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Biz Kimiz?  

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi 

olmayan ve kar amacı gütmeyen Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında 

oluşturulmuş en köklü kuruluştur. Ülke çapında 74 tıp fakültesinde üye yerel 

temsilcileri mevcut ve bu sayı artmaktadır. 

Üye tıp fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000'den fazla tıp fakültesi öğrencisinden 

oluşan bir ağa sahip olmakla birlikte, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan 

beri üyesi olduğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) 

dahilinde 127 ülkede bulunan 137 Ulusal Üye Kuruluşu arasında Türkiye’yi 

temsil etmektedir. 

Birlik; Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri için ve tıp fakültesi öğrencileri 

tarafından yürütülen, tamamen gönüllülük esas alınarak çalışan bir 

organizasyondur. Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 

tarafından resmi olarak tanınan IFMSA’in Türkiye’deki temsilcisi 

konumundadır. 

Birlik, faaliyetlerini 6 çalışma kolunda yürüttüğü projeler ve çeşitli 

organizasyonlarla yürütmektedir. Bunlar; tıp eğitimi, halk sağlığı, insan hakları 

ve barış, üreme sağlığı, staj ve araştırma değişimi çalışma kollarıdır. Bunların 

yanında kendi eğitmenlerini yetiştirerek kişisel gelişim eğitimleriyle tıp 

öğrencilerine farklı platformlar yaratmaktadır. 

Birliğin vizyonu, Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak; sosyal 

ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış 

açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp fakültesi öğrencilerini ulusal ve 

uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kurulusu olmaktır. 

  



Birliğin Misyonu: 

60 yılı aşkın tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da 

kullanarak: 

a)Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri 

için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, evrensel nitelikte hekim 

olmalarına katkıda bulunmak. 

b) Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve 

bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkanı sunmak. 

c) Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi 

öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli 

savunuculuk çalışmalarını yapmak. 

d) Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu 

bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim 

hakları konusunda çalışmalar yapmak. 

 

Temel Değerlerimiz: 

Toplumsal Fayda Güden 

Siyasi Olmayan 

Bağımsız 

Farklılıklara Saygılı 

Katılımcı 

Kar Amacı Gütmeyen 

Şeffaf ve Hesap Verebilir 

Yenilikçi ve Öncü 

  



2017-2018 DÖNEMİNDE YAPTIĞIMIZ ETKİNLİKLER 

Nasıl Ders Çalışmalıyım? 

                                    

                                             

 

Her yıl düzenlediğimiz bu etkinlik ile fakültemize yeni başlayan 

arkadaşlarımıza hem fakültemizi tanıtıyor hem de onların değişen çalışma 

sistemlerine adapte olmalarına yardımcı oluyoruz. Üst dönemlerden 

arkadaşlarımızın tecrübelerini aktardığı bu etkinliğimiz Dönem-1 

arkadaşlarımıza oldukça faydalı oluyor. 



Kızılay İle Ortak Yürütülen Çalışmalar  

 

 

   

 

Kızılay ile birlikte ‘Kök Hücre Bağışı ve Kan Bağışı’ etkinlikleri düzenliyoruz. Bu 

etkinliklerde hem sınıflarımızda bağış yapmanın önemini anlatıyoruz hem de 

bağışçılarımızla birlikte kök hücre ve kan bağışında bulunuyoruz. 



Kontrolümdesin Şekerim  

 

 

 

‘Kontrolümdesin Şekerim’ etkinliğimiz ile şehrimizin merkezi yerlerinde 

(AVM, Şehir Meydanı, Kampüs Meydanı vb.) halkımızın şeker ve tansiyon 

ölçümlerini yapıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz 

etkinliğimizde değerleri normalin dışında olan vatandaşlarımızı gerekli 

kurumlara yönlendiriyoruz. 

 

 



Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Taraması 

                    

                                        

KETEM ile ortak yürüttüğümüz bu çalışmamızda öncelikle KETEM çalışanı 

hocalarımız bizlere ‘Meme Kanseri’ hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor ve 

‘Kendi Kendine Meme Muayenesi’ tekniklerini öğretiyor. Bizler de aldığımız 

bu eğitimler sonrası şehrimizin merkezi noktalarında meme kanserini, 

belirtilerini, kendi kendine meme muayenesini ve nasıl teşhis edileceğini 

anlatıyoruz. 



