
Nasıl Okulumuzdaki Kulüpler Aracılığıyla İki Buçuk Ayda 4 Ülkeye Gittim? 

 

Benim adım Melikşah, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yazıda 1. 

sınıf sonrası yaz tatilinde nasıl okul kulüpleri aracılığıyla 4 ülkeye gittiğimden bahsedeceğim. 

Diğer öğrencilere, özellikle Tıp fakültesine yeni başlayanlara ilham vereceğini umuyorum. 

Öncelikle iki farklı 

Twinning projesine 

katılarak 

gerçekleştirdiğim birer 

haftalık Ukrayna ve 

Almanya ziyaretinden 

bahsetmek istiyorum. 

Twinning projesi, EMSA 

(European Medical 

Students’ Association) 

öğrencilerinin organize 

ettiği, genelde 16-30 

öğrencinin katıldığı, her 

bir ayağının 5-8 gün 

sürdüğü akademik, 

sosyal ve kültürel bir 

değişim programıdır. Her öğrencinin bir Twin’i (eşi) bulunur. Her bir öğrenci, diğer ülkeye 

ziyareti sırasında kendi twin’inin evinde kalır ve masraflarını twini karşılar. Bütün öğrenciler, 

önceden hazırlanan bir haftalık programa uyarak bir grup halinde hareket ederler. Her günün 

birkaç saati okul veya hastanedeki akademik gelişime yönelik etkinliklere ayrılır. Örneğin 

Almanya’da ilk yardım eğitimi görerek bu konuda sertifika aldık, üniversite hastanesinin 

laboratuvarlarını gezerek teknikler konusunda bilgi edindik. Bunun yanında proje süresinin 

çoğu doğa yürüyüşü yapmak, turistik yerleri ziyaret etmek, 

restoranlarda bölgeye özel tatlar denemek gibi sosyal ve kültürel 

etkinliklerle geçiyor. Örneğin Ukrayna’da, normalde 

bulunduğumuz şehre trenle 2 saat uzaklıktaki turistik bir kasabaya 

gidip geceyi ormanın içinde yer alan üniversiteye ait bir tesiste 

geçirip ertesi gün bisiklet turuna çıktık. Projenin Türkiye ayağında 

ise Adalar’a giderek İstanbul manzarası eşliğinde piknik yaptık. 

Bunun gibi birçok örnek verebilirim çünkü proje zamanının 

neredeyse hepsi bunlar gibi aktivitelerle değerlendiriliyor. Biz 

özellikle İstanbul gibi turistik bir şehirde yaşadığımız için bu 

konuda avantajlıyız ve twinlerimize çeşitli yerler görme fırsatı 

sunabiliyoruz.  

Ukrayna Twinning’inde Geleneksel Kıyafetler ile 

Ukrayna’da CPR Eğitimi Alırken 



Twinning projelerine katılmayı herkese tavsiye ederim. Bu proje sayesinde kısa sürede pek çok 

arkadaş edinerek birlikte güzel vakit geçiriyor, yabancı dilinizi ve iletişim becerilerinizi 

geliştiriyor, yeni yerler görüyor ve tıp alanında yeni bilgiler öğreniyorsunuz. Üstelik tüm 

bunları normal bir yurtdışı seyahatinden daha bir düşük maliyetle yapabilirsiniz çünkü 

Türkiye’de twin’inizin masraflarını siz karşılıyorsunuz ve yurt dışında sizin masraflarınızı o 

karşılıyor. Konaklama ücreti ödemiyorsunuz, size sadece uçak bileti kalıyor.  

Bunun yanında TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Birliği), dünya genelindeki diğer Tıp 

öğrencileri birlikleri ve IFSMA SCORE (International Federation of Medical Students’ 

Associations Standing Comittee on Research Exchange) iş birliğiyle organize edilen Research 

Exchange (Araştırma Değişimi) projesinden de bahsetmek istiyorum. Bu proje sayesinde 

TurkMSIC’in dünya genelindeki Tıp öğrenci birlikleriyle anlaşmaları sonucu belirlenen 

kontenjanlar dahilinde Dünya’nın pek çok ülkesinde genelde bir ay süreyle olmak üzere bir 

araştırmaya (veya SCOPE aracılığıyla klinik staja) katılabilirsiniz. Öncelikle TurkMSIC 

değişim sınavına girmeniz gerekiyor. Bu sınav eşit sayıda İngilizce ve Tıp sorusundan oluşuyor. 

Değişim sınavı, eğitim-öğretim yılının başlarında yapıldