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KÖPRÜ KÜLÜBÜ

Atatürk 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
bünyesinde 
2014 yılında

Kuruldu. 

Köprü Kulüp danışman 
hocamız Dr. Öğr. Üyesi 
Kenan TAŞTAN, kurucu 
başkanı Necip Fazıl SADAN 
olan ve görevde olan 
başkanımız da Furkan 
SÜRAL’dir.

Kulübümüzün amacı 
üniversitemiz 

bünyesindeki ve 
şehrimizdeki kitleleri esas 

alarak; bireylerde kişisel 
gelişimi geliştirmek, sosyal 
sorumluluklarının bilincini 

arttırmaktır.

Bunu yaparken 
fakültemizdeki  

arkadaşlarımızın ön planda 
olduğu atılımcı, 

araştırmacı, faydalı 
bireylerin                 

oluşması ve bu    
doğrultuda      

kulübümüzce              
eğitim, konferans,   

seminer,            
sempozyum,                 

panel gibi              
etkinliklerin 

gerçekleştiriyoruz.

Kulübümüz Kenan TAŞTAN 
hocamızdan almış olduğu hafızayı 
etkin kullanma kursunu eğitim 
haline dönüştürme isteğiyle 
kuruldu ve bu iş o kadar büyüdü 
ki 5 yıllık bir süreçte sayısız eğitim 
sayısız sunumlar yaptık. 
Yaptığımız etkinliklere bakacak 
olursak ise;

Peki ne yapar Köprü Kulübü?
Köprü Kulübü olarak bizler 
Üniversitemizde ve de 
fakültemizde yaptığımız 
etkinliklerle ilklere imza atmış 
bulunmaktayız. 



HAFIZA TEKNİKLERİ KURSU

Anlattığımız tekniklerle                                     
bilgileri daha kolay bir şekilde                         

hafızamızda tutabiliyoruz. Hafıza             
eğitimlerini akran eğitimi şeklinde sunuyoruz       

ve arkadaşlarımıza sunum yapma imkanı  
sunuyoruz. Yaptıkları sunumlarla hem toplum 

karşısında kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de

Tıp eğitimiz boyunca sayısız ezber yapacağız 
ve bunların çoğunu da ilk kez duyacağız. 
Peki bu işi daha kolay nasıl yapabiliriz?      
İşte burada devreye 
hafıza eğitimi giriyor. 

Hafıza eğitimlerini 4 senedir yapmaktayız ve yaklaşık 
olarak1500 kişilik bir gruba eğitim verdik. İleriki projelerimiz 
arasında kitap yazmada var.



Tıptaki etik ikilemler
üzerinde konuştuğumuz
bu platformda çeşitli
konularda görüşlerinizi
‘Özgürce anlatmak
istiryorum.’ Diyorsanız
bu etkinlik tam size
göre. Fikrin değil, üslup
ve savunmanın
kazandığı bir
yarışmamızda sizleri de
görmekten keyif alırız.
Bu başlık altında
münazara yarışması
veya daha faklı
formatları da
sunuyoruz.
Bence küretaj, bence
ötenazi, bence organ
bağışı konularında üç
farklı yarışma yaptık.
Birbirinden çekişmeli
geçen yarışmalarda
arkadaşlarımıza
kendilerini ifade etme
fırsatı sunduk ve
kazanalara da ödüller
verdik.

SERBEST KÜRSÜ



Fakülte tarihinde gerçekleştirmiş
olduğumuz bir ilk. Bizler tıp
öğrencileri olarak anlatmak
istediklerimi ya da vermek
istediğimiz mesajları bir tıp
öğrencisinin gözünden yapmak
istedik ve tiyatro oynamaya
başladık. Harika keyifli zamanlar
geçirdiğimiz, adeta sahnenin
tozunu yuttuğumuz bir etkinlik.
Birbirinden güzel iki oyuna imza
attık. Yeni oyunlarla gene
karşınızda olacağız.
İlk oyunumuz ‘Tıbbiyeli Gözüyle
Çanakkale’ ikinci oynumuz ise
‘On İki Öfkeli Adam’ her iki oyun
da emek verilerek hazırladığımız
ve yaparken de inanılmaz haz
aldığımız oyunlar oldu.

TİYATRO



Tahlillerimizi fakültedeki hocalarımızla
birlikte yaparak onların engin
tecrübelerinden de yararlanıyoruz.
Kitaplara veya filmlere farklı bir bakış açısı
katmış oluyorlar bizler için. Söyleşi kısmında
ise tıp fakültesi hocalarıyla öğrencileri bir
araya getiriyoruz ve hocalarımızın deneyim
ve tecrübelerini aktarmalarını dinleme
imkanı buluyoruz.

KİTAP ve FİLM TAHLİLİ, SÖYLEŞİ

Okuyan gezen seyreden ve de bilen bir tıpçı
olmak istiyoruz. Sadece tıp hayatı değil başka
alanlarda da bilgi sahibi olalım istiyoruz. Bu
amaçla fakültemizde kitaplarla ya da filmlerle
alakalı tahlillerimiz oluyor.

Kenan taştan, Naci ceviz, metin akgün, derya öcal gibi 
hocalarımızla bir araya gelip keyifli vakitler geçirdik 



Gerek verdiğimiz 
bilgiler, gerek götürdüğümüz 
hediyeler, oyunlarla çok faydalı ve 
keyifli vakit geçiriyoruz.Ayrıca valilikten  
aldığımız isimler doğrultusunda kimsesiz yoksul 
yaşlı kimseleri ziyarete gidiyor ve onlara bir an olsun
yalnızlıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Bunu bir sosyal 

sorumluluk kabul edip sürekli onları ziyarete gitmeye çalışıyoruz.

ZİYARETLER

Tıp öğrencileri olarak da insanlara karşı sorumluluğumuz 
olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda köy okullarına 
gidip oradaki öğrencilerle birlikte vakit geçirip onlara    

en fazla   nasıl yararlı olabiliriz diye düşünüp         
eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bizleri birer                       

rol model olarak  almalarını                                        
ufuklarını geniş tutmaları için                              

çabalıyoruz. 



Toplum karşısında konuşmaktan
çoğumuz çekinebiliriz ya da daha önce
hiç bu fırsata sahip olamadık. Peki
bizler bir konferansa çıktığımızda neler
yapmalıyız. Sunumu nasıl hazırlayalım,
nelerden bahsedeyim, sahneyi nasıl
kullanmalıyım, hitabet olarak nasıl
girmeliyim, seyirciye kendimi nasıl
dinletebilirim sorularına yanıt
verdiğimiz eğitimimizde tıp
öğrencilerine fayda sağlamaya
çalışıyoruz.
Eğitimlerimizi alanında uzman olan 4
hocadan aldık. Etkili sunumda Kenan
Hocamız, rol aktivasyonunda Halim
Ulaş, diksiyon ve hitabette Mehmet
Yıldız hocamız, sunum hazırlamada
Derya Öcal hocamız eşlik ettiler.
Önümüzdeki yıldan itibaren eğitimlere
başlıyoruz.

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU



Zamanının değerli olduğu hele
de bizim fakülte gibi okumanın
bitmediği bir yerde herkes hızlı
okumak ister. Hızlı okuma
kursunda anlatacağımız
tekniklerle sizlerde bilgileri daha
kısa sürede bitirebilirsiniz.

Bu etkinlik adı altında bir çok
yere gidip insanlara başarının
yollarını anlatmaya çalışıyoruz.
İlkokullara, liselere gidip bu
programı vererek onları hayata
hazırlıyoruz. Mesleklerinde
başarılı olmuş kişilerden yola
çıkarak verdiğimiz eğitimlerde
başarıya ulaşmak için yolları
anlatıyoruz. Bu sayede
etrafımızdaki kimselere yol
açmış oluyoruz.

HIZLI OKUMA KURSU

BEYNİ BAŞARIYA PROGRAMLAMA 
MOTİVASYON NLP SEMİNERİ



Kulübümüzde bulunan tüm üyeler 
ya da katılımcılar kendilerine bir 

şeyler katarak dönüyorlar. Her 
etkinlik ve eğitimizden sonra 

aldığımız geri dönütler bizlere 
moral ve mutluluk veriyor. Toplum 
fobisi olanlar, arkadaşlık kurmada 

çekincesi olanlar, kimseyle 
konuşamayanlar,  sahnede 

konuşamayanlar, heyecanlananlar 
eğitimlerimizden sonra bunları 

aşmaya başlıyorlar. 

NE?

Çünkü biz burada onlara prova imkanı sunuyoruz. Ve ilerde 
karşılaşacakları sorunlarla yüzleşme imkanı sunuyoruz. 
Katılımcı arkadaşlarımız anlattığımız konuları hayatlarına 
uygulayarak daha kolay başarıyı ve eğlenmeyi birlikte 
götürebiliyorlar. Eğitim veren ya da etkinlik düzenleyen 
arkadaşlarımız kendi kişisel gelişimleri adına çok yol kat 
ediyorlar. Verdikleri eğitimlerle sunum yapma fırsatı 
yakalıyorlar ve bildikleri konularda konuşabilme kendilerini 
dinletebilme gibi becerileri edinebiliyorlar. 


