar fotoğraf çekmekle çok �lg�lend�m. 
Hatta b�r ser�m vardı, dünyanın neres�ne g�tsem saat 5:30’da 
kalkıp güneş�n doğuşunu çekerd�m. Dünya mutfağından yen� 
yemekler yapmayı da çok sever�m.

B�ze verd�ğ�n�z dersler arasında anlatmayı en sevd�ğ�n�z konu ned�r?

AYTER: Kanser genet�ğ�n� anlatmayı çok sever�m. Tab�� k� hücre döngüsü de, bunlar b�rb�r�ne 
çok bağlı. Kanser çok çalışılan b�r konu. B�r �laçtan, tedav�den bahsedeb�lmek �ç�n onun b�yoloj�k 
temel�n�n çok �y� çözülmüş olması lazım. Aslına bakarsanız kansere ayrılan kaynak, başka h�çb�r
b�l�msel alana ayrılmadı. Ama hâlâ tek b�r tanı yöntem� yok, tek b�r tedav� yöntem� yok. Bu konu 
ancak b�reysel tedav� yöntemler� �le çözüleb�lecekt�r. Onun �ç�n bu çalışmalar daha çok devam 
edecek.

Çok teşekkür eder�z hocam.

İnt. Dr. D�cle Zeynep AKSU

Stj. Dr. Berk ATALAY 
Dönem 5 Öğrenc�s�
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     Herkese merhaba!

     Ben Faramarz Behfrooz. TOBB ETÜ Tıp Fakültes� dönem 1 öğrenc�s�y�m. Daha önce İran’da 
yaşıyordum. Bu okula gelmeden önce üç ün�vers�te değ�şt�rd�m.
Kend� ülkemde �lk ün�vers�teye g�r�ş�mde petrol mühend�sl�ğ� bölümünü kazandım ancak 
sevmed�m. Daha sonra b�r sene hukuk okudum ama y�ne sevmed�m çünkü çocukluk hayal�m doktor 
olup hayat kurtarmaktı. Babam Ankara Ün�vers�tes�’nde yüksek l�sans yapmış b�r eczacı, ben de 
onun yönlend�rmes� ve desteğ� �le Ankara’ya gelmeye karar verd�m.

     YÖS (Yabancı Öğrenc� Sınavı) �le Ankara’da b�r tıp fakültes�n� kazandım. Ancak, �lk senemde 
t�ro�d kanser� teşh�s� kondu ve amel�yat sürec�m pandem�ye denk geld�. O dönemde sınırlar kapalı 
olduğu �ç�n bu yoğun sürec� yalnız geç�rd�m ve devamsızlıktan kaldım.
Kanser� atlattıktan sonrak� dönemde �se depresyon ve kalp spazmı g�b� bel�rt�ler �le sık sık ac�l 
serv�se başvuruyordum. B�rkaç hastanede bel�rt�ler�m� c�dd�ye almayıp öneml� b�r sorunumun 
olmadığını söyled�ler, herhang� b�r tetk�k yapmadılar. B�r sabah acıya dayanamayıp TOBB ETÜ 
Hastanes�ne g�tt�m. Ac�l serv�s hek�m� hocamız bana çok �y� davrandı, bütün ş�kâyetler�m� d�nled� 
ve tahl�ller yaptırdı. Kaygı bozukluğuna sah�p olab�leceğ�m� bel�rtt� ve kalp kr�z� g�b� olan 
ağrılarımın bu hastalığın b�r bel�rt�s� olduğunu söyled�. Yapılan tahl�ller sonucunda TSH değer�m�n 
düzens�z olduğunu öğrend�m ve düzenlenmes� �ç�n Endokr�noloj� bölümünden Şule hocamıza 
yönlend�r�ld�m. Şule hocamız TSH değer�m�n düzenlenmes� �ç�n tedav�ye başladı ve ben� 
ps�k�yatr�ste yönlend�rd�.
     
     Hastaneye g�tt�ğ�m o sabah ac�l serv�s ve endokr�noloj� hek�mler� ben�m hayatımı kurtarmakla 
kalmadılar, hayatıma dokundular. Hocalarımızın yaklaşımları ve tedav� anlayışları ben�m nasıl b�r 
hek�m olmam , hastalarıma nasıl davranmam gerekt�ğ�n� davranmam gerekt�ğ�n� bana gösterd�. 
Aynı gün hastaneden çıkarken “Sonucu ve bedel� ne olursa olsun TOBB ETÜ’ye g�deceğ�m.” ded�m 
kend� kend�me, a�lem de bana bu konuda sonuna kadar destek oldular. Tekrar ün�vers�te sınavına 
hazırlanarak bu ün�vers�tey� kazandım ve her geçen gün ne kadar doğru b�r karar verd�ğ�m� 
anlıyorum.

     Ve son olarak, umarım ben� tedav� eden hocalarım başta olmak üzere dekanımız Prof. Dr. M. 
Nejat Akar ve d�ğer hocalarımın güven�n� boşa çıkarmam ve ben de �ler�de onlar g�b� meslektaşlar 
yet�şt�rme raddes�ne geleb�l�r�m. Doktor olduğumda, hastaların hayatına dokunduğumda ve 
hastalar bana teşekkür ett�ğ�nde, bu teşekkürün ün�vers�tem�n ve hayatıma dokunan hocalarımızın 
sayes�nde olduğunu hep hatırlayacağım.

14 Mart Tıp Derg�s� KHEIRON
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BİR TIP ÖĞRENCİSİNİN YOLCULUĞU

Faramarz BEHFROOZ
Dönem 1 Öğrenc�s�
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     B�rey olarak var olduğumuz bu dünyada, tek başımıza olduğumuz kadar b�rl�kte ve toplum 
�ç�nde yaşamaktayız. Her gün maruz kaldığımız sosyal �l�şk�ler�m�z� düşündüğümüzde, 
çevrem�z� anlamak ve anlamlandırmak �ç�n aslında her an geçm�ş�m�zden günümüze k�ş�sel ya 
da atasal olarak get�rd�ğ�m�z bazı becer�ler� kullanıyoruz. Toplum �ç�nde yaşama becer�ler�m�z, 
sah�p olduğumuz b�l�şsel düzeydek� düşünme algor�tmalarımız �le hayat bulur. B�reye özgü 
olan bu b�l�şsel düzey� besleyecek olan deney�m ve öğret�ler �se günlük hayatımız �ç�n en 
kullanışlı alet çantalarımızdan b�r�d�r. Bu b�l�şsel becer�ler�m�z�n ve düşünme b�ç�mler�m�z�n 
(algor�tmalarımızın) bulunduğu alet çantamız, gördüğümüzden öte algıladığımız bu dünyada, 
hep�m�z�n b�rer sosyal varlık olarak atfed�lmes�ne daha özel ve özgün b�r boyut get�rmekted�r.

     Az önce bahsed�ld�ğ� üzere deney�m ve öğret�ler buradak� k�l�t noktalardan b�r�d�r. Kültür 
ve �ç�nde büyütüldüğümüz ortam da bu noktayı etk�leyen büyük faktörlerden b�r�d�r. Bu 
kapsamda örnek vermek gerek�rse, Asya toplumlarının bütünselc� yahut “hol�st�k” düşünme 
tarzı b�ze şunu göster�r: Özell�kle Doğu Asya ülkeler�n�n kültürler� görülen nesneler özel�nde 
değ�l, nesneler�n arasındak� �l�şk�lere odaklanan türde b�r değerlend�rme b�ç�m�d�r. D�ğer 
yandan Batı kültürler�nde �se nesneler arasındak� bağlam ve �l�şk�den z�yade, nesneler�n tek 
başına özell�kler� ön plandadır ve bu yüzden “çözümley�c�” düşünme tarzının varlığı hâk�md�r. 
Bu demek değ�ld�r k� tüm düşünme b�ç�m�m�z sadece kültüre bağlıdır. Hep�m�z�n el�nde 
bulunan bu alet çantasında, kullanmayı önceled�ğ�m�z aletler farklıdır sadece... Fakat y�ne de 
bazı durumlarda kullanmayı önceled�ğ�m�z alet (yan� kültürel olarak ed�nd�ğ�m�z düşünme 
b�ç�m�m�z) �ç�nde bulunduğumuz duruma en �y� uyan alet olmayab�l�r. Kültürel olarak 
etk�lenmek b�r yana dursun, hayatımızın akışında gel�şen olaylarda “o an �çer�s�nde” k�m 
olduğumuzu anlamak ve kend� �ç�m�ze bakmak, b�ze bu olayları daha �y� anlama ve 
anlamlandırma fırsatı sunar. Bu sayede de sadece bugüne kadar ed�nd�ğ�m�z deney�m ve 
öğret�ler olmakla kalmayıp bunların toplamından fazlası oluruz.

BİRAZ DA 
“İÇİMİZDEN” 

BAKALIM

Stj. Dr. El�f Nurten DOĞAN
Dönem 4 Öğrenc�s� 
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     O halde ş�md� de bu deney�m ve öğret�ler�n der�nl�kler�nden, bunların günümüzde nasıl 
�ncelend�ğ�nden ve bu becer�ler�m�z�n günlük �let�ş�m�m�ze nasıl yansıdığından bahsedel�m. 
Günlük hayatta pek çoğumuz başka b�r �nsanı anlamak �ç�n sözlü ya da jest ve m�m�kler g�b� 
sözsüz �let�ş�m araçlarını kullanırız. Pek�, �ş� ps�k�yatr�n�n veya ps�koloj�n�n �lg�lend�ğ� b�l�msel 
düzleme get�rel�m: Hayatımızdak� en büyükten en küçüğe kadar tüm deney�mler�m�z�, 
öğret�ler�m�z� hatta bunlara ek olarak herhang� b�r anda h�ssett�ğ�m�z duyguları da �ş�n �ç�ne 
katarsak böyles�ne kapsamlı b�r ver� topluluğunu b�l�msel yöntemle nasıl �nceleyeb�l�r�z? 
Hatırlayamadığımız kadar küçük anılarımızı da dah�l ed�nce hayatımızı etk�lem�ş olan her 
noktayı ve etk�leme potans�yel� olan her parametrey� böyles�ne tek başına ele almak mümkün 
gözükmemekted�r. Elbette hayatımızı etk�leyen parametreler� tek tek olmasa da bazen 
kümeler hal�nde �ncelemek mümkündür. Bu �ncelemeler �ç�n günümüzde kullanılan “k�ş�l�k 
testler�” adı altında bazı materyaller de mevcuttur, fakat kr�t�k soru şudur: B�r k�ş�l�k test� 
böyles�ne karmaşık b�r sürec� -soru sayısı ne kadar fazla olursa olsun- ne derecede doğruluk
payı �le ortaya koyab�l�r?

     Elbette b�l�msel çalışmalarda her zaman 
hata payını göz önünde bulundururuz ve 
bell� b�r noktaya kadar da bu hata payının 
çalışmayı etk�lemed�ğ�n� kabul eder�z. 
Ama söz konusu hayatımızdak� en ufak 
dönemeçler b�le olunca bu testler b�z�m 
k�ş�l�ğ�m�z� ve hayatımızı ortaya koymakta 
ne kadar başarılı olab�l�r? Büyük ve büyük 
olmasına karşın muazzam �ncel�kte ve 

“her b�r�m�zde“ bambaşka detaylarla �şlenm�ş olan hayatımızın ve k�ş�l�ğ�m�z�n tablosu, bu 
tabloya uzaktan bakan ve tabloyu genel hatlarıyla tar�f eden b�r ç�ft göz aracılığıyla gerçekten 
anlam bulab�l�r m�?

     Bunu b�r örnekle açıklayalım. Çözdüğünüz b�r k�ş�l�k test�n�n sonuçları s�ze şu şek�lde 
yansıyor: Başkalarının s�zden hoşlanmasına ve s�z� beğenmes�ne gereks�n�m duysanız da 
kend�n�ze karşı eleşt�rel olma eğ�l�m�ndes�n�z. K�ş�l�ğ�n�z�n zayıf yönler� olsa da genell�kle 
bunları telaf� edeb�l�yorsunuz. Henüz yararlanmaya başlamadığınız hazırda bekleyen oldukça 
gen�ş b�r kapas�ten�z var. Dışarıdan d�s�pl�nl� ve kontrollü görünsen�z de �çten �çe telaşlı ve 
güvens�zs�n�z. Zaman zaman doğru karar ver�p vermed�ğ�n�z, doğru şey� yapıp yapmadığınız 
konusunda c�dd� end�şelere kapılıyorsunuz. Bel�rl� b�r oranda değ�ş�kl�k ve çeş�tl�l�k s�z� mutlu 
ederken kısıtlama ve sınırlardan rahatsız oluyorsunuz.

     Düşünce yönünden bağımsız olmakla övünüyor, yeterl� kanıt sunmadıkça başkalarının 
görüşler�n� kabul etm�yorsunuz. Öte yandan, kend�n�z� başkalarına �çtenl�kle açtığınız, 
sonradan bunu pek de akıllıca bulmadığınız zamanlar da oluyor. K�m� zaman dışa dönük, dost 
canlısı ve sokulgan, bazen de �çe dönük �ht�yatlı ve ketum davranıyorsunuz. Bazı hevesler�n�z 
pek gerçekç� değ�l. (Aronson, W�lson, Akert, 2010, s151)

Stj. Dr. M. Em�n YORULMAZ 
Dönem 5 Öğrenc�s�
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     Bunun g�b� b�r sonucu görsen�z tepk�ler�n�zden b�r� şaşkınlık olab�l�rd�. “Gerçekten çok 
detaylı b�r anal�z ve ben� gayet �y� anlatıyor.” da d�yeb�l�rd�n�z. Eğer durum böyleyse yalnız 
değ�ls�n�z. Bertram Forer (1949) bunu b�r grup öğrenc�yle çalıştığında, bu sonucu öğrenc�lere 
dağıtıp kend�ler�n� 5 üzer�nden ne kadar �y� tanımladığını sorduğunda elde ett�ğ� sonuç 4,26 
puandı. Bu durum P.T. Barnum adında b�r şovmene �thafen de “Barnum” etk�s� olarak 
adlandırılmıştır.

     Buradak� �fadeler�n heps�, �nsanların kend� hayatında örnekler�n� bulab�leceğ� cümlelerd�r, 
fakat buradak� öneml� ayrıntı ve anlatmak �sted�ğ�m �se şu: Her ne kadar b�z bunları okurken 
hayatımızdak� bazı örnekler� buradak� �fadelerle bağdaştırıp kend�m�z� bu sınırlı kalıplar 
ışığında tanımlamaya eğ�l�ml� olsak da, aslında çoğu zaman d�ğer pek çok örneğ� de gözden 
kaçırıyoruz. Hayatımızda elbette her yön mevcut ve bazıları daha baskın, bazıları �se değ�l; 
ancak dışarıdan gelen telk�nler (örneğ�n b�r k�ş�l�k test� sonucu) b�z�m o yönümüze daha fazla 
odaklanmamıza sebep oluyor. Yazımın başlarında bahsett�ğ�m “kend� �ç�m�ze bakmak” bu 
noktaya �thafend�: Daha der�n b�r şek�lde �ç�m�ze bakmanın yollarını keşfetmek, var olan
b�l�m�n dah� şu anda ortaya koymakta zorlandığı k�ş�l�ğ�m�z� tanımamıza yardımcı olur.
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      Elbette gündel�k hayatımızda, kend� �ç�m�ze b�le
bakmakta zorlandığımız ve kend�m�z� bazı kalıplarla
�fade etmeye alıştığımız �ç�n sosyal açıdan etk�leş�me
geçt�ğ�m�z �nsanları değerlend�r�rken de aynı şey�
yapmamız kaçınılmazdır ve bunun �ç�n z�hn�m�zde
bazı kısa yollar kullanırız. Karşımızdak� hakkında
hızlı ve etk�n b�r şek�lde yargıya varmak �ç�n
kullandığımız z�h�nsel kısa yollar -ps�koloj�n�n de
kabul ett�ğ� üzere- karşımızdak�n�n özüne �n�p onu
detaylı değerlend�remed�kler� �ç�n, b�ze sadece onun
hakkında önceden ed�nd�ğ�m�z b�lg�ler ışığında, hızlı
ama doğruluğu ve gerçekl�ğ� de b�r o kadar şüphel�
çözümler sunmakla sınırlı kalırlar. Bunu b�r örnekle
açıklayayım: Mesela b�rkaç arkadaşınızla b�rl�kte b�r
restoranda yemek y�yorsunuz ve arkadaşlarınızdan
b�r�n�n s�par�ş�nde b�r yanlışlık oluyor ve garson
arkadaşınızın s�par�ş ett�ğ�nden b�raz daha farklı b�r
hamburger 

get�r�yor, fakat o "Varsın olsun, bunu da yer�m." d�yor. D�ğer arkadaşlarınızdan b�r� �se onu 
kend� hakkını arayamamakla suçluyor ve s�par�ş� yanlış gelen arkadaşınız s�ze dönüp " Sence 
ben hakkını savunamayan, arayamayan b�r�s� m�y�m?" d�ye soruyor. Arkadaşınıza da�r olan 
öncek� �zlen�mler�n�ze ve benzer olaylara verd�ğ� tepk�ler� düşünerek b�r cevap vermen�z, yan� 
bazı z�h�nsel kısa yolları kullanmanız mümkün, fakat bu b�rkaç deney�m�n toplamı ya da 
ortalaması s�ze o arkadaşınızın k�ş�l�ğ� hakkındak� gerçek özü ver�r m�yd�? Özet olarak, 
kend�m�z� görme b�ç�m�m�zden z�yade algılama b�ç�m�m�z bu kadar �nce b�r �p üzer�nde 

İrem SÖYLER 
Dönem 2 Öğrenc�s�
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gez�neb�l�rken gerçek kend�m�z� nasıl tanıyacağız? Nasıl b�r k�ş�l�ğe sah�p olduğumuzu 
değerlend�ren ve bunu hayatımızdak� -b�z�m b�le etk�s�nden haberdar olmadığımız- 
yaşanmışlıklarımızı (deney�m, öğret�ler, kültürel ve k�ş�sel anılarımızdak� duygu ve 
düşünceler�m�z g�b� pek çok parametre) değ�l de bunların sadece toplamını 
(bağlamları) kullanan b�l�msel testler, “b�z� b�ze” tüm der�nl�kler�m�zle göstereb�l�r m�?

     Kend�m�z ve d�ğer �nsanlar hakkında hızlıca b�r sonuca varmadan ve tek kel�mel�k 
�fadelerden oluşan b�r k�ş�l�k anal�z� yapmadan önce b�r düşüncen�n de, duygunun da 
her yönünün kend� �ç�m�zde zaten var olduğunu kabul edel�m. Sadece bu yönler� ne 
kadar, ne şek�lde ve ne zaman besled�ğ�m�ze göre kend� �ç�m�ze ve dışarıya 
yansıttığımızı ve bunun davranışlarımızın ne kadar şek�llend�rd�ğ�n� b�r düşünel�m. 
Örneğ�n en �y� tanıdığımızı düşündüğümüz �nsanı b�le günden güne anlamaya 
çalışırken b�z�m her an değ�şt�ğ�m�z kadar onun da her an değ�şt�ğ�n� unutmayalım. 
Bağlamlar bazında genellemelerdense, bu bağlamları oluşturan parametreler özel�ndek� 
değerlend�rmeler� yaparken b�le sadece yanıltıcı z�hn�m�zle değ�l, duygularımızla 
b�rl�kte yapmamız; bambaşka yaşam h�kayeler�ne ve kültürler�ne sah�p �nsanları 
anlamamıza ve onların belk� de kend�ler�n�n b�le farkında olmadığı k�ş�l�kler�ne 
�çer�den dokunmamıza öncülük edeb�l�r.

Stj. Dr. Berk ATALAY
Dönem 5 Öğrenc�s�
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Öneml� uyarı; bu yazı fazlasıyla spo�ler 
�çermekted�r! 

Dr. Öğr. Üyes� Gamze GÜRCAN
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anab�l�m Dalı

“K�ş�, yaşamının anlamını, ancak onu bulamayacak duruma geld�ğ�n� h�ssett�ğ� zaman, 
arayab�l�r – ve, belk�, bulab�l�r.” Oruç Aruoba

 
Her şey b�r ödevle başladı.

HER ŞEY BİR 
ÖDEVLE BAŞLADI…
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Sanat, kend�m�z� ve kend�m�z dışını (yaşamı) 
�fade etme ve bu �faden�n �ç�nde b�r anlam 

arama çabamızın doğurduğu şeyler�n 
toplamı, kucağa konulan b�r bebek... Sanatı 

�cra eden �fades�nde kend� dünyasını 
yansıtırken, sanatı gözlemleyen �se 

yorumlarında kend� b�r�c�k dünyasını 
yansıtır ve bu �k� yansımanın kavuşmasında 
anlamların çarpışmasını/ çarpışamamasını 

gözlemlemek oldukça hayranlık 
uyandırıcıdır. Yaşamı anlamlandırma 
güdüsünün yarattığı gelg�tler�n aks�ne 
kend�m�z dışını doğan ve batan güneş 
muazzamlığında düzenl� görürüz, bu 
kavuşmaların rahatlatıcılığı belk� de 

bundandır, düzens�zl�kler�m�z� eşlemek...

 Dönem 6 stajı esnasında ps�k�yatr� kongres�ne katılmam gerekm�şt� ve bu zaman boşluğunda 
�nternler�n b�r ödev hazırlamasını planlamıştım. Makale hazırlama güzel b�r ödev olab�l�rd� 
ancak öğrenc�ler�n öner�s�yle her güne b�r f�lm bel�rley�p akşamları bu f�lm� anal�z etmek, 
f�k�rler�m�z� b�rb�r�m�ze aktarmak hususunda anlaştık. Ve sonunda, ortaya böyle güzel b�r 
yazı çıktı. Aşağıda f�lmlerle �lg�l� Mehmet Can Aksoy, Muhammet Al� Arslan ve Handan 

Kocakütük’ün sorgulayan, bağlantılar kuran ve umudu koruyan yorumlarını okuyacaksınız. 
Umarım key�f alırsınız...
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F�lm�n Adı: 
B�g F�sh-Büyük Balık 

Yönetmen: 
T�m Burton

Oyuncular: 
Ewan McGregor (Genç Edward Bloom) 
Albert F�nney (Yaşlı Edward Bloom) 
B�lly Crudup (W�ll Bloom)
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İnt. Dr. Muhammet Al� ARSLAN
     Baba oğul �l�şk�s�, gerçekl�k algısı ve �nsan hayatı üzer�ne düşünmeme neden olan b�r
f�lmd�. Başına gelen olayları olağanüstü h�kâyelerle sıra dışı b�r b�ç�mde anlatan b�r baba
f�gürü var. Oğul, çocukluk dönem�nde bu h�kâyeler� d�nlemekten key�f alsa da zaman
geçt�kçe babasıyla çatışmaya başlıyor. Çünkü babasının anlattığı h�kâyeler� abartılı avcı
h�kâyeler�ym�ş g�b� algılıyor. Oysa b�r sahnede babası “İk�m�z de aynı �ş� yapıyoruz ben
anlatıyorum, sen �se yazıyorsun.” d�yor. Oğlu her ne kadar bu h�kâyelerden
hoşlanmadığını söylese de seçt�ğ� mesleğ�n kurgusallık üzer�ne olması düşündürücü. F�lm
oldukça metafor �çer�yor. İzlerken düşündüğüm soru "Gerçek somut mu olmalı?" oldu.
Yönetmen, baba karakter� üzer�nden aslında sürreal�zm�n temel�n� anlatmak �st�yormuş
g�b� geld� bana. Gelel�m h�kâyelere, �nsanları b�rer balık g�b� düşünürsek, büyük balık
olab�lmek �ç�n avcılara yakalanmamak gerek�yor. Avcılarsa gündel�k hayatta b�z�
sınırlayan, kısıtlayan, b�r kalıba sokmak �steyen her şey. Edward karakter� çok cesur b�r
karakter, değ�şmek ve gel�şmekten korkmuyor. Cadının gözünde ölümünü görmes� �se,
ölüm gerçeğ�n� kabullend�ğ�n� ve herkes� bekleyen b�r son olduğunun b�l�nc�nde
olduğunu göster�yor. Bu yüzden anın keyf�n� çıkarıyor ve zaten b�r gün b�tecek olan
yaşamı �ç�n büyük stresler �ç�nde boğulmuyor. Edward’ın tuttuğu balık �se eş�. Buradan
a�len�n �nsan hayatında ne kadar öneml� b�r yer� olduğu sonucunu çıkarıyorum. Şartlar ne
kadar olumsuz görünse de Edward aşkının peş�n� bırakmıyor ve sonunda hayatının
kadınıyla evlen�yor. Toparlamak gerek�rse, f�lmden çıkardığım en öneml� şey kend�m�z�,
hayatımızı ve gerçekler� b�r kalıba sokmamamız gerekt�ğ�.
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F�lm�n Adı: 
Volver-Dönüş

Yönetmen: 
Pedro Almodóvar

Oyuncular:
Penélope Cruz (Ra�munda)
Carmen Maura (Irene-Ra�munda �le Sole'n�n annes�) 
Lola Dueñas (Sole)
Blanca Port�llo (Agust�na)
Yohana Cobo (Paula-Ra�munda'nın kızı) 
Chus Lampreave (Teyze Paula)
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İnt. Dr. Handan KOCAKÜTÜK
Öncel�kle b�r kadın olarak oldukça etk�lend�ğ�m b�r f�lm oldu. İç�nde bulunduğumuz 
yüzyılda b�le dünyanın b�rçok yer�nde haklarını elde edemeyen, ayrımcılığa, ş�ddete, 
c�nsel �st�smara maruz kalan kadınların varlığı en öneml� toplumsal yaralardan b�r�. 
K�m� güçlü b�r şek�lde üstes�nden gel�yor, k�m� hayata karşı savunmasız kalıyor, 
k�m�s�nden de ger�ye sadece b�r beden kalıyor. F�lm �şte bu güçlü kalab�len kadınlar 
üzer�ne. İlk başta kend� mezarını satın alıp onu tem�z tutmaları bana “volver” 
kel�mes�n�n neye dönüş olduğunu düşündürmüştü. Aslında öldü sanılan anne Irene'n�n 
uzun b�r süre sonra çıkıp gelmes�, zor durumda olan kızlarını ve torununu 
desteklemes�, a�len�n yen�den b�r araya gelmes� tam anlamıyla b�r ger� dönüştü bence. 
Ra�munda’nın geçm�şte yaşadığı ve etk�s�nden de kurtulamadığı kötü şeyler� tekrar 
yaşaması ve bunların üzer�nden gelme çabası sonuna kadar h�ssed�l�yor. En çok 
d�kkat�m� çeken şey �se Ra�munda’nın güzell�ğ� ön plana çıkarılırken, gerçek hayattak� 
olumsuzlukların, erkekler�n kadınların hayatlarına nasıl zarar verd�ğ�n�n ger� planda 
anlatılması. B�r anlamda yok saymanın �fades� g�b�.
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F�lm�n Adı: 
L�fe of P�- P�’n�n Yaşamı 

Yönetmen: 
Ang Lee

Oyuncular:
Suraj Sharma (P�,16 yaş) 
Irrfan Khan (P�, yet�şk�n)
Ayush Tandon (P�, 11/12 yaş) 
Gautam Belur (P�, 5 yaş)
Tabu (G�ta Patel, P�’n�n annes�)
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İnt. Dr. Mehmet Can AKSOY
F�lmde �nsan ps�koloj�s�n�n kend�n� savunmak �ç�n ne kadar yaratıcı olab�leceğ�n� 
görüyoruz. Sonunda gerçek h�kâyey� öğrenmek ben� çok şaşırttı. O ana kadar ben 
hayvanları �nsanın doğasına gönderme olarak düşünmüştüm. Sırtlan açgözlülük, 
zebra �y�l�k, kaplan savaşçı g�b�... Ama h�kaye bambaşka b�r yöne evr�ld� ve bunun 
�puçlarını aslında başta b�raz ver�lm�şt�. Babası "Kaplanın gözler�nden ancak kend� 
yansımanı görürsün." dem�şt�. Bunun g�b� b�r sürü easter egg olduğunu 
düşünüyorum. Mesela hayatta kalma kılavuzunda zaman geç�rmek �ç�n h�kâyeler 
uydurun yazıyordu. F�lmde �k� söz ben� kend� yaşamıma yön verecek kadar etk�led�. 
İlk� “Her şeye �nanmak h�çb�r şeye �nanmamakla aynı şeyd�r.”, �k�nc�s� �se “İk� 
h�kâyey� de kanıtlayacak h�çb�r şey yok. B�r�n�n gerçek olduğunu b�l�yorsun. Pek� 
hang�s�ne �nanmak �sters�n? - Kaplanlı olana”.



AYAZ'IN VURDUĞU GECE
B�r akşam uykusunda sen� bulmakla,
B�r sabah uyanıp sen� bulamamak arasında fark yok.
Yalnızlık, her sonbahar çalar �nsanın kapısını.
Soğuk, eğer yüreğ�ndeyse gerçek sızı olur.
Kabahat sürekl� sende olan aklımda mı?
B�r adım atamayan, t�treyen bacaklarıma b�r bak
Korku, �nsanın kend�ne ördüğü duvar mı?
Herkes uzak, herkes yabancı
Tanıdık b�r şeyler görmek �ç�n çırpınırken 
buluyorum kend�m�.
Suç onlarda mı, bende m�?
Saklanarak kend�m� koruyor muyum herkesten?
Şu dağların ardında, çok uzaklarda belk�
H�ssed�yorum, güzel şeyler oluyor �nsanların yüzünü 
güldüren
Kader bu ya, ben burada ağlıyorum.
İç�m� kem�ren o h�sse tesl�m
D�l�mden dökülmüyor b�r şey.
''Anlat desen�z anlatamam, en�ne boyuna yaşarım 
ancak'' d�yen Turgut Uyar'ı anıyorum 
B�l�yorum artık,
Susarak da çok şey söylüyorum.

ŞİİR VE FOTOĞRAF KÖŞESİ

Stj. Dr. Zeynep GÜNAYDIN
Dönem 4 Öğrenc�s�
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Stj. Dr. El�f Nurten DOĞAN
Dönem 4 Öğrenc�s� 

İrem SÖYLER 
Dönem 2 Öğrenc�s�

Stj. Dr. M. Em�n YORULMAZ 
Dönem 5 Öğrenc�s�

Stj. Dr. M. Em�n YORULMAZ 
Dönem 5 Öğrenc�s�
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TOBB ETÜ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA 
LABORATUVARI AÇILDI
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     TOBB ETÜ Tıp Fakültes� Araştırma Laboratuvarı, TOBB ETÜ 
Hastanes�nde Eylül 2020 tar�h�nden bu yana h�zmet veren COVID 19 Tanı 
Laboratuvarının mekansal düzenlenmes� ve alt yapıyı oluşturan c�hazların 
satın alınması �le yapılandırılmıştır. Bu laboratuvarın kurulması �le Tıp 
Fakültes�nde; Tıbb� B�yoloj�, Tıbb� M�krob�yoloj�, Tıbb� H�stoloj�, Tıbb� 
F�zyoloj�, Tıbb� B�yok�mya, Farmakoloj� ve Patoloj� g�b� temel ve kl�n�k 
anab�l�m dallarında çalışmalarını sürdüren tüm öğret�m üyeler�m�z�n b�l�msel 
araştırmalar yapması olanaklı hale gelm�şt�r.

Prof. Dr. Jul�de Sedef GÖÇMEN
TOBB ETÜ Tıp Fakültes� Tıbb� M�krob�yoloj� AD, Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Öğret�m Üyes� Par�sa SHARAFI
TOBB ETÜ Tıp Fakültes� Tıbb� B�yoloj� AD

Dr. Öğret�m Üyes� Yasem�n ARDIÇOĞLU AKIŞIN
TOBB ETÜ Tıp Fakültes� Tıbb� B�yok�mya AD

     Araştırma laboratuvarımızdak� c�haz altyapısı �le;
● Hücre b�yoloj�s� (hücre kültüründe prol�ferasyon, hücre canlılığı, apoptoz, �laç etk�ler�, toks�s�te, kanser, yara 
�y�leşmes� vb. süreçler�n araştırılması),
● Moleküler b�yoloj� ve genet�k (gen, mRNA ve m�RNA tanımlama, rekomb�nant gen teknoloj�ler�, transfeks�yon, 
gen �fades�, CRISPR- CAS vb. yöntemler�n uygulanması),
● Proteom�k (prote�nler�n ekspresyonu, m�ktar tay�n�, tanımlanması),
● Moleküler h�stoloj� (doku, hücre ve molekül düzey�nde görüntüleme, kök hücre çalışmaları vb), alanlarında 
araştırmalar yapılab�lecekt�r.
     Bu sayede, farklı ana b�l�m dallarının ortak ve daha n�tel�kl� çalışmalar yapab�lmes� ve bunun yanı sıra tanıda 
yardımcı olab�lecek tekn�kler�n gel�şt�r�lmes� ve kullanımı mümkün olacaktır.
     Herkes�n b�ld�ğ� g�b� tıp mult�d�s�pl�ner çalışmalara açıktır. Uluslararası saygınlığı yüksek derg�lerde yayın 
yapmak, ancak kapsamlı ve n�tel�kl� mult�d�s�pl�ner projelerle mümkündür. Bu araştırma laboratuvarı hem temel 
ve kl�n�k b�l�m dallarının ortak çalışmalarını olanaklı kılacak hem de Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü Moleküler Tıp
Anab�l�m Dalı yüksek l�sans ve doktora programına daha fazla sayıda öğrenc� kabul ed�leb�lmes�n� sağlayacaktır.
     Laboratuvarımızın kurulma sürec�n� destekleyen TOBB ETÜ Tıp Fakültes� yönet�c�ler�ne, tüm öğret�m 
üyeler�m�ze ve �dar� personel�m�ze teşekkür eder�z.

Hücre Kültürü Laboratuvarı Floresan Inverted M�kroskop M�krob�yoloj� (COVID) Laboratuvarı
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3. PEDİATRİ SEMPOZYUMU 

     3. Ped�atr� Sempozyumu, 26 Mart 2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r. Sempozyumun b�l�msel 
programında; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hek�mler� ve yan dallara yönel�k temel konular ve güncel 
gel�şmeler ele alınıp tartışılmış, konularında uzman değerl� hocalarımızla çocuk sağlığı alanındak� güncel 
b�lg�ler� fırsatı bulunmuştur. Sempozyum Prof. Dr. Zafer Arslan başkanlığında Prof. Dr. Zeynep 
Üstünyurt Konuk ve Doç. Dr. Hat�ce Tatar Aksoy sekreterl�ğ�nde; Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Nejat 
Akar, Prof. Dr. Gülay Dem�rc�n, Dr. Öğret�m Üyes� Yasem�n Ardıçoğlu Akışın, Dr. Levent Şükrü 
Akgüngör, Dr. Aygün Atacanlı, Dr. Meltem Güneş Aslan, Dr. Şah�ka Baysun, Dr. Derya Potur ve Dr. 
Zek�ye Baydar hocalarımızın katılımlarıyla düzenlenm�şt�r.

     17-18 Mart 2023 tar�hler�nde 4. Ped�atr� Sempozyumunun yapılacağını b�ld�rmekten mutluluk duyarız. 



16. Uluslararası Anadolu Adl� B�l�mler Kongres�, 
3-5 Haz�ran 2022 tar�hler�nde TOBB Ekonom� ve 
Teknoloj� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� ev 
sah�pl�ğ�nde, İzm�r Kât�p Çeleb� Ün�vers�tes� ve 
Adl� B�l�mc�ler Derneğ�’n�n katılımlarıyla 
Ankara’da gerçekleşt�r�ld�.
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16. ULUSLARARASI 
ADLİ BİLİMLER 
KONGRESİ

Adl� b�l�mler alanında son gel�şmeler�n aktarıldığı kongreye, Amer�ka B�rleş�k Devletler�, İtalya, Yunan�stan, 
İsv�çre, Kosova, İsra�l, İran, Azerbaycan, Kırgız�stan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� �le ülkem�zden davetl� 
konuşmacılar katıldı. TOBB ETÜ Merkez Kampüsü Sosyal Tes�sler� Konferans Salonunda gerçekleşt�r�len 
kongrede, adl� b�l�mler alanına yen� bakış açıları kazandıran 20 oturumda 42 konferans ve 29 sözlü b�ld�r� 
sunuldu. Kongren�n �lk günü öğle saatler�nde Emn�yet Genel Müdürlüğü Kr�m�nal Da�res� Başkanlığı tarafından 
�ç ve dış mekân göster�ler� gerçekleşt�r�ld�. Özell�kle olay yer� �nceleme konusundak� Başkanlık çalışmalarının 
paylaşıldığı bu göster�lere �lg� büyük oldu. Kongren�n organ�zasyonuna TOBB ETÜ TIPKET ve TOBB ETÜ 
Müz�k Topluluğu akt�f olarak katkı sağladı. Kapanış oturumunda en başarılı üç sözlü sunuma ödül ver�ld�. 
Kongrem�z�n, özell�kle genç araştırmacılar açısından eğ�t�c� ve yol göster�c� olduğunu umuyoruz.

Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
Tıbb� M�krob�yoloj� Anab�l�m Dalı
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     Geçm�ş yıllarda yapılan çalışmalar, Toxoplasma gond��’n�n nörodavranışsal bozukluklarla �l�şk�l� 
ş�zofren�, b�polar bozukluk, Alzhe�mer, obses�f-kompuls�f bozukluk ve benzer� nörodejenerat�f ve 
nörops�k�yatr�k hastalıkların patof�zyoloj�s�nde öneml� b�r r�sk faktörü olab�leceğ�n� ortaya koymuştur. 
Nörodavranışsal ve ps�k�yatr�k bozuklukların yaratacağı agresyon; Toxoplasma gond�� enfeks�yonunun 
suç, ş�ddet ve �nt�hara olan yatkınlıkla �l�şk�l� olab�leceğ�n� düşündürmekted�r.

    Çalışma grubumuz, Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan hocamızın danışmanlığında, 3-5 Haz�ran 2022 
tar�hler�nde gerçekleşt�r�len 16. Uluslararası Anadolu Adl� B�l�mler Kongres�’nde “Toxoplasma 
gond��’n�n İl�şk�l� Olduğu Nörodejenerat�f ve Nörops�k�yatr�k Hastalıklarda Suça Eğ�l�m” konulu sözlü 
b�ld�r�yle yer aldı. Bu sözlü b�ld�r�m�zde, b�rey� suça yönlend�recek nörodavranışsal bozukluklara 
sebeb�yet veren hastalıkların Toxoplasma gond�� �le �l�şk�s�ne a�t çalışmaların bulguları b�r araya 
get�r�lm�şt�r. Bu sonuçlar doğrultusunda yapılacak gelecek mult�d�s�pl�ner çalışmalardan elde ed�len 
ver�ler�n, adl� b�l�mler de dah�l olmak üzere ps�k�yatr�, m�krob�yoloj� ve enfeks�yon hastalıkları g�b� pek 
çok alanda yararlı olab�leceğ� düşünülmekted�r. T. gond�� seroloj�s�, adl� tıpta nörops�k�yatr�k 
hastalıklara bağlı suçların tay�n� �ç�n aday b�r b�yobel�rteç olab�l�r.

     Projem�z süres�nce b�ze yardımlarını es�rgemeyen Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan hocamıza ve Dr. 
Gamze Gürcan hocamıza teşekkürler�m�z� sunarız.

14 Mart Tıp Derg�s� KHEIRON

TOXOPLASMA GONDİİ’NİN İLİŞKİLİ OLDUĞU NÖRODEJENERATİF 
VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLARDA SUÇA EĞİLİM

Stj. Dr. Ayça ÖZSİPAHİ
Dönem 4 Öğrenc�s�

 
Stj. Dr. Bengü AKGÖK

Dönem 4 Öğrenc�s�
 

Stj. Dr. Fatma Güfran SÜLEYMAN
Dönem 4 Öğrenc�s�
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     Öncel�kle s�nd�r�m, solunum ve gen�toür�ner s�stemler �le der� olmak 

üzere vücudumuzdak� m�kroorgan�zma popülasyonunun tamamına 

m�krob�yota den�r. M�krob�yota �nsan sağlığı ve vücudun homeostazı �ç�n 

pek çok koruyucu ve metabol�k fonks�yona sah�pt�r.

     İnsan m�krob�yotası henüz anne karnındayken şek�llenmeye başlar. 

Annen�n beslenmes�, sağlık durumu, ps�koloj�s� g�b� b�rçok etken 

yen�doğanın m�krob�yotasını etk�ler. Bu etk�leş�m�n köprüsü de fetüsün ev� 

olan anne rahm�d�r. Transplasental geç�şle bebeğe annen�n 

m�kroorgan�zmaları �let�l�r.

YENİDOĞAN MİKROBİYOTASI 

     Sayılanlara ek olarak, doğum şekl� de m�kroorgan�zma popülasyonun �çer�ğ� ve zeng�nl�ğ� bakımından öneml�d�r.
Doğum sırasında bebeğ�n annen�n vaj�nal florasıyla olan teması, bebeğ�n �ler�k� yaşlarda b�le geç�receğ� hastalıklar
karşısında kalkan görev�n� üstlenecek m�kroorgan�zmaların temel�n� oluşturur. Normal doğumla dünyaya gelen
bebekler�n m�krob�yotası, annen�n B�f�dobacter�a türler� ve Bactero�des frag�l�s g�b� m�kroorgan�zmalardan baskın
vaj�nal m�krob�yotasından oluşur. Sezaryen doğumda bebek annen�n vaj�nal florasıyla temas edemezse,
m�krob�yotasının baskın türler� hastane kaynaklı bakter�ler olur ve m�krob�yota çeş�tl�l�ğ� azalır. Bu da bebeğ� allerj�,
astım, atop�k egzama, obez�te, t�p 1 d�yabet, çölyak hastalığı, hatta d�kkat eks�kl�ğ� ve h�perakt�v�te bozukluğu �le
ot�zm g�b� b�l�şsel hastalıklar açısından r�skl� hale get�r�r. Bu durum b�l�m �nsanlarının aklına bu teması yapay yolla
sağlayan “vaj�nal tohumlama” yöntem�n� gel�şt�rmey� get�rm�şt�r. Bu yöntemde, sezaryenle doğan bebeğ�n ağzına,
yüzüne ve tüm vücuduna ster�l yollarla alınan vajen sıvısı sürülerek vajen florasıyla yapay olarak doğar doğmaz temas
etmes� sağlanır. Ancak bu yöntem neonatal enfeks�yon r�sk� oluşturmasından dolayı öner�lmemekted�r.

     Doğum sonrası dönemde �se beslenme m�krob�yota üzer�ndek� en öneml� etkend�r. Hem annen�n hem de bebeğ�n
d�yet�, kullanılan �laçlar vücuttak� yararlı bakter�ler�n sayısını bel�rler. Anne sütü �le beslenen bebekler�n
m�krob�yotasında baskın tür normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde olduğu g�b� B�f�dobacter�a’lardır. Takv�ye
olarak dışarıdan alınan B�f�dobacter�a, Lactobac�llus vb. suşları �çeren prob�yot�kler anne sütü alamayan, sezaryenle
doğan veya prematür doğan dezavantajlı konumdak� bebekler �ç�n kurtarıcı b�r çözümdür.

Stj Dr. Mel�ha Eda AYAŞ
Dönem 4 Öğrenc�s�
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Dalby, M. J., & Hall, L. J. (2020). Recent advances �n understand�ng 
the neonatal m�crob�ome. F1000Research, 9, F1000 Faculty Rev-422. 
https://do�.org/10.12688/f1000research.22355.1
Ede, G., Anne Sütünün ve Yen�doğanın İntest�nal M�krob�yotasının 
Maternal Beslenme �le İl�şk�s�, Hacettepe Ün�vers�tes� Sağlık 
B�l�mler� Enst�tüsü Beslenme ve D�yetet�k Programı Doktora Tez�, 
Ankara, 2019.
Gökdağ Balcı, E. & Oskay, Ü. (2021). Yen�doğan Bağırsak 
M�krob�yotasına Etk� Eden Faktörler. Hemş�rel�k B�l�m� Derg�s� , 4 
(3) , 156-162.
https://do�.org/10.54189/hbd.873965
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ULUSLARARASI 
BİYOETİK 

TOPLULUĞU 

     “Kard�yoloj�de Et�k“ sempozyumu 14 Mart 2022 tar�h�nde, fakültem�z�n b�r topluluğu olan TOBB ETÜ 
Uluslararası B�yoet�k B�r�m�/Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık Merkez� Öğrenc� Topluluğu tarafından 
düzenlenm�şt�r. Sempozyum �k� oturum şekl�nde gerçekleşt�r�lm�ş olup öğrenc�ler�n ve hocalarımızın entegre 
şek�lde katkı sağladığı başarılı b�r organ�zasyon olmuştur. Her yıl kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı, 
topluluğumuz sempozyumları �ç�n geleneksel b�r gün hal�ne gelm�şt�r. İlk olarak 2020 yılında “Yapay Zekâ Et�ğ�”, 
daha sonra 2021 yılında “Uluslararası COVID-19 ve Et�k“ sempozyumu ve 2022 yılında da “Kard�yoloj�de Et�k” 
sempozyumu...

KARDİYOLOJİDE 
ETİK 

SEMPOZYUMU
 

14 MART 2022

     “Kard�yoloj�de Et�k” sempozyumunun özel b�r yanı da fakültem�z bünyes�nde yazılan “Kard�yoloj� Vakalarıyla 
Kl�n�k Et�k” adlı k�tabımızın tanıtımının yapılmış olmasıdır. Bu k�tap fakültem�z�n öğret�m üyeler� Doç. Dr. 
P.El�f Ekmekc�, Dr. Banu Buruk ve Doç. Dr. A. Savaş Çeleb� önderl�ğ�nde ve fakülte öğrenc�ler�m�z�n bulunduğu 
b�r yazar grubu �le çıkarılmıştır. K�tapta kard�yoloj� alanında günlük hayatta karşılaşılan vakaların et�k 
çözümlemeler� yer almaktadır. Sempozyumda k�tabımızın tanıtımını İnt. Dr. Begüm Güneş yapmış, 
k�tabımızdan seç�len örnek vakaları Stj. Dr. Gözde Tekmen, Lat�fe Büşra Çokaslan ve A. Emre Dem�rkaya 
sunmuştur.

     Sempozyumda katılımcılar, dört farklı öğret�m üyes�nden değerl� konuşmalar d�nleme olanağı bulmuştur: 
TOBB ETÜ Tıp Fakültes�, Tıp Tar�h� ve Et�k Anab�l�m Dalı Başkanı Doç. Dr. P.El�f Ekmekc�’n�n “Kl�n�k Et�k 
Sorunlara Yaklaşım: Dört İlkeden Başka Seçenek Var mı?” ve Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, Tıp Tar�h� ve 
Et�k Anab�l�m Dalından Prof. Dr. Berna Arda’nın “Hek�m K�ml�ğ� ve Et�k Açısından Ne Bekl�yoruz? Ne 
Buluyoruz?” adlı et�k sunumlarının ardından, Dr. Ufuk İy�gün “Kard�yoloj� Prat�ğ�nde Hukuk� Problemler” ve 
son olarak TOBB ETÜ Tıp Fakültes� Kard�yoloj� Anab�l�m Dalından Doç. Dr. A. Savaş Çeleb� “Kard�yoloj�de 
Et�k Sunumlar” başlıklı konuşmalarını yapmışlardır.

A. Emre DEMİRKAYA
Dönem 3 Öğrenc�s�

TOBB ETÜ Uluslararası B�yoet�k B�r�m� 
Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık Merkez� 

Öğrenc� Topluluğu Başkanı
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     Bu f�kr� sunduğumuzda en az b�z öğrenc�ler kadar heyecanlanan, desteğ�n� her zaman h�ssett�ğ�m�z 
öğrenc� topluluğumuzun akadem�k danışmanı Doç. Dr. P. El�f Ekmekc�’n�n çalışmalara hemen başlamak 
�stemes�, takım arkadaşlarımızı ve çalışmanın ana hatlarını bel�rley�p �lg�l� hocalarımıza yönlend�rmes� 
k�tabımızın �lk adımlarıydı. Doç. Dr. P. El�f Ekmekc�, Dr. Öğr. Üyes� Banu Buruk, Dr. Öğr. Üyes� Gamze 
Gürcan ve Ar. Gör. Abdullah Yıldız hocalarımıza, destekler� �ç�n topluluğumuz adına en �çten 
teşekkürler�m� �let�yorum. Bu değerl� çalışma sayes�nde b�zlere kattıkları b�lg� ve tecrüben�n yıllar geçse de 
yol göster�c� ve meslek hayatımız �ç�n referans noktası olacağından şüphem yok.

     Öğrenc� topluluğumuzun yönet�m kurulu üyeler�nden ve ps�k�yatr� et�ğ� alt b�r�m�n�n akt�f üyeler�nden 
oluşan sevg�l� ek�p arkadaşlarıma; bu meşakkatl� süreçte fedakarlıklarından, sorumluluk ve görev b�l�nc�yle 
yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkürler�m� �let�yorum.

     K�tabımızın her okuyucunun kend�nden b�r şeyler bulab�lmes�, kend�ne b�r şeyler katab�lmes� ve 
kartopu etk�s� yaratarak sorgulayıcı b�r bakış açısı kazandırab�lmes� d�leğ�yle...

PSİKİYATRİDE KLİNİK ETİK

B�lge ÖZÜÇETİN
Dönem 2 Öğrenc�s�

TOBB ETÜ Uluslararası B�yoet�k B�r�m� 
Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık Merkez� 

Öğrenc� Topluluğu Başkan Yardımcısı

     Yayımcısı Spr�nger olan Ps�k�yatr� Vakalarıyla 
Kl�n�k Et�k k�tabını hazırlarken TOBB ETÜ 
Uluslararası B�yoet�k B�r�m� Dünya Hek�mler B�rl�ğ� 
Ortaklık Merkez� Öğrenc� Topluluğunun düzenled�ğ� 
Kard�yoloj�de Et�k Sempozyumunda lansmanı yapılan 
Kard�yoloj� Vakalarıyla Kl�n�k Et�k k�tabından �lham 
aldık. Kard�yoloj� Vakalarıyla Kl�n�k Et�k k�tabının 
arka planındak� b�r yılı aşkın hazırlık aşaması, ver�len 
onca emek ve yapılan onlarca toplantı Ps�k�yatr� 
Vakalarıyla Kl�n�k Et�k k�tabı �ç�n b�zler� hazırlıklı ve 
tecrübel� kılıyordu. Ps�k�yatr� et�ğ� alt dalı kapsamında 
gerçekleşt�r�len sem�nerlere katılımın yüksek olması 
“Ps�k�yatr� vakalarını kl�n�k et�k açısından �nceleyen 
b�r k�tap hazırlayab�l�r m�y�z?” sorusunu aklımıza 
get�rd�.
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     Sem�ner 25 Mayıs 2022’de TOBB ETÜ Tıp Fakültes� 
Ek B�nası Fuaye Alanında düzenlend�. Konuşmacı 
olarak Prof. Dr. F�l�z Çay Şenler çağrıldı. Sem�nere 
aynı zamanda B�yoet�k B�r�m� Danışman Öğret�m 
Üyes� Doç. Dr. P. El�f Ekmekc� ve Dr. Öğret�m Üyes� 
Banu Buruk da katıldı. Tıp Fakültes�nden de b�rçok 
öğrenc�n�n katılımcı olarak bulunduğu sem�nerde esas 
olarak Onkoloj� kl�n�kler�nde hastaya ya da hasta 
yakınına kötü haber vermen�n zorlukları ve bu süreçte 
karşılaşılan et�k problemler ele alındı ve kötü haber�n 
doğru şek�lde ver�lme yolları tartışıldı.

ONKOLOJİDE KÖTÜ HABERİN PAYLAŞIMI 
VE ETİK SORUNLAR SEMPOZYUMU 

     Onkoloj�de kötü haber�n ver�lmes� sürec�, tıbbın d�ğer bölümler�nde olduğu g�b� bell� başlı kurallar 
�çer�s�nde yürütülmel�d�r. D�kkat ed�lmes� gereken faktörlerden �lk� hastanın ya da hasta yakınının 
konforunun sağlanması, haber�n ver�leceğ� ortamın dış faktörlerden en az etk�len�lecek şek�lde
tasarlanmasıdır. B�r d�ğer faktör �se hastanın haber� kaldırma kapas�tes�n�n değerlend�r�lmes�d�r. Doktor 
haber� ver�rken hastaya ps�koloj�k b�r zarar vermemeye d�kkat etmel�d�r. Hastanın haber� kaldıramayacağı 
şüphes�n�n olduğu durumlarda hastanın onayı �le odada b�r yakının bulunması �steneb�l�r veya hastalara kötü 
haber vermekte uzmanlaşmış meslektaşlara danışılab�l�r.

     Tab�� k� bu süreç sadece hastanın değ�l, hek�m�n de korunması gereken b�r süreçt�r. Hek�ml�k mesleğ�nde 
empat� yapmak her ne kadar gerekl� olsa da, fazlası hek�me kalıcı zararlar vereb�leceğ�nden dengel� olmalıdır. 
Hastanın ya da hasta yakınlarının saldırgan davranışlar gösterme �ht�maller�ne karşı hek�m kend�n� güvende 
tutmayı da �hmal etmemel�d�r.

Hülya AKAR
Dönem 2 Öğrenc�s�

TOBB ETÜ Uluslararası B�yoet�k B�r�m� 
Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık Merkez� 

Öğrenc� Topluluğu Sosyal Program Sorumlusu

     Sem�ner kapsamında yapılan çalışmalar ve ed�n�len b�lg�ler sayes�nde Onkoloj� kl�n�kler�nde kötü haber 
verme sürec�n�n hem et�k hem de hasta ve doktor açısından en �y� şek�lde yürütülmes�n�n mümkün olacağı 
değerlend�r�lm�şt�r.

Eren ÖZCAN
Dönem 2 Öğrenc�s�
TOBB ETÜ Uluslararası B�yoet�k B�r�m� 
Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık Merkez� 
Öğrenc� Topluluğu Mal� Koord�natörü
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     X.O Gel�şen İnsan Sem�ner�, 22 Haz�ran 2022 
tar�h�nde TOBB ETÜ Uluslararası B�yoet�k 
B�r�m�/Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık Merkez� 
Öğrenc� Topluluğu tarafından düzenlend�. Hacettepe 
Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, Tıp Tar�h� ve Et�k 
Anab�l�m Dalı Araştırma Görevl�s� Dr. Çağrı Zeybek 
Ünsal “Gel�şen B�yotıp Teknoloj�ler�n�n Et�k ve İnsan 
Hakları Sorunları �le Et�k Değerlend�rmes�” konulu 
sunumuyla etk�nl�ğ�m�ze katılım sağladı.

X.0 GELİŞEN İNSAN SEMİNERİ

     Sem�ner�m�z�n konusu sağlık sektöründek� teknoloj�k gel�şmeler, bu gel�şmeler�n yol açtığı “Yen� Öjen�” 
kavramı ve “Transhüman�zm” akımıydı. Sem�ner�m�zde, gel�şen teknoloj�n�n genet�k mod�f�kasyonlar, b�yon�k 
gözler, uzuvlar ve benzer� yen�l�klerle �nsanların mekan�kleşmes�ne �z�n vermes� ve gelecekte bu tedav�ler�n 
�nsanların or�j�nal kab�l�yetler�n� aşıp tedav� yer�ne b�rer gel�şt�rmeye dönüşmes� g�b� alt başlıklar b�l�msel ve 
et�k açıdan değerlend�r�ld�.

     Sem�ner, konuşmacının sunumu ve soruların sorulması şekl�nde �lerleyen geleneksel formattan farklı olarak, 
anlatımın bel�rl� aşamalarda duraklatılması ve konunun katılımcılar tarafından tartışılması şekl�nde �lerled�. 
Davetl� hocamız da bazen katılımcılar g�b� f�kr�n� açıkladığı bu tartışmalarda katılımcılar b�lg� alışver�ş� yapmış, 
f�k�rler�n� ve bakış açılarını ortaya koymuştur. Saf b�r b�lg� aktarımı ve sonunda et�k olarak doğru ve yanlış g�b� 
kes�n b�r yargının ver�lmes� yer�ne, konu hakkında b�lg� sah�b� olan veya b�lg� sah�b� olmak �steyen �nsanların 
akt�f b�r şek�lde b�rb�rler� �le �let�ş�me geçme �mkânı bulunmuş oldu.

Eren ÖZCAN
Dönem 2 Öğrenc�s�

TOBB ETÜ Uluslararası B�yoet�k B�r�m� 
Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık Merkez� 

Öğrenc� Topluluğu Mal� Koord�natörü
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     19 Ek�m Dünya B�yoet�k Günü, TOBB ETÜ 
B�yoet�k B�r�m�/Dünya Hek�mler B�rl�ğ� Ortaklık 
Merkez� Öğrenc� Topluluğumuzun düzenled�ğ� 
“Sosyal Sorumluluk ve Sağlık Sempozyumu” �le �lk 
defa Fakültem�z�n ek b�nasında kutlandı. 
Topluluğumuzun Akadem�k Danışmanı Doç. Dr. 
P.El�f Ekmekc� ve Topluluk Başkanı Ahmet Emre 
Dem�rkaya önderl�ğ�nde yürütülen etk�nl�ğ�m�z, Sayın 
Dr. Banu Buruk ve Prof. Dr. Nur Çakar hocalarımızın 
ve fakülte öğrenc�ler�m�z�n katılımlarıyla gerçekleşt�. 
2022 yılında fakültem�zden mezun olan Dr. Manolya 
Bergüzar Şekerl�soy, Cov�d-19 pandem� dönem�nde 
yaşadığı deney�mler� katılımcılara aktardı. 
Sempozyumun sonunda, pandem� dönem�nde 
İtalya'dak� hek�mler�n vent�latör yokluğu neden�yle 
yaşadıkları et�k �k�lemler tartışıldı.

SOSYAL SORUMLULUK VE SAĞLIK

Berf�n Nuray CİHANGİR
Dönem 3 Öğrenc�s�
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FAKÜLTEMİZİN
EMSA 

ÜYELİĞİ

     EMSA (European Med�cal Students’ Assoc�at�on), Avrupa’da öğren�m görmekte olan tıp öğrenc�ler�n�n ses� 
olmayı hedefleyen b�r topluluktur.

     Tüm Avrupa’da ve beraber�nde Türk�ye’de de tems�lc�l�kler� bulunan EMSA’nın, ülkem�z�n �ler� gelen 
ün�vers�teler�nden b�r� olan TOBB Ekonom� ve Teknoloj� Ün�vers�tes�nde de tems�lc�l�ğ�n�n bulunması gerekt�ğ� 
düşünces�yle fakültem�z�n üyel�ğ� �ç�n b�r adım attık.

     Topluluk kurmanın zor olab�leceğ�n� b�l�yorduk ancak amaçlarımızı gerçekleşt�rme �steğ�m�z ve azm�m�z �le 
çok güzel �şler başarab�leceğ�m�ze �nandık. Amaçlarımızın temel�nde “B�r hek�m tüm açılardan yeterl� olmalıdır 
ve kend�n� bu konularda gel�şt�rmey� h�çb�r zaman bırakmamalıdır.” düşünces� yer alıyor. Bu düşüncey� hayata 
geç�rmek �ç�n de sek�z farklı p�llar d�rektörlüğü �le çeş�tl� etk�nl�kler planlıyoruz.

     Yen� kurulmuş b�r topluluk olmamıza rağmen kısa sürede pek çok başarılı �ş yaptığımızı söyleyeb�l�r�z. 
Örneğ�n; öğret�m üyeler�m�z�n desteğ� �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z “Uzamış Cov�d 19 Sempozyumu”, 13 Kasım 
D�yabet Günü’nde yaptığımız “Yaşamaya Değer Kontrolümde Şeker” etk�nl�ğ�, Zoom üzer�nden gerçekleşt�r�len 
“PLAB 1 Sources” etk�nl�ğ� ve tüm öğrenc�ler�m�z� b�r araya get�rmey� hedefled�ğ�m�z toplantılar yaptık. Ayrıca 
yapmayı düşündüğümüz b�rçok etk�nl�ğ� de planlama aşamasındayız. Bu etk�nl�kler �le tıp fakültes� öğrenc�ler�ne 
tıbb� konularda f�k�r bel�rtme ve savunma, bunun yanı sıra proje, eğ�t�m, çalıştay ve uluslararası toplantılarda 
akt�f rol alma olanağı sağlamayı hedefl�yoruz. Her dönemden öğrenc�lerle akt�f olarak çalışmalar yürüttüğümüz 
bu toplulukta, b�zler mezun olduktan sonra da aynı amaçlar doğrultusunda �lerlemeye devam edecek b�r kültür 
oluşturmak �st�yoruz. Gerek akt�f üyeler�m�zden gerekse fakülten�n d�ğer öğrenc�ler�nden gelecek tüm f�k�rler� 
değerlend�rmeye ve olanaklar doğrultusunda gerçekleşt�rmeye açığız. S�z� destekleyeceğ�z, s�z de b�z� �zlemeye 
devam ed�n, tak�pte kalın.

EUROPEAN MEDICAL STUDENTS’ ASSOCIATION

DİREKTÖRLÜKLERİMİZ

     Tıp Eğ�t�m�, Tıp B�l�m�, Tıp Et�ğ� ve İnsan Hakları, Sağlık Pol�t�kası, Halk Sağlığı, Avrupa Entegrasyonu 
ve Kültür, Sempozyum, Sosyal Etk�nl�k.

TOBB ETÜ EMSA Yönet�m Kurulu
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tanı ve �zlemde kullanılab�lecek laboratuvar testler� ayrıntılı olarak ele alındı. Sempozyumda öğret�m 
üyeler� ve alanında uzman k�ş�ler�n sunumları yanı sıra fakültem�z öğrenc�ler� de sunum yaptı. Her ne 
kadar pandem�n�n b�tt�ğ� düşünülse de, Cov�d’�n bütün ülkelerde görülen ve tartışılan uzun dönem 
etk�ler�n�n daha �y� tanınması ve yönet�leb�lmes� açısından bu konuya yönel�k etk�nl�kler�n devam etmes� 
gerekt�ğ� sonucuna varıldı.

Stj. Dr. Esma SAK
Dönem 4 Öğrenc�s�

TOBB ETÜ EMSA Genel Sekreter�

     9-10 Aralık 2022 tar�hler�nde, Dekanımız Prof.Dr. 
Nejat Akar başkanlığında ve Prof.Dr. Zeynep 
Üstünyurt Konuk koord�natörlüğünde "Uzamış 
Cov�d" Sempozyumu gerçekleşt�r�ld�. Bu 
sempozyumda, Cov�d-19 pandem�s� sırasında 
hastalanmış k�ş�lerde görülen ve tıpta çeş�tl� 
uzmanlık alanlarına özgü (çocuk sağlığı ve 
hastalıkları, f�z�ksel tıp ve rehab�l�tasyon, ortoped�, 
nöroloj�, ps�k�yatr�, göğüs hastalıkları, kard�yoloj�) 
geç etk�ler vaka örnekler�yle tartışıldı. Ayrıca, 
hastalık etken� olan v�rüsün genet�k özell�kler� �le 

UZAMIŞ 
COVID 

SEMPOZYUMU
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Stj. Dr. Bengü AKGÖK
Dönem 4 Öğrenc�s�

TOBB ETÜ EMSA Halk Sağlığı P�llar D�rektörü

     Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası D�yabet Federasyonu (IDF)’nun öner�ler�yle, 1991 yılından 
�t�baren her 14 Kasım günü, d�yabet�n önem�ne d�kkat çekmek ve hastalık hakkında farkındalığı artırmak 
amacı �le “Dünya D�yabet Günü” olarak çeş�tl� etk�nl�klerle kutlanmaktadır. 14 Kasım, 1921 yılına kadar 
ölümcül b�r hastalık olarak kabul ed�len T�p 1 D�yabet hastalığına sah�p b�reylerde hayat kurtarıcı �laç olan 
�nsül�n� gel�şt�ren Dr. Freder�c Bant�ng’�n doğum günüdür.

     TOBB ETÜ EMSA Halk Sağlığı P�llar’ı olarak 14 Kasım Dünya D�yabet Günü bağlamında 
düzenled�ğ�m�z “Yaşamaya Değer Kontrolümde Şeker” adlı saha etk�nl�ğ�m�z� 13 Kasım 2022 tar�h�nde 
Armada Alışver�ş ve İş Merkez�nde gerçekleşt�rd�k. Dünya D�yabet Günü s�mges� “Mav� Halka”dan yola 
çıkarak mav� tonlarında hazırladığımız standımızda, etk�nl�k önces�nde aldığımız uygulamalı ve teor�k 
d�yabet eğ�t�m� sayes�nde gönüllüler�n kan şekerler�n� ölçerek T�p 1 ve T�p 2 D�yabet hastalığı hakkında 
b�lg�lend�rmeler yaptık. Beslenme davranışları ve f�z�ksel akt�v�te g�b� yaşam tarzı alışkanlıkları hakkında 
tavs�yelerde bulunduk. D�yabet konusunda halkımızı b�l�nçlend�rmey� amaçladığımız etk�nl�ğ�m�zde 
yaklaşık olarak 200 kan şeker� ölçümü yaptık ve 11 k�ş�y� d�yabet r�sk� neden�yle sağlık kuruluşlarına 
yönlend�rerek d�yabet�n get�reb�leceğ� zararların önüne geçmeye çalıştık.

     TOBB ETÜ EMSA Halk Sağlığı P�llar'ı olarak tıp öğrenc�ler�n� halk sağlığı konusunda b�lg�lend�r�p 
eğ�tmey� amaçlayan ve sağlıklı yaşamın, koruyucu tıp ve sağlık eğ�t�m�n�n yaygınlaşmasında anahtar rol 
üstlenmeler�ne teşv�k eden etk�nl�kler�m�zle çalışmalarımıza devam edeceğ�z.

YAŞAMAYA 
DEĞER 

KONTROLÜMDE 
ŞEKER 

ETKİNLİĞİ
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     Tıp Et�ğ� ve İnsan Hakları P�lları olarak, 20 
Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe yönel�k 
etk�nl�ğ�m�z� 22 Kasım 2022 tar�h�nde TOBB 
ETÜ Kolej� �le b�rl�kte gerçekleşt�rd�k. Tıp Et�ğ� 
Anab�l�m Dalında görev yapmakta olan 
Dr.Öğr.Üyes� Banu Buruk hocamızın "Çocuk 
Hakları ve Hek�m-Ebeveyn İlet�ş�m� Arasındak� 
Et�k Nüanslar" konulu sunumu yaptığı 
etk�nl�ğ�m�ze saygıdeğer hocalarımız, TOBB 
ETÜ Kolej� Yönet�m Kadrosu ve vel�ler�, EMSA 
Yönet�m Kurulumuz katılım sağladılar.

 ÇOCUK 
HAKLARI GÜNÜ 

ETKİNLİĞİ

Berf�n Nuray CİHANGİR
Dönem 3 Öğrenc�s�

TOBB ETÜ EMSA Tıp Et�ğ� ve 
İnsan Hakları P�llar D�rektörü
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     Asklep�os B�l�msel Araştırma Topluluğu olarak, “İlk Yardıma İlk Adım” sloganıyla yola çıktığımız ve 
bu sene �lk�n� düzenled�ğ�m�z çalıştayımızda; ün�vers�tem�z�n farklı bölümlerdek� öğrenc�ler�yle buluşarak
�lk yardım konusunda farkındalık oluşturmayı hedefled�k. Prof. Dr. Selçuk Tunalı hocamızın danışmanlık 
yaptığı çalıştayımızı, Prof. Dr. Mustafa Turan, Dr. Öğr. Üyes� Betül Akbuğa Özel ve Dr. Yakup Tatar 
hocalarımızın çok değerl� katkıları ve destekler�yle gerçekleşt�rd�k. Dr. Öğr. Üyes� Betül Akbuğa Özel’�n 
“İlk Yardımın Esasları” sunumuyla başlayan çalıştayımız; günlük hayatta tanık olab�leceğ�m�z durumları 
katılımcılarımızla buluşturan vaka sunumları ve ac�l b�r durumda yetk�l� k�ş�lerle �let�ş�m sürec�nde nasıl 
�lerlen�lmes� gerekt�ğ�, nelere d�kkat ed�lmes� gerekt�ğ�ne değ�nen “Ac�l Durum İlet�ş�m� Nasıl Olmalı?” 
sunumu �le devam ett�. Tıp Fakültes� öğrenc�ler�, eğ�t�m maketler� bulunan �stasyonlarda �lk yardım 
sürec�n�n nasıl �şled�ğ�n� katılımcılarla paylaştı. Katılımcıların olası b�r kaza anını deney�mlemes�n�n 
hedeflend�ğ� �stasyonlarda, �lk yardım farkındalığının arttırılmasına katkı sağlamak amaçlandı. Böylel�kle 
günlük hayattak� �lk yardımın; ne kadar hayat� ve öneml� olduğu gerçeğ� b�r kez daha hatırlatılmış oldu. 
Çalıştay b�t�m�nde pek çok katılımcının �lerleyen süreçte sert�f�kalı eğ�t�m alarak uygulamacı olmayı 
�sted�kler� b�lg�s�n� paylaşmaları b�ze çalıştayımızın amacına ulaştığı konusunda f�k�r ver�c� oldu. Çok güzel 
deney�mler kazanarak kend�m�z� gel�şt�rmem�ze ves�le olan bu süreçte b�z� yalnız bırakmayan bütün
hocalarımıza destekler� ve yol göster�c�l�kler� �ç�n teşekkürler�m�z� sunuyoruz. Çalıştay sürec�nde büyük b�r 
özver� ve �lg�yle çalışıp emek veren bütün arkadaşlarımıza destek ve katkılarından dolayı teşekkür eder�z.

     ABAT’la kalın...

ACİL ÇALIŞTAY: 
KAZA GELİYORUM 

DEMEZ

Eftal KALE
Dönem 2 Öğrenc�s�

ABAT Çalıştay/Sempozyum Sorumlusu 

ASKLEPİOS 
BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA 
TOPLULUĞU 
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     Asklep�os B�l�msel Araştırma Topluluğu olarak, Prof. 
Dr. Selçuk Tunalı önderl�ğ�nde her sene geleneksel
olarak düzenled�ğ�m�z ve ABAT’ın �mza etk�nl�kler�nden 
b�r� olan Plast�nasyon Günler�’nde, bu yıl koyun kalb� 
plast�nasyonu yaptık.

     Türk�ye’n�n her yer�nden tıp fakültes� öğrenc�ler�n�n 
katılımıyla düzenled�ğ�m�z etk�nl�ğ�m�zde, b�rkaç 
adımdan oluşan ve tamamlanması yaklaşık �k� ay kadar 
süreb�len “plast�nasyon” �şlem�ne kalpler�n d�seks�yonu 
�le başlandı. Daha sonra; formal�nde f�ksasyon, aseton 
banyosu ve son olarak da zorlu �mpregnasyon aşamaları 
görevl� öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�k 
gününde; plast�nasyon sürec�n� ve sayılan aşamaları 

     Amacımız, “Türk�ye’n�n en büyük plast�nasyon laboratuvarı” olma n�tel�ğ�n� koruyan laboratuvarımızdak� 
olanakları, gelecekte meslektaş olacağımız arkadaşlarımızla paylaşmak, akran eğ�t�m� yoluyla b�rb�r�m�ze 
öğretmek ve �lham kaynağı olmak.
     B�rl�kte öğrenmen�n ve üretmen�n heyecanını her zaman duymak d�leğ�yle...

Ayyüce Gökçen UZ
Dönem 3 Öğrenc�s�

ABAT Plast�nasyon Günü Sorumlusu

2021-2022 
ASKLEPİOS BAT 

V. PLASTİNASYON 
GÜNLERİ

açıklayan sunumlarımız �le son adım olan kürleme �şlem�, görevl� öğrenc�ler�m�z l�derl�ğ�nde katılımcılarımızla 
b�rl�kte tamamlandı. Kapanışta, plast�ne kalpler�m�z katılımcılarımıza hed�ye olarak ver�ld�.
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     Asklep�os B�l�msel Araştırma Topluluğu 
(Asklep�os BAT) olarak, 15 Ocak 2022 tar�h�nde 
Türk�ye’n�n 20 farklı şehr�n�n 31 ayrı 
ün�vers�tes�nden gelen tıp fakültes� 
öğrenc�ler�n�n katılımıyla 6. D�seks�yon Günler� 
etk�nl�ğ�m�z� gerçekleşt�rd�k. Asklep�os BAT’ın 
gelenekselleşm�ş ve �mza etk�nl�ğ� olarak d�ğer 
tüm tıp fakülteler�nce tanınmış D�seks�yon 
Günler�’nde bu sene yüz bölges�nde d�seks�yon 
eğ�t�m�m�z� gerçekleşt�rd�k.

     Topluluk olarak her sene, daha önce kend� fakülteler�nde kadavra üzer�nde d�seks�yon yapma fırsatı 
bulamamış ve anatom�ye �lg�s� olan hek�m adayı arkadaşlarımıza eş� bulunmayan b�r olanak sunmaktayız. 
Etk�nl�ğ�m�z� anlamlı kılan b�r başka unsur �se eğ�t�m�n, daha önce bu bölge üzer�nde detaylı b�r şek�lde 
çalışmış TOBB ETÜ Tıp Fakültes� öğrenc�ler� tarafından akran eğ�t�m� �le gerçekleşt�r�lmes�.

     Her sene olduğu g�b� bu sene de, �lk olarak yüz bölges� üzer�nde değerl� hocamız Prof. Dr. Selçuk Tunalı 
eşl�ğ�nde prat�k yapan arkadaşlarımız, D�seks�yon Günler�’ne katılan tıp fakültes� öğrenc�ler�ne bu 
bölgen�n anatom�s�n� hatırlatan sunumlarını gerçekleşt�rd�ler. Ardından danışman hocamız ve akran 
eğ�t�m� eşl�ğ�nde 6 masada 6 kadavra üzer�nde çalışmalarını yaptılar.

Stj. Dr. Ayça ÖZSİPAHİ
Dönem 4 Öğrenc�s�

ABAT B�l�msel Gün Sorumlusu

     Hazırlık sürec� ve etk�nl�ğ�m�z boyunca tüm ek�b�m�z, masa sorumluları ve yardımcılarımız büyük b�r 
özver� �le etk�nl�ğ�m�ze katkıda bulundular. Aynı zamanda Türk�ye’n�n dört b�r yanından gelen tıp 
fakültes� öğrenc�ler� �le sosyal �l�şk�ler kurma olanağı bulurken Asklep�os B�l�msel Araştırma Topluluğu ve 
TOBB ETÜ Tıp Fakültes�’n� başarı ve gururla tems�l ett�ler. Süreçte emeğ� geçen tüm arkadaşlarımızı 
kutluyor, topluluğumuzun Kurucu Danışman Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Selçuk Tunalı hocamıza tüm 
destekler� ve yol göster�c�l�ğ� �ç�n teşekkürler�m�z� sunuyoruz.

     ABAT’la kalın...
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İNSAN SENFONİSİ 

     Enstrümanlar sah�pler�n�n büyülü değnekler�d�r adeta. Ses ve notalara �lg�yle bağlı b�r p�yan�st, 
b�r telefonun z�l ses�nden, rüzgârın çıkardığı uğultuya kadar çok çeş�tl� tınıları takl�t edeb�l�r ve 
bu seslerden b�r h�kâye yazab�l�r. Farklı �nsanların hayatlarına dokunur bu h�kayeler. Feryat eden 
b�r annen�n çığlığını notalara döker müz�syen. Anne feryat eder, acısını paylaşır; müz�syen 
annen�n yavrusuna olan sevg�s�n� sonsuzlaştırır. Marşlar yazılır toprak �ç�n dökülen kanlara. 
Patlayan top ve tüfeklerden, k�m� zaman coşkuyla k�m� zaman sefalet �ç�nde çığlıklar atan 
toplumdan �lham alan bestec�ler senfon�ler yazarlar. Böylel�kle ölümsüzleş�r gal�b�yet ve 
yen�lg�ler.

     Olduğunuz yerde durup gözler�n�z� kapatın, yalnızca on san�ye seslere kulak ver�n. Belk� b�r 
kuşun cıvıltısı, belk� b�r ambulans s�ren�, b�r elektr�kl� süpürge, ağlayan b�r bebek, belk� de 
yalnızca b�r çay kaşığı... Her b�r�n�n, b�r p�yanonun tuşlarında ya da keman tuşes�nde karşılığı 
olab�leceğ�n� düşünmüş müydünüz? Nota ve sesler�n her an yanı başımızda ve bütünleşt�ğ�nde b�r 
armon� hal�ne geleb�leceğ�n� hayal etm�ş m�yd�n�z?

14 Mart Tıp Derg�s� KHEIRON

     Hek�m de �nsan hayatına dokunur. Tıpkı b�r müz�syen g�b�, acıyı paylaşır, d�nd�r�r. Yapacağı 
en ufak hatadan kaçınır, bu h�kâyen�n mutlu sonunu yazan hek�md�r k�m� zaman. Bu h�kayey� 
yazmak; b�r bestec�n�n ezg�ler� b�r araya get�rd�ğ� �lk san�yeden, henüz toplumla tanışmamış b�r 
eser� sahnede hatasız, tüm duygu ve �çtenl�ğ�yle ortaya koyana dek ağarttığı saçlarını anımsatır. 
Eser�n yıllara meydan okumasını sağlaması �ç�n d�s�pl�nle, şevk ve �lg�yle yer�ne get�rmel�d�r her 
aşamayı.

     Keman perdes�z b�r enstrümandır. Parmağın olması gereken noktadan m�l�metrel�k sağa ya da 
sola kayması, ses� b�r başka notaya taşır. Eser olması gerekt�ğ� g�b� �cra ed�lemez. Tıpkı b�r 
cerrahın b�r hastanın mutlu sonunu yazması g�b� kusursuzluk gerekt�r�r. Hek�m�n senelerce aldığı 
eğ�t�m, hayatını adayarak d�s�pl�nle yer�ne get�rd�ğ� sorumluluk ve ed�nd�ğ� tecrübeler de hastanın 
h�kayes�nde kusursuzca b�r araya gelerek �ht�şamlı b�r eser ortaya çıkarır: sağlık. Bu nedenled�r k� 
hek�mler�n sanat �cra ett�ğ�ne �nanırım. Müz�syenler�n büyülü değnekler� g�b� onların da s�h�rl� 
eller� vardır. B�r müz�syen�n doğadan, ağlayan b�r bebekten �lham alması g�b� onlar da �nsanların 
yakarışlarına, kalp sesler�ne, soluk alıp ver�şler�ne kulak ver�r, önce d�nleyerek varmaya çalışırlar 
aradıklarına. B�r hek�m�n stetoskopu tıpkı b�r müz�syen�n enstrümanı g�b� ayrılmaz b�r parçası 
hal�ne gel�r.

 
     Sesler vazgeç�lmezd�r. Sesler �lham ver�r, yol göster�r.

Stj. Dr. Ayça ÖZSİPAHİ
Dönem 4 Öğrenc�s�
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     Çocukluğumdan ber� matemat�ğ� hep 
çok sevd�m. Bu sevg�n�n temel�nde yatan 
h�ss�yat, matemat�kle uğraşmaktan büyük 
zevk alıyor olmamdı. Sayılar her an, her 
yerde aklımdaydı ve günlük hayatın �ç�nde 
onlarla haşır neş�r olmak ben�m �ç�n 
muazzamdı. Yolda g�derken araba plaka 
numaralarını 100’e tamamlama oyunu ya da 
araba �le g�derken dönülen kavşakların kaç 
derece olduğunu tahm�n etme oyunu 
(a�lem�zde sırf bu yüzden b�r kavşak uzun 
yıllar boyunca 2700 d�ye anılmıştır), 
pazarda 3 k�lo elma �le 2 k�lo mandal�nanın 
hesabını pazarcıdan daha hızlı yapma 
oyunu... g�b� her an her olayı 
sayısallaştırmaya çalışmak çok olağan b�r 
hale gelm�şt�. Matemat�k ben�m güvenl� 

     Gel zaman, g�t zaman; 13 yaşıma geld�ğ�mde Sof�’n�n Dünyası �s�ml� b�r k�tap aldım, 
okudum. Bu k�tabı 3 yıl sonra b�r daha el�me aldım okudum. Poz�t�f b�l�mlerde hep b�r 
merak etme güdüsü vardır; aslında b�l�m�n temel�nde merak vardır. Ancak bu k�tap b�r 
güdünün daha varlığını hatırlatıyordu: Gözlemled�ğ�n her şeye yönel�k b�r hayret etme 
güdüsü. Bu k�tapta anlatılanlar �ç�nde ne olup b�tt�ğ�ne yönel�k anal�z sürec�m�z yalnızca 
akla dayanmıyordu, �zlen�mler�m�z de �ş�n �ç�ne g�r�yordu. Dolayısıyla matemat�ğe 
benzem�yordu, net değ�ld�, ancak okumaktan büyük zevk alıyordum. B�r şey net ç�zg�lerle
bel�rlenmem�şse, ya da o ç�zg�ler zamana ve mekana göre değ�şeb�l�yorsa, o şeyle �lg�lenmek 
zevkl� olab�l�r m�yd�? Gal�ba evet. Evet çünkü hayatın �ç�nden, gerçek, yok sayılamayacak 
şeylerd�. Güzel ve ç�rk�n, �y� ve kötü d�ye tanımlamalar vardı hayatta. Ama bunlara sayısal
b�r skala bel�rlemek, dün güzel ded�ğ�me bugün güzel dememek çok gerçekt�. G�rd�lerden 
en az b�r� değ�şm�şt�; ben�m algılarım. Gerçek hayatta, sayısal denklemler hep değ�ş�yordu. 
Gerçek hayatta aynı anda b�rb�r�n�n tam karşıtı olan yaklaşımlar aynı derecede olası ya da 
aynı derecede olasılıksız görüneb�l�yordu. Yaman çel�şk�...

GENETİKTEN ETİĞE, 
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ETİKTEN KOŞUYA

alanımdı. Burada 2+2 her zaman 4 ed�yordu, yoruma kapalıydı, kes�n kurallar vardı. Burada 
beyazlar ve s�yahlar vardı, aralarında h�ç gr� yoktu. Net�cede matemat�ğ�n 3 öneml� özell�ğ� 
vardı: net, güvenl� ve zevkl�. Ne har�ka değ�l m�!
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     Y�ne de sayılara olan �lg�m b�r süre daha ağır bastı, İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�nde, genet�k 
okumaya karar verd�m. Tekn�k ün�vers�te, calculus, d�ferans�yel denklemler, l�near algebra ve 
C programlama d�l�ne g�r�ş g�b� temel mühend�sl�k dersler�n� almamı da olanaklı hale 
get�r�yordu. Daha ne �steyeb�l�rd�m k�. B�t�rme projem ve daha sonra aynı bölümde 
tamamladığım yüksek l�sans tez�mde moleküler modelleme �le prote�n etk�leş�mler�n� çalıştım. 
İç�nde moleküler b�yoloj�, matemat�k ve b�raz da b�lg�sayar program b�lg�s� gerekt�ren b�r 
araştırma alanı. Sınırlar hala nett� ve bu sınırlar �ç�nde çalışmak hala çok zevkl�yd�.

     Beyaz-s�yahlardan gr�lere geç�ş�m, genet�kten et�ğe geç�ş�m� s�mgeler. Sadece deney 
sonuçlarını değ�l, deney ya da �nceleme sürec�n�n �çer�ğ�n� anlamak, bağlamsal çıkarımlar 
yapmak ve sürece katkıda bulunan tüm dışsal unsurları tesp�t etmeye çalışmak gr� alanda 
çalışmak demekt�. Aslında gr� alan çok hayatın �ç�ndend�, çok gerçekt�. Hayat hep seçenekler 
arasında kalma sürec�d�r. İk�lemlerd�r. Dolayısıyla et�k, sayılar kadar hayatımızın �ç�nded�r. 
Aslında, sayılardan daha da b�ze yakındır, çünkü b�l�nçl� ya da b�l�nçs�z olduğumuz her anda 
b�r et�k çıkarım yapmak olasıdır.
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     Netl�k, öngörüleb�l�rl�k, tahm�n ed�leb�l�rl�k, farklı zaman d�l�mler�nde aynı koşullar ve aynı 
öncüller sağlanab�l�rse aynı sonuçların alınab�l�rl�ğ� demekt�r. Laboratuvar ortamı ya da 
b�lg�sayarda b�r yazılım programı net sınırları olan, kontrol ed�leb�l�r ortamlardır. Bu 
ortamlarda ölçüleb�l�r, dolayısıyla test ed�leb�l�r ver�lerle �lg�len�r�z. Keşfetmek �ç�n araştırma 
yaparız, araştırma yapmak �ç�n de net sınırları olan araştırma evrenler� oluştururuz. Pek�, 
keşfetmek ded�ğ�m�z şey sadece ölçüleb�l�r olgular üzer�ne b�r düşünme sürec� m�d�r? Nümer�k 
s�stemle ölçülemeyen, ölçülemeyeceğ�n� b�ld�ğ�m�z ancak f�k�r, deney�m, yaklaşım ve hatta 
duygu sah�b� olduğumuz her olgu-olay hayatın �ç�nded�r. Hayatın bu gerçekl�ğ� apaçık 
ortadadır, yok sayılamaz, bu nedenle merak ed�lmeye ve keşfed�lmeye her zaman açıktır.

     B�lg�n�n doğasına �l�şk�n sorular sorma sürec�m, b�l�msel akıl yürütme eylem�m�m yanına 
ahlak� akıl yürütme eylem�m� de get�rd�. Genet�k l�sans, b�yoteknoloj� yüksek l�sansın ardından 
tıp et�ğ� doktorası, sonra araştırma et�ğ� post-doc. çalışmaları geld�. B�rb�r�nden çok uzak g�b� 
görünen bu uzmanlık alanları, aslında hep �ç �çeyd�. Çünkü, her b�r�nde de b�l�msel b�lg�ler ve 
değerler mevcuttu. B�l�m, değersel çıkarımlardan, değersel çıkarımların anal�z� de b�l�msel 
ver�lerden ayrı düşünülemezd�.

     Genet�kten et�ğe geç�ş b�r yolculuk oldu ben�m �ç�n. Çok key�fl� b�r yolculuk. Pek� sonra ne 
m� oldu? Ben koşmaya başladım! Gerçekten koşmaya. Hep bel�rl� b�r noktadan başka bel�rl� 
b�r noktaya koşmadım. Bazen koşu parkurunda loop attım, bazen olduğum yerde koşu 
bandında hareket ett�m, bazen de uçsuz bucaksız çayırlarda 21K koştum. Sonra b�r gün 
düştüm, ayağımı kırdım. Koşamadım, ama yen�den koşab�lmek �ç�n kend�m� bakıma aldım. 
Yan� b�r hızlandım, b�r yavaşladım. Aynı genet�kten et�ğe geç�ş g�b�. Aynı hayat g�b�. Ş�md� 
sayılar, değerler ve koşu heps� b�r aradalar. Tıpkı muazzam b�r yolculuk g�b� :)

Sevg�ler,
Dr. Banu BURUK

TOBB ETÜ Tıp Fakültes�
Tıp Tar�h� ve Et�k Anab�l�m Dalı
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Bu sene 3. sınıf oldum ve ders 
yükümüz geçen seneye göre b�r hayl� 
arttı. Üçüncü sınıfa başlarken sürekl� 
kafamın �ç�nde “Acaba bu sene 
düzenl� spor yapab�lecek m�y�m?” 
g�b� sorular dönmeye başladı. Çünkü 
geçen sene spor salonu kampüsün 
�ç�nde olduğu �ç�n hemen hemen her 
gün öğle arası g�reb�l�yordum. İlk 
başta yen� programıma alışmak b�raz 
zor olsa da �lerleyen zamanlarda 
s�stem�m� oturttum d�yeb�l�r�m. 
Genelde ders sonraları g�d�yorum ya 
da öğlen ders�m�z erken b�terse 
hemen kampüse yürüyüp, spor yapıp,

ardından y�ne yürüyerek ger� 
dönüyorum ve öğleden sonrak� 
derslere de yet�ş�yorum. Aslında 
yapmaya çalıştığım şey, tamamen 
zamanı yönetmek. Zaman 
yönet�m�nden kastım sürekl� ders 
çalışmaya zaman ayırmak değ�l; s�ze 
�y� gelen akt�v�telere, ders çalışmak, 
spor yapmak g�b� eylemlere ayrılan 
zaman parçalarından mümkün olan 
en fazla ver�m� alab�lmekt�r. Bana 
ağırlık kaldırmak �y� geld�ğ� �ç�n 
hemen hemen her gün buna zaman 
ayırıyorum ve zamanımı ver�ml� 
geç�rmeye çalışıyorum.  

GERÇEK DOPAMİN : HAREKET ETMEK 

     Geçen sene bu derg�n�n �lk sayısına yazmış olduğum “En Güzel Dostunuz: 
Spor” �s�ml� yazımdan sonra b�rçok k�ş�den olumlu ger� dönüş aldım. B�rçoğu 
ya spora başladı ya da spor d�s�pl�nler�n� artırdılar. Bu ger� dönüşler ben� çok 
mutlu ett�ğ� �ç�n bu sene de yen� b�r yazı yazmak �sted�m.

     Bunu yapmazsam d�ğer akt�v�teler�mden aldığım ver�m, özell�kle de ders
çalışırken aldığım ver�m düşüyor ve öğrenme sürec�m etk�len�yor. Spontan
yaşayan b�r�s� �ç�n bu söyled�kler�m çok ütop�k geleb�l�r. “H�ç yorulmuyor
musun?”, “Ben spora g�dersem çok yorulurum, ders çalışamam.” g�b� dönütler
de alab�l�yorum. Bedensel b�r akt�v�tede yorgunluk düşünces�n� gayet doğal
buluyorum. Çünkü spor yaparken çok fazla efor harcıyoruz. Ama gerçekte
�şler öyle değ�l. S�z eğer yaptığınız sporu b�r sürekl�l�k hal�ne get�r�rsen�z, sporu
yapmadığınız zaman yorgunluğunuz artar, ver�m�n�z düşer, kend�n�z� kötü
h�ssedeb�l�rs�n�z. Spor sürekl� hale geld�ğ� zaman, gerçek dopam�ne bağlılığınız
artar. Harekets�zl�kten rahatsızlık duymaya başlarsınız. Sürekl� aks�yon almaya
çalışırsınız. İşte bunun tadı b�r başkadır. Özell�kle f�tness, vücut gel�şt�rme g�b�
sporlarda gerçek dopam�n etk�s� bar�z ortadadır. B�r örnek verey�m; zayıf b�r�s�
ağırlık kaldırmaya başladığında 1. haftada h�ç sonuç almaz, yen� başladığı �ç�n
hamlık ağrıları vardır. İk�nc� haftada hamlık ağrıları yen� geçm�şt�r, hâlâ b�r
sonuç yoktur. B�r�nc� ayın sonunda ufaktan b�r değ�ş�kl�k görmeye başlar ama
y�ne de spora bağlanması �ç�n yeterl� değ�ld�r. Üçüncü ayın sonunda ufaktan 
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Boran EZER

Dönem 3 Öğrenc�s�

     Kısaca demek �sted�ğ�m, spor yapmanın s�z� yormayacağı. Eğer ters�n� düşünüyorsanız haf�f tempolu
antrenmanlarla başlayab�l�rs�n�z. B�r süre böyle g�d�p temponuzu zaman �ç�nde artırab�l�rs�n�z. Sadece
vücut gel�şt�rme veya f�tness olmak zorunda da değ�l. Her gün b�r saat yürüyeb�l�rs�n�z, koşab�l�rs�n�z,
yüzeb�l�rs�n�z, dans edeb�l�rs�n�z. Beraber spor yaptığınız b�r partner�n�z�n olması bu sürec� daha da
kolaylaştırab�l�r. Çünkü b�rb�r�n�z� mot�ve etmen�z b�reysel mot�ve olmanızdan daha rahat olab�l�r.
Kend�n�ze bugünden �t�baren b�r ay ver�n ve haftanın 3-4 günü b�r saat kadar spor yapmaya, hareket
etmeye çalışın. B�r ay boyunca da spora g�tt�ğ�n�z günler �ç�n duygu ve düşünceler�n�z� b�r deftere not
ed�n. O ayın sonunda gerçek dopam�n�n tadına bakmanız kaçınılmaz olacaktır. Unutmayın, herhang�
b�r �şe başlarken mot�vasyonla başlanıp d�s�pl�nle devam ed�l�r. Belk� bu yazıdan b�r mot�vasyon
alab�l�rs�n�z fakat d�s�pl�n�n�z da�m� olmadığı sürece b�r anlamı olmayacaktır.

     Gerçek dopam�n�n�z ve d�s�pl�n�n�z da�m olsun.

KHEIRON14 Mart Tıp Derg�s�

b�r form tutmaya başlar, b�raz kas yapar, kend�s�n� beğenmeye başlar ve özgüven� artar. Bu nokta
kırılma noktasıdır. Bu noktaya geleb�lmek b�r hayl� öneml�d�r. Eğer k�ş� buradan devam ederse, �lerleyen
zamanlarda hem f�z�ksel ve mental olarak hem de özgüven açısından oldukça gel�şecekt�r. Yan� gerçek
dopam�n�n tadına bakacak ve ona bağımlı olacaktır. Aynı örneğ� yağ yakmaya çalışan b�r�s� �ç�n de
vereb�l�r�z. Hatta bu k�ş�ler�n, gözlemled�ğ�m kadarıyla, sonuç almaları da daha kısa sürmekted�r.
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     Ben� tanıyanlar çok �y� hatırlar; ün�vers�te 
yaşamım boyunca akadem�k başarım, sosyal 
başarımın gölges�nde kalmıştır. İlk üç seney� sınırdan 
geçenler ve hatta gelecekte de bu kadere ortak 
olacaklar kend�ler�n� üzmes�nler. Her da�m �let�ş�m� 
hem hayatın hem de tıbbın temel�ne koyarak 
�lerled�ğ�m ve yabancı d�l hazırlık sınıfıyla b�rl�kte 7 
senede tamamlanan macera k�tabının yaprakları, şu 
anda Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� İç 
Hastalıkları Anab�l�m Dalında as�stan hek�ml�k 
görev�yle devam ed�yor. 2020 1. Dönem TUS’u �le 64 
puan alarak yerleşt�ğ�m bu fakültey� terc�h etme 
sebeb�m, �deal�zmden çok b�r yerlere yerleşmek ve 
sığınacak l�man bulmaktı. Her şeyden önce, hayal� 
cerrah� branş olan b�r hek�m adayı olarak dönem 5 
sonunda yaptığım Almanya’dak� genel cerrah� stajı; 
dünyanın, fakültem�zde b�ze tanınan a�le 
ortamındak� g�b� toz pembe olmadığı gerçeğ�yle 
yüzleşmeme ve başta meslek seç�m�m olmak üzere 
her alanda kend�m� sorgulamama sebep olmuştu. 
Mezun olduktan hemen sonra g�rd�ğ�m �lk TUS 
sonucunda olası m�nör cerrah� branşları 
tutturamamam ve �k�nc� sınavda kaygımı 
yönetememem�n de üst üste gelmes�yle, kend�m� 

MEZUNLAR 
KÖŞESİ
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artık b�r yol ç�zmek zorundaymışım g�b� 
h�ssetm�şt�m. N�tek�m Cov�d-19 Pandem�s� 
dönem�nde kurduğum yurt dışı hayaller� ve y�ne 
pandem� sebeb�yle aldığım d�l eğ�t�m�n�n de yarım 
kalmasıyla, tam olarak yaşadığım değ�l yaşayacağım 
anlar da sekteye uğramıştı. Tam da böyle karamsar 
b�r dönem�n ortasında, aldığım tıp eğ�t�m�n� gözden 
geç�rmeye başladım. Hastalarına a�les�nden b�r�ym�ş 
g�b� davranıp onlarla gece gündüz �lg�lenen, 
sorunlarına hızlı çözümler bulan, gerekt�ğ�nde 
muayene süreler�n�n çok üstünde eforlar sarf ederek 
�nsan hayatına dokunan ve güzelleşt�ren hocalarımın 
da etk�s�yle, seçt�ğ�m bölüm Dah�l�ye oldu. Ankara 
Tıp özel�nde dâh�l�ye �se, gerek fakülteler�n 
karakter�st�k özell�kler� gerekse k�ş�l�ğ�m� 
yansıtab�leceğ�me �nandığım yerler arasında seç�m 
mücadeles�ne döndü ve kazanan Ankara Ün�vers�tes� 
Tıp Fakültes� oldu. Şu anda hâlâ bu Fakültede 
h�zmet vermektey�m (h�zmet vermek kel�mes�n� çok 
sever�m, görev aşığı hek�mler �ş başına ☺). Bu 
Fakülte bana ‘’Herhalde bu yaştan sonra bu kadar 
kalabalık ve parçalı b�r fakültede can dostu 
ed�nemem.’’ dememe rağmen hayatta her zaman ters 
köşe olunab�leceğ�n� tekrar hatırlattı. 

     Sevg�l� TOBB ETÜ Tıp Fakültes� A�lem,

     Öncel�kle Fakültem�z�n yen� f�l�zlenen derg�s�nde yer ver�p ben� gururlandırdığınız �ç�n teşekkür 
eder�m. 2013 senes�nde aklımdak� b�nb�r acaba ve soru �şaret� �le g�rd�ğ�m bu yen� doğmuş fakülten�n adeta 
�lk günler�n�, çocukluğunu ve yet�şk�nl�ğe geç�ş evres�n� yaşayan b�r� olarak a�lem�z büyüdükçe mutluluğum 
da artar oldu. Sözü fazla uzatıp gözlerde yaşlar bel�rmeden sorularımı yanıtlamaya geç�yorum ☺.
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Her renkten, her telden ve dâh� her demden as�stanlık yapan �nsanlarla tanışıp, daha ş�md�den çok güzel 
�nsanlar b�r�kt�rd�m. Sadece bunun �ç�n b�le AÜTF Dâh�l�ye’ye teşekkürü borç b�l�r�m. Ancak hayatın herkese 
bütün güzell�kler� aynı anda vermemes� kuralının terc�hler�n�z� yaparken de aklınızda bulunmasını tavs�ye 
eder�m. İk� hastaneden oluşan yapısı sebeb�yle gece ve hafta sonu nöbetler�nde b�rçok tekn�k ve görüntüleme 
eks�kl�ğ� yaşadığım köklü b�r ün�vers�te hastanes�n�n çoktan çözmüş olması gerekt�ğ�ne �nandığım eks�kl�kler �le 
�lk üç ayımda defalarca yüzleşt�m. Gecen�n �k�s�nde entübe olma sınırındak� hastasını, tehd�tler yağdıran hasta 
yakınıyla beraber İbn-� S�na Hastanes�ne ambulansla radyoloj�k görüntüleme �ç�n götürmek ne ben�m ne de b�r 
başka as�stanlık hayatının başındak� hek�m�n hayal� olab�l�rd�. Her da�m b�r telefon uzakta olan uzmanlarımız ve 
as�stan arkadaşlarım olmasaydı bu süreç çok daha zor geçerd�. Ancak ben�m �ç�n kırılma noktası olan durum, 
hastalarımla yeter� kadar �lg�lenemed�ğ�m� ve as�stanlık sürec�nde kend�m� akadem�k olarak gel�şt�recek eğ�t�m 
faal�yetler�ne harcayacak enerj�m kalmadığını fark etmem oldu. İk�s� Cov�d Kl�n�ğ�nde olmak üzere toplam beş 
aylık as�stanlık hayatımda ne yazık k� gerek meslek� tatm�n, gerek �çsel huzur ve gerekse mesleğ�mden z�yade
dosya �ş� yaptığımı h�ssetmem sebeb�yle ün�vers�temdek�nden çok farklı b�r yaşantının �ç�ne düştüm. Toplumda 
son zamanlarda durmaksızın ortaya atılan ve doktorun gel�r�nden tutun da verd�ğ� emeğ�n h�çe sayıldığı her 
haber, her ş�ddet vakası, her ‘’Parasını verd�m burası ben�m.’’ d�yen �nsan mesleğe olan �lg�m� kaybett�rd�.

     Ne yazık k� anlatılarım TOBB ETÜ Tıp Fakültes�ndek� yaşantımla ve enerj�k yapımla bağdaşmamış olsa da, 
gelecektek� her meslektaşımın da bunları düşünmes�n�, terc�hler�n� yaparken bunları göz önünde 
bulundurmasını tavs�ye eder�m. Ancak bu sözler�mden k�mse umutsuzluğa kapılsın �stemem, çünkü �nsanlar 
yaptıklarından z�yade yapmaya korktukları şeyler �ç�n p�şman olur ve Dah�l�ye g�b� b�r branşta kısacık b�r 
zamanda b�rçok hastanın hayatına dokunmanın, taburcu olan ve sağlığı düzelme yoluna g�ren her hastanın 
yüzündek� mutluluğun, bu �ş�n doğru �nsanlara bütün yorgunluğu ve olumsuzlukları unutturduğunu da asla göz 
ardı etmemek gerek�r.

     Fakültem�zdek� 6 yıllık b�r�k�m�mden bahsedecek olursam, mezun olduğumda kl�n�k tecrübem�n oturmamış 
olmasından, d�ğer kalabalık devlet ün�vers�teler�nde yet�şm�ş hek�mler�n ger�s�nde kalmaktan kaygı duymuştum 
ve Fakültem�z�n b�rçok öğrenc�s�n�n de ara sıra bu kaygılara ortak olduğunu b�l�yorum. Ancak unutmayın, 
‘’Emeks�z yemek olmaz.’’ sözü hayatın her alanında geçerl�d�r ve tecrübe ancak b�reysel g�r�ş�mlerle kazanılır. 
Öneml� olan yemeğ�n nasıl yapılacağını b�lmek, yan� reçeteye sah�p olmak, tezgahtak� malzemeler� kullanmayı 
b�lmekt�r. Ne şanslıyım k�, gerek temel gerekse kl�n�k eğ�t�m�m boyunca hocalarla b�reb�r çalışma fırsatı bulan 
b�r öğrenc� olarak eğ�t�m�m�z�n ne kadar kapsayıcı olduğunu �lk elden deney�mled�ğ�m� söyleyeb�l�r�m. Kend�m� 
bu konuda asla eks�k h�ssetmed�m, hatta yer� geld�ğ�nde ac�l durumu yöneten ve çözüm yolunu akıl edeb�len �lk 
hek�m olma mutluluğunu yaşadım. Bu sayede TOBB ETÜ Tıp Fakültes� gerek anılarımda, gerekse gerçek 
hayatta hâlâ kor�dorlarında gez�nd�ğ�m, amel�yathanes�nde mekan�k vent�latörler�n� anlamaya çalıştığım, 
yen�doğan yoğun bakımında kuvöz oks�jen tak�b� yaptığım, b�r genel cerrah� operasyonunda ekartörü tutarken 
�k�nc� saat�n sonunda eller�m�n t�tremeye başladığı, b�yok�mya laboratuvarında hayranlıkla d�nled�ğ�m, anatom� 
dersler�nde �se formaldeh�t kokusundan gözler�m yanarken �nsanın yapısına hayranlık duyduğum, hastayla 
�let�ş�m kurarken bana yol gösteren yuva olarak kalmaya devam ed�yor.

     Son olarak kar�yer hedefler�mden bahsetmem gerek�rse kend�m� herhang� b�r tıbb� branşta veya b�r b�l�m 
dalında uzman, doçent yada profesör olarak görmey� yakın zaman �t�bar�yle bıraktım. Hayat ve fırsatlar nereye 
get�r�r b�lmem ancak gelecekte sevd�ğ�m �nsanlarla kuracağım hastanen�n yönet�c�s� olduğum günler� dört gözle 
beklemektey�m.

     Hoşça kalın ve kend�n�ze �nanın...

Dr. Anıl TEMEL
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     Ülkem�zdek� çalışma şartları ve hek�mler�m�ze karşı serg�lenen tutumlar yüzünden günümüzde b�rçok 
hek�m�n �steğ� maalesef k� yurt dışına taşınmak. Gün geçt�kçe gen�şleyen fakültem�zde em�n�m k� b�zden sonra 
da başka ülkelerde hek�ml�k yapmak �steyen arkadaşlarımız olacaktır. Bu yazıda s�ze Amer�ka B�rleş�k 
Devletler�’nde hek�ml�ğe başlama sürec�nden bahsedeceğ�m.

    Öncel�kle neden Amer�ka? Bu soru etrafınızdak� herkes�n sorduğu b�r soru olmakla kalmıyor, sıra as�stanlık �ş 
görüşmeler�ne gel�nce de program d�rektörler�n�n �lk sordukları sorulardan b�r� bu oluyor. Genelde bu sorunun 
cevabı ülkem�zdek�ler �ç�n sosyoekonom�k olsa da Amer�ka’da yaşamak �steyen ve kar�yer�n� burada daha �ler�ye 
taşıyacağını düşünenler de çok fazla. Bu sorunun tek b�r doğru cevabı yok elbette, aynı zamanda yanlış b�r cevabı 
da yok. Kend�mden örnek ver�rsem akadem�k b�r gelecek planladığım �ç�n buraya geld�m, Türk�ye’de akadem�de 
çalışma şartlarını ve buna ayrılan bütçeler� gördükten sonra madd� ve akadem�k kaynakların daha çok 
olab�leceğ� b�r yere gelmek �sted�m.

     Pandem� dönem�ne denk gelmeyerek şanslı olan b�r tıp öğrenc�s�n�n ABD’de hek�ml�k kar�yer�ne g�r�ş� 
genelde şöyle oluyor: Üçüncü sınıftan �t�baren gözlemc� olarak g�tmek (observersh�p), USMLE Step 1’ı vermek, 
�ntörnlükte seçmel� stajlara (elect�ve) g�tmek ve USMLE Step 2’yu vermek. “Observersh�p”ler �ç�n bulab�ld�ğ�n�z 
herkese e-ma�l atmanızı öner�r�m. Sınavlara hazırlık sürec�ne ve sınavların aslında ne kadar öneml� olduğuna 
gel�rsek; ps�koloj�k olarak çok yorucu b�r dönem�n s�z� bekled�ğ�n� söylemek zorundayım. Etrafınızdak� belk� de 
herkes TUS’a veya başka b�r ülken�n sınavına çalışırken, tek k�ş� olarak USMLE’ye çalışmak bazen oldukça zor 
geleb�l�yor. Bu yüzden sosyal medyadan veya çevren�zde çalışan b�r� varsa “study buddy” ded�ğ�m�z b�r çalışma
arkadaşı ed�nmen�z�, ortak hedefler �ç�n beraber çalışmanızı öner�r�m.

     İng�l�zce konusundan bahsetmek gerek�rse, eğer b�r �nsanla İng�l�zce konuşarak �let�ş�m kuramıyorsanız önce 
bu konuyu halletmen�z� öner�r�m. İng�l�zcey� �y� b�r sev�yede b�lmeden sınavlara çalışmaya başlamak mantıksız 
olur. Burada doktorluk görev� yapacağınızı ve asıl �ş�n�z�n �nsanlarla uğraşmak olduğunu hatırlatırım. 
Amer�ka’da İng�l�zce dışında b�rçok d�l konuşuluyor ancak hek�m olarak �y� b�r İng�l�zceye sah�p olmanız 
gerek�yor k� hastalarınızla anlaşab�l�n. Ana d�l� İspanyolca olan b�r hasta çok �y� İng�l�zce konuşamıyor olsa b�le 
konuştuğu kadarını anlamanız ve anlayab�leceğ� kadarıyla �let�ş�m kurmanız lazım. Burada bazı hastaneler 
neredeyse sadece İspanyolca konuşan azınlık gruplarına h�zmet ver�yor.

     USMLE sınav s�stem� ben g�rd�kten sonra değ�şt�. Step 1, daha önce puan s�stem�yle değerlend�r�l�rken geçme- 
kalma (Pass/Fa�l) s�stem�ne dönüştü. Bu b�rçok �nsana sınavın daha kolay olduğu �majını verse de kalma oranı 
artmış bulunmakta ve taban puanı yükseltt�kler� söylen�yor. Step 2 halen puanlı s�stemde, ancak onun da Step 1 
s�stem�ne dönüştürülmes� planlanıyor olab�l�r. Step 1’da temel tıp soruları, Step 2’da kl�n�k tıp soruları var demek 
bu �k� sınavı fazla genellemek olur. Her �k� sınavın bell� konulara yatkınlıkları olsa da USMLE s�z�n ezber 
sev�yen�z� ölçmüyor. Karşınıza çıkan kompleks b�r hastada neler düşünülmes� gerekt�ğ�n�, ayırıcı tanı yapmanızı 
ve bu tanıların altında yatan patof�zyoloj�y� çok �y� b�lmen�z� bekl�yor. Genelde Step 1 ve Step 2 arasına çok 
zaman konulmaması öner�l�yor. Çünkü Step 2 b�r�nc� sınavda olan çoğu konunun devamı n�tel�ğ�nde.
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     Bu sınavlara hazırlık sürec�nde karşınıza b�rçok kaynak çıkacaktır ve düşülecek en büyük hatalardan b�r� bu 
kaynakların heps�ne bakmaya çalışmak olacaktır. Kend�n�ze b�r l�m�t bel�rley�n, kaynaklarınıza karar ver�n, 
çalışın ve sınavlar gözünüzde büyümeden geçmeye bakın. Kaynaklar hakkındak� b�lg�ler� en �y� sınava s�zden 
önce g�rm�ş k�ş�lerden öğreneb�l�rs�n�z. Genelde ABD’de hek�ml�k yoluna g�r�nce, �nsanlar s�ze �ler�de (observer- 
elect�ve poz�syonu bulmak g�b� konularda) yardımcı olab�lmek �ç�n en azından Step 1’ı geçm�ş olmanızı
bekl�yorlar k� n�yet�n�z�n c�dd� olduğunu anlayab�ls�nler.

     Mezun�yetten sonra CV’s� güçlü, ABD’de kl�n�k deney�m� olan b�r aday genelde hemen “match” sürec�ne 
başlayab�l�yor. Eğer CV’s�n� yeterl� görmüyorsa, kl�n�k deney�m elde edemem�şse veya edemeyecekse de ben�m 
g�b� doktora sonrası araştırma görevl�s� olarak gel�yorlar. Araştırma görevl�s� poz�syonu bulmak genel olarak 
kolay b�r �ş olsa da maaşsız çalışıldığını göz önünde bulundurmak ve ekonom�y� ona göre ayarlamak gerek�yor. 
Tab�� eğer önceden gözlemc� olarak gelm�şsen�z ve laboratuvar deney�m�n�z varsa maaşlı olarak da 
çalışab�l�yorsunuz. Bu t�p �şler� bulmak �ç�n belk� de b�n tane ma�l atmanız gerek�yor ama kes�nl�kle umudunuzu 
y�t�rmemel�s�n�z, öncel�kle araştırmaları destekleyen ün�vers�teler�n çok olduğu bölgelerden (Kuzeydoğu yakası 
g�b�) başlayıp düzgün, kısa ve net b�r e-postayla fakülte üyeler�ne ulaşmanız gerek�yor.

     V�zen�z� aldıktan sonra yapmanız gereken şey �se elbette k� yaşayacağınız b�r yer bulmak. Bulunduğunuz şehre 
göre k�ra f�yatları çok değ�ş�yor ve sadece �nternetten bakarak ev k�ralamak �stem�yorsanız gel�nce ”A�rbnb”de 
kalıp evler� gezerek görmen�z s�ze fayda sağlayacaktır. Ayrıca sosyal medyadan da g�deceğ�n�z yerde olan ev 
arkadaşları bulmak mümkün. Eğer bunu yapmak �stem�yorsanız ben�m g�b� b�r ş�rket tarafından �şlet�len b�r 
s�tede ev k�ralayab�l�rs�n�z. Günümüzde herkes b�rb�r�yle �let�ş�mde olduğu �ç�n dünya küçülmeye başladı, bu 
yüzden artık dünyanın b�r ucunda g�b� h�ssetm�yorsunuz. Türk�ye’ye göre yaşam tarzımın çok değ�şt�ğ�n� veya 
çok yabancılık çekt�ğ�m� söyleyemem.

     G�rmek �sted�ğ�n�z uzmanlık bölümüne göre çok �y� araştırma yapmanız gerek�yor. İsted�ğ�n�z uzmanlık 
burada olmayab�l�r veya başka b�r bölümün yan dalı olab�l�r; mesela kard�yoloj�n�n dâh�l�yen�n yan dalı olması 
g�b�. Aynı zamanda tek b�r hastanen�n, b�r uzmanlık �ç�n tek b�r programı olmayab�l�yor. Mesela dâh�l�ye 
genelde şu kategor�lere ayrılıyor: Phys�c�an-Sc�ent�st Track, Categor�cal Track ve Pr�mary Care… Bunlar 
buzdağının çok küçük b�r parçası ve bu �ş�n altından kalkab�lmek �ç�n destek ve araştırma gerek�yor.

     Öneml� olan kar�yer�n�zde herhang� b�r yere gelmen�n �nce �pten b�r köprü olmadığını b�lmek. S�z� �steğ�n�ze 
ulaştıracak b�r sürü merd�venler, yollar ve bağlantılar var. S�ze; kend�n�z� yıpratmadığınız, hob�ler�n�ze zaman 
ayırdığınız ve tıp fakültes�ne g�rd�ğ�n�z günkü kadar hevesle geç�receğ�n�z b�r süreç d�l�yorum.
Not: Sorularınız olursa aşağıdak� ma�l adres�mden her zaman ulaşab�l�rs�n�z. Önünüzde yol gösteren b�r�s� 
olmayınca bunun ne kadar zorlu b�r süreç olduğunu b�l�yoruz ve her zaman s�ze yardımcı olmaya açığız.

 Dr. Gülce KARACA
gkaraca@mgh.harvard.edu
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     Değerl� Khe�ron okurları, öncel�kle hep�n�z� 
saygı ve sevg�yle selamlıyorum. Kısaca kend�m� 
tanıtarak yazıma başlamak �st�yorum.

     Ben Emre Aytek�n. 1997 yılında Ankara’da 
doğdum. 2015 yılında hayatımda öneml� b�r yer� 
olan Ankara Atatürk Anadolu L�ses�nden mezun 
olduktan sonra y�ne aynı şek�lde hayatımda 
öneml� b�r yer� olan TOBB ETÜ Tıp Fakültes�ne 
adım attım. B�r senes� hazırlık olmak üzere 
toplam 7 senel�k eğ�t�m hayatım boyunca 
b�rb�r�nden değerl� çok sayıda k�ş�yle tanıştım. Bu 
yazımı yazarken de aslında en büyük amacım bu 
k�ş�lere yan� ben� yet�şt�ren hocalarıma ve beraber 
eğ�t�m aldığım arkadaşlarıma b�r kez daha s�z 
okurların huzurunda teşekkür etmek. Ne kadar 
şanslıyım k� �ç�nde bulunduğum ortamın ve bana 
bu ortamı yaşatan k�ş�ler�n kıymet�n� ün�vers�te 
hayatım boyunca h�ssett�m.
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     Aslında �lg�nçt�r k� tıp fakültes�n� terc�h 
ett�ğ�m �ç�n b�r m�ktar p�şmanlık h�ssetm�şt�m. 
Bu noktada ben� bu p�şmanlığımdan vazgeç�r�p 
akadem�k anlamda mot�ve eden bütün 
hocalarıma çok teşekkür ed�yorum. D�ğer 
hocalarımla b�rl�kte kend�s�ne sonsuz saygı 
duyduğum Prof. Dr. Öztuğ Adsan hocama ayrıca 
değ�nmek �st�yorum. Asla hadd�m olmamakla 
b�rl�kte; yaptığı �ş� sev�p sevd�rmes�, öğrenc�lerle 
olan mükemmel düzeydek� �let�ş�m� ve bana 
aşıladığı çalışma mot�vasyonu sayes�nde kend�m� 
tıbba a�t h�ssed�p hayatım boyunca zevk alarak 
çalışab�leceğ�m üroloj� branşını tanıyıp sevmem� 
ve bu alana yerleşeb�lmek �ç�n çalışma 
mot�vasyonu sağladığı �ç�n kend�s�ne sonsuz 
teşekkür ed�yorum.

     Şu anda Sungurlu Devlet Hastanes�nde 
prat�syen hek�m olarak görev yapmaktayım.
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     Devlet H�zmet Yükümlülüğü gereğ�nce bu göreve başlarken tüm prat�syenler g�b� ben de tab�� k� 
heyecanlıydım ve b�r o kadar da hata yapmaktan korkuyordum. Teor�k anlamda son derece �y� b�r eğ�t�m 
aldığımın zaten farkındaydım. Sadece b�rkaç prat�k becer�den yoksun kaldığımı düşünüyordum. Ancak 
göreve başladığım �lk günden �t�baren şunu anladım k� aslında farkına varmadan göreve hazır b�r 
b�ç�mde yet�şt�r�lerek buraya gelm�ş�m. Em�n�m k� şu an mezun olmamış arkadaşlarımın da hasta �le az 
temas etmekten doğan b�r korkuları vardır. Elbette k� bazı prat�k konularda kend�n�z� yeters�z 
h�ssedeb�l�rs�n�z. Ancak gönül rahatlığı �le TOBB ETÜ Tıp Fakültes�n�n s�z� bu zorunlu göreve hazır 
olarak mezun ett�ğ�n� söyleyeb�l�r�m. Örneğ�n 2-3 kez d�k�ş attıktan sonra kend�n�z� çok daha rahat 
h�ssedecek ve daha profesyonelce �şler�n�z� halledeceks�n�z. Bunu anladıktan sonra b�r kez daha TOBB 
ETÜ Tıp Fakültes�nden mezun olduğum �ç�n kend�m� mutlu h�ssett�m ve verd�ğ�m kararın doğruluğunu 
b�r kez daha fark ett�m. Bu bölümü özetlersem: TOBB ETÜ Tıp Fakültes�, öğrenc�ler�n� son derece 
donanımlı b�r şek�lde mezun ed�yor!

     Dönem ayırt etmeks�z�n tüm TOBB ETÜ Tıp Fakültes� mezunları ve halen eğ�t�m�ne devam eden 
öğrenc�lere küçük b�r tavs�yem var. Lütfen eğ�t�m aldığınız ün�vers�te ve fakülten�n, burada kazandığınız 
arkadaşlıkların ve s�zler� son derece donanımlı b�r şek�lde mezun etmek �ç�n emek veren hocalarınızın 
kıymet�n� b�l�n.

     Son olarak derg�de “Mezunlar Köşes�” başlığı altında b�zlere yer ayıran ed�törler�m�ze buradan 
şükranlarımı sunar, tüm okurlara vak�t ayırıp yazımı okudukları �ç�n teşekkür eder�m.

Dr. Emre AYTEKİN
 

Düzenleyen: Yas�n ŞAHİN
Dönem 2 Öğrenc�s�
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     Herkese Merhaba,

     Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğ�t�m� 
alıyorum. Bu bölüm tıp fakültes�ne başlamadan öncek� 
hayal�md�. Tıp başlı başına hayranlık duyulası b�r b�l�m alanı 
ve uzmanlık dalları �ç�nde ben� en çok etk�leyen de kadın 
doğum olmuştu.

     Mecbur� h�zmet�m� S�nop Boyabat 75. Yol Devlet 
Hastanes�nde tamamladım. Devlet h�zmet yükümlülüğü her 
hek�m�n tatması gereken, hek�ml�ğ� �l�kler�ne kadar 
h�ssett�ren, kısıtlı �mkânları hakkan�yetl� paylaştırmayı öğreten 
ve derste b�ze hayal g�b� gelen b�r durumun �ç�ne düştüğümüz 
b�r dönem. İnsanı gel�şt�ren temel basamaklardan b�r� :)
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      Fakültem bana hastalara yaklaşım konusunda �nanılmaz b�r v�zyon kattı. Şu an görev yaptığım yerde, ac�l 
uzmanlarımız başta olmak üzere herkes�n saygı ve sevg�s�n� kazanmamda hocalarımdan gerek temel gerekse 
kl�n�k eğ�t�mlerde aldığım b�lg�ler�n ve onların hastaya yaklaşımlarına benzer şek�lde hastayı kabul ed�ş�m�n 
etk�s� çok fazla.

     Hocalarımızın b�zlere karşı olan tavır ve tutumlarının, yapılan etk�nl�klerde ben� b�rçok platformda b�r 
adım öne çıkardığının farkındayım ve çıkarmaya da devam edeceğ�ne �nanıyorum. Hastanen�n yen� kanadı 
b�z�m dönem�m�z �ç�nde yet�şmed� ama yapım çalışmalarının devam etmes� güzel b�r haber. Arkadaşlıklarım, 
�lk deney�mler�m... TOBB ETÜ Tıp Fakültes� ben�m �ç�n her zaman değerl� olacak. Ben�m �ç�n çok özels�n 
TOBB ETÜ!

     Öncel�kle as�stanlık eğ�t�m�m� tamamlayıp zorunlu görev�m� de gerçekleşt�rd�kten sonra özel b�r hastane �le 
anlaşmayı düşünüyorum. Çalışmaya devam ederken tüp bebek üzer�ne eğ�t�m alıp b�r dönem yurt dışında 
kalarak Türk�ye’de muayenehane açmayı düşünüyorum. Sağlık sektöründen faydalanma �ht�mal� düşük olan 
kadınlarımıza h�zmet ver�p, onların yaşam standartlarını yükselterek sağlıklı nes�ller oluşturab�lmek adına 
onlara çeş�tl� kurslar ve eğ�t�mler verecek b�r dernek kurmak �st�yorum :)

Dr. İlayda TOMAN
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y�ne ışıklarım kes�k. etraf soğuk, karanlık. mana veren kel�meden soyut, anlamı hapseden eşyadan 
azade b�r ses...
bana ben� hatırlatmayan, bana sefalet�m� anlatmayan her renge ruhum sağır. zamanın b�tt�ğ� yere 
yakın, her nasılsa ölümden uzak b�r ufuktayım.
b�t�yor.
n�hayete eren her şey�n ulaştığı ç�zg�de güller�m b�t�yor. batıyor, kanıyor... b�r rüzgar ve ağlıyor 
koca çınar. süzülüp alnımı öpüyor anılar. �ç�mde b�r çığlık -der�n- kopuyor. �ç�mde b�r adam, avazı 
çıktığı kadar susup kalıyor.
yağıyor, y�ne gözler�mden toprağa rahmet d�len�yorum. Allah'ım, ben neden hep düşüyorum? �k� el 
�k� ayak, sen ben� yer�mden doğrulayım d�ye m� yarattın?
kes�k kes�k �nl�yor göğsüm. hıçkırıklarım gürlüyor: NEDEN? güm! kafamı y�ne vuruyor ş�mşekler.
b�lm�yorum. sokrat efend�, BİLMİYORUM.
kaçamadığım her dram sırtımda damla damla b�r�k�yor. t�tr�yorum. sabred�yorum. b�l�yorum.
d�necek sancım, perdeler�m �necek. alkış �ç�n ger� dönmeks�z�n terk edeceğ�m sahnem�. en çok ben 
benden kurtulacağım. b�raz da s�z benden. mührü vurulan dosyamla beraber aranızdan 
kaybolacağım...

GEZGİN

ŞİİRLER
Ben kend�mde b�tt�m s�z �sted�ğ�n�z yerden başlayın 
Yok artık sahte sözler, k�fayets�z cümleler s�ze 
Kalmış başımı alıp g�tmeme ramak
Batmış eller�m kızılcık şerbet�ne harap

Varlığımı sorgulamam o �nce uzun kor�dorda 
Sularım ç�çekler�n�z� y�ne mahmur aksanınızda 
Kanıksadım hayâsız mesafel� maskeler görmeye 
Ruha dokunamadan o tem�z ellerle değmeye

Bazen b�r kel�men�z hasret, b�r cümlen�z zah�r 
Yılanlı asayı h�sseder�m �ç�me akar o mah�r 
Sızlar acı �ç�nde göğsüm, yıkılmaz fakat eşkâl�m 
Ç�çekler�n� hatırlar soluk da olsa bahçeler�m

Aah ah kader m� bu bahtsız yüreğ�me su serpen 
Yoksa b�r test� m� celladın el�nden dökülen 
Yıkılsın g�yot�n kırılsın parmaklıklar
B�r ş�fadır el�mden ver�len, Asklep�os'un ses�nden 

Stj. Dr. Berk ATALAY
Dönem 5 Öğrenc�s�

El�f Nurten Doğan 

KABULLENİŞ VE ACZİYET

SUSUNTU
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Ped�atr� sözlüsünün ertes� geces�yd�... Rüyamda tıp 
balosundaydık, hocalardan b�r�n�n torunu da 
balodaydı. Balo pastası fıstıklıymış, çocuk pastayı 
gömdüğü g�b� anaflaks� geç�rmeye başladı. Zafer 
hoca yaklaşarak “Ş�md� per�ferde olduğunu hayal et 
ve hastayı yönet.” ded�. “Hocam, onca hoca varken..., 
ayıp olmaz mı em�n m�s�n�z?” ded�m. Aynı cümley� 
tekrarladı; “Hocam ş�md� 0,01 mg kg’dan �m 
adrenal�n ...” Ben cümley� tamamlayamadan Hat�ce 
Hoca kulağıma eğ�l�p fısıldamaya başladı: “Sık k� üç 
sık k� üç, b�r ve �k� ve üç ve sık...” Yastık sırılsıklam 
olmuş, tekrar uyursam belk� Nejat hocam �le Zülfü 
L�vanel�’y� aynı masada görürüm ded�m... olmadı.

TOBB ETÜ Fotoğraf Topluluğunun 22
Kasım 2022 tar�hl� "Hareket" konulu fotoğraf

yarışmasında üçüncü olan fotoğrafım
"Semav�", Ocak 2022'de Balıklıgöl, Şanlıurfa'da

çek�ld�
 

Stj. Dr. El�f Nurten DOĞAN
Dönem 4 Öğrenc�s�
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Yatay 
1. Ben Harvard'dayken…
3. Kolay sordum.
7. Yakup s�ze slaytları atar.
9. ''...''
11. Çocuklar ders b�tt� uyanın.
12. Mantığını anlayın.

D�key 
2. Hacettepe’de böyle değ�ld� .
4. Rez�l kepaze olursunuz.
5. B�r r�vayete göre…
6. Sınıfta kalırsınız.
8. … �ht�va eder.
10. Kant der k�…

BULMACA
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1 2

3 4

5 6

7

8

9

10

11

12

1. ELİF EKMEKCİ
2. EDİZ DEMİRPENÇE
3. KAMER KILINÇ
4. MUSTAFA TURAN
5. SELÇUK TUNALI
6. NEJAT AKAR
7. GÜLRİZ ERİŞGEN
8. BELİZ TAŞÇIOĞLU
9. TAYFUN AYBEK
10. BANU BURUK
11. NUR ÇAKAR
12. YAKUP TATAR C
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İrem SÖYLER 
Dönem 2 Öğrenc�s�

Stj. Dr. M. Em�n YORULMAZ 
Dönem 5 Öğrenc�s�
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Stj. Dr. El�f Nurten DOĞAN
Dönem 4 Öğrenc�s� 
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Stj. Dr. M. Em�n YORULMAZ 
Dönem 5 Öğrenc�s�

Stj. Dr. M. Em�n YORULMAZ 
Dönem 5 Öğrenc�s�

Stj. Dr. El�f Nurten DOĞAN
Dönem 4 Öğrenc�s� 
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