Prostat Kanseri Bilinçlendirme Etkinliği  

 

 

 

Prostat Kanseri, Ülkemizde kanserlerin görülme sıklığı derecelendirmesinde 3. 

sırada bulunmaktadır. Hem buna dikkat çekebilmek hem de halkımıza gerekli 

bilgilendirmeyi yapabilmek için Cuma Namazı çıkışında Merkez Camii ve çevre 

kıraathanelerde ‘Prostat Kanseri’ bilinçlendirmesi yapıyoruz. 



Ergen Sağlığı Eğitimleri 

 

 

 

Sabancı Ortaöğretim Okulunda düzenlediğimiz etkinliklerle her yıl 6. sınıftaki 

arkadaşlarımıza ‘Ergenlik Dönemi’ ile ilgili duygusal-fiziksel değişimler 

hakkında bilgilendirme yapıyoruz. 



Yurt Dışı Staj Değişimi Bilgilendirme Panelleri 

 

 

 

 

‘Bir Tıp Öğrencisinden Daha Fazlası’ sloganıyla çıktığımız bu yolda öğrencilik 

hayatında kendini birçok anlamda geliştirmiş Dr. Kıvanç YANGI’yı bizleri yurt 

dışında staj imkanları, mail yazma, makale okuma, aktif sunum yapma gibi 

konular hakkında bilgilendirme yapması için Erzurum’a davet ettik. 



3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri 

 

           

 

                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                         

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık yaratmak amacı ile fakültemizin 

kantininde gözlerimizi kapatarak görme engelli dostlarımız için farkındalık 

yaratmaya çalıştık. 



Temel Beceri Eğitimleri  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bizler Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak kendimizi her alanda geliştirmek 

istiyoruz. Bu amaçla da hem öğrencilik yıllarımızda hem de meslek 

hayatımızda sıkça karşılaşacağımız temel tıbbi becerileri erkenden edinmek 

istiyoruz. Fakültemizin kıymetli hocalarından Dr. Esra Çınar TANRIVERDİ ’den 

her yıl düzenli olarak temel beceri eğitimlerini (el yıkama, steril eldiven 

giyme, kan alma, damar yolu açma, IM enjeksiyon vb.) alıyoruz. 

 

  



Nane Limon Günleri 

 

 

 

Geleceğin hekimleri olarak Fitoterapi hakkında bilinçlenmek ve 

biyopsikososyal yaklaşıma uygun olarak bulunduğumuz coğrafyada en çok 

kullanılan bitkileri öğrenmek adına; belirlediğimiz 5 çayı, yararları ile birlikte 

‘Nane Limon Günü’ adı altında Tıp Fakültesi öğrencilerine ikram ettik.  



Sosyal Medya Nedir? 

 

 

 

Dünyamızda ve ülkemizde artık varlığıyla hayatlara yön veren sosyal medya hakkında 

bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Prof. Dr. İsmail MALKOÇ hocamızla birlikte 

gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde; sosyal medya nedir, sosyal medyanın kontrollü 

kullanımı, hekimler ve sosyal medya vb. konulara değindik. 



Beyaz Önlüklü Oyun Arkadaşım 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abdülrahim Şerif Beygu İlkokulunda gerçekleştirdiğimiz ‘Beyaz Önlüklü Oyun 

Arkadaşım’ etkinliğimizde minik arkadaşlarımıza oyuncak, kitap, defter vb. 

kırtasiye ürünlerini hediye ettik. Temel hijyen ve diş fırçalama eğitimleri 

verdik. Çocuklara stetoskop kullandırarak ve beyaz önlük giydirerek 

korkularını da yenmeyi amaçladığımız bu etkinliklerimizde çocuklarımızın 

yüzünde tebessüm olmaya çalıştık. 

 

 

 

 

 



İnsanlık ve Hekimlik Sanatı 

 

                         

 

 

 

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde 600den fazla katılımcı ile 

düzenlediğimiz konferansta, güler yüzlü ve sıcakkanlı, sosyal medya 

fenomeni,  bizler için farklı, yeni ve ilerici yollar açmayı hedefleyen Opr. Dr. 

Banu ÇİFTÇİ hocamızı ağırladık.   



Savaş ve Afet Ortamında Hekimlik 

 

 

 

 

MSF(Sınır Tanımayan Doktorlar) Yunanistan Medikal Destek Birimi Başkanı 

Dr. Apostolos VEIZIS ve Klinik Psikolog Öznur ACİCBE ’nin sunumlarıyla ‘Savaş 

ve Afet Ortamında Hekimlik’ üzerine tecrübelerini aktardıkları bir konferans 

düzenledik. Bizlere kazandırdıkları bakış açıları ve verdikleri bilgilerin yanı sıra 

güler yüzleri, hoş sohbetleri ve bizlere ‘Dünyada böyle insanlar da varmış.’ 

dedirten, sınırları olmayan insancıl tutumlarıyla çok güzel bir deneyim 

yaşamamıza neden oldular. Sahada yaşadıklarını aktardıklarında hepimizdeki 

‘Hekimlik’ aşkını alevlendiren Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi bizlerleydi. 

 

 

 



Missing Map Mapathon 

 

 

 

HOT (Humanitarian OpenStreetMap) ekibi ile bir üniversitede ilk defa 

gerçekleştirilen ve öncesinde sadece İstanbul ve Ankara’da yapılan ‘Missing 

Maps Mapathon’ etkinliğini hayata geçirdik. Bu etkinlikte öncelikle Missing 

Maps projesi, amaçları ve hedefleri hakkında bilgi aldık ve nasıl haritalama 

yapacağımızı öğrendik. Missing Maps projesine destek vererek büyük insani 

kriz ve doğal afetlerin yaşandığı bölgelerin haritalanarak, buralardaki 

dezavantajlı toplulukların hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla ‘Mali’ 

üzerindeki uydu görüntülerini kullanarak bina, yerleşim alanı, yol, su kuyusu 

vb. yapıları işaretledik. 

 

  



STOP AIDS!  

      

      

                                                               

Prof. Dr. Zülal ÖZKURT hocamız ile birlikte ‘AIDSte doğru bilinen yanlışlar ve 

Hekim-Hasta açısından değerlendirilmesi’ etkinliğimizi gerçekleştirdik. AIDS 

hakkında genel bir tıbbi bilgilendirmenin ardından bir doktor olarak nasıl ele 

almamız gerektiğini ve dünyamız ve ülkemiz açısından durumunun 

değerlendirmesini yapık. 



Bir Doktorun Hayatı 

                      

 

                  

 

Bu etkinliğimizde üniversitemizin kıymetli hocalarından Prof. Dr. Hüseyin 

ŞENOCAK ve Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU bizlere öğrencilik dönemleri ve 

hekimliklerinin ilk yıllarından bahsettiler. Daha sonra Kardiyoloji ve Acil Tıp 

bölümleri hakkında merak edilen soruları yanıtlayıp kendi bölümleri 

konusunda bilgilendirmeler yaptılar. 

 

 



Dünya Mutluluk Günü 

 

           

 

Bağımlılığın arkasında mutsuzluk vardır dedik ve 20 Mart Dünya Mutluluk 

Günü’nde içinde şarkı sözleri, kitap cümleleri vb. alıntılardan oluşan kutu 

hazırladık. Amacımız kutudan kağıt çeken arkadaşlarımızda küçük bir 

tebessüm oluşturabilmekti. 

 

 

 

 



SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ 

 

  Tanışma Kahvaltımız 

            

 



  Kalbin İçin Pedalla 

 

                         

 

  Açık Hava Sineması 

 

                 



  Bilgi Yarışması 

 

                  

 

  Tavla Turnuvası 

 

                             



2018-2019 DÖNEMİNDE YAPTIĞIMIZ ETKİNLİKLER 

Bir Araştırmacı Yetişiyor 

 

 

 

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesinde sınav heyecanı yaşayan on ikinci sınıf 

arkadaşlarımıza motivasyon konuşmaları yaptık ve tıp fakültesini tanıttık. On 

birinci sınıf arkadaşlarımıza yararlı olabilmek adına ‘laboratuvar tanıtımı, kalp 

kesimi ve incelenmesi, mikroskop kullanımı ve tanıtımı ile kalp preparatı 

incelemesi gerçekleştirdik. 



Deneysel Farmakoloji  

 

 

 

Fakültemiz hocalarından Dr. Kemal Alp NALCI’nın sunumuyla gerçekleşen ‘Deneysel 

Farmakoloji’ konulu konferansımızda hocamız başta ratlar olmak üzere deney 

hayvanlarıyla yaptığı çalışmaları, farmakolojik incelemelerini ve Dünyada sadece 5 

yerde olan laboratuvarlarda gerçekleştirdiği çalışmalarını bizlere aktardı. 



Medikomitoloji 

 

 

 

                  

 

Fakültemizin Dekan Yrd. Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEN hocamızın sunumuyla 

gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde Tıp ve Mitolojinin ne kadar da kaynaşmış 

olduğunu gördük ve yeni ufuklara mitoloji ile yelken açtık. 

 



3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Projesi 

 

               

 

                         

 

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde işitme engelliler için farkındalık yaratmak 

amacıyla ‘Duymadan Anla’ etkinliğimizi gerçekleştirdik.  



Adli Tıp ve Otopsi Günleri 

 

                         

 

 

 



  

 

   

 

Üniversitemizin çok kıymetli hocalarından Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK ile 

gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde Adli Tıp’ın derinliklerine indik ve 

tarihçesi, metodolojisi ve tıpa bakan yönüyle incelenmesini keşfettik. 200’den 

fazla katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte katılımcı arkadaşlar 

arasından seçilen belirli sayıdaki ekipler ile Yenişehir Adli Tıp Kurumuna 

ziyarette bulunduk. 

 

 

 

 



Meme Kanseri Bilinçlendirmesi ve Taraması 

                       

 

                             

Her sene düzenlediğimiz etkinliğimizde öncelikle KETEM ’den Dr. Sibel ÜNAL 

bizlere meme kanserini, belirtilerini ve kendi kendine meme muayenesinin 

tekniklerini anlattı. Bizler de aldığımız bu eğitim sonrası üniversitemizin 

yemekhanesinin önünde açtığımız stantta yaklaşıl 700 kişiye broşür dağıttık 

ve birçok insana kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği 

hakkında bilgiler verdik. 



Beyaz Önlüklü Oyun Arkadaşım 

 

       

 

                                                      

 



 

 

Geçen sene de düzenlediğimiz bu etkinliğimizde Abdülrahim Şerif Beygu 

İlkokulunu ziyaret ettik. Minik dostlarımıza oyuncak, kitap, defter vb. 

kırtasiye ürünlerini hediye ettik. Bir yandan temel hijyen ve diş fırçalama 

konularında eğitim verip bir yandan da palyaço ve maskotumuz eşliğinde 

çocuklarla harika vakit geçirdik. Öğrenci dostlarımıza stetoskop kullandırarak 

beyaz önlük ve doktor korkularını yenmeyi amaçladığımız bu etkinliğimizde 

onların yüzünde tebessüm olmaya çalıştık.  

 

 

 

 

 



Diksiyon Eğitimi 

                    

 

                           

Hasta ve yakınlarıyla sık iletişim halinde olan, sürekli sunumlar yaparak 

topluluklara hitap eden ve etkili konuşmanın önemli olduğu biz hekim 

adayları için doğru vurgu ve tonlamaları yapmak, kendimizi daha iyi ifade edip 

fikirlerimizi daha iyi daha doğru şekilde iletebilmemizi sağlamak amacıyla 

Mehmet YILDIZ hocamızdan 10 gün süren ‘Diksiyon ve Türkçeyi Doğru 

Kullanma’ eğitimi aldık. 



Kan Bağışı Etkinliği 

 

                        

 

Kan bağışının öneminin farkında olan bizler tıp fakültesi amfilerinde Kızılay ile 

ortaklaşa kan bağışı etkinliğimizi gerçekleştirdik ve toplamda 50den fazla 

arkadaşımızdan bağış topladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATABİYAT 

KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ 

 

 

 



10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI 

 

 

 

ATATÜRK’ÜN İZİNDE, 

O’NA LAYIK OLABİLMEK UMUDU İLE … 



ULUSAL KATILIMLARIMIZ 

 

   4. Halk Sağlığı Kampı 17’-18’ 

                                

 

     Ulusal Genel Kurul 17’-18’ 

 

              



   T4PE-0 ve LORE Eğitimi 18’-19’ 

 

                

 

   9. Bölge Toplantısı 18’-19’ 

 

 

 

 



                           İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ 

 

 

 

YEREL BİRLİK BAŞKANI: ZEKİ CAN ŞAHİN 

TELEFON NUMARASI : +90 533 192 33 96 

E-MAİL ADRESİ : drzekicansahin@gmail.com 

YEREL BİRLİK e-MAİL ADRESİ : ataturk@turkmsic.net 

INSTAGRAM: ataturktob 

TWİTTER : @AtaturkTOB_ 
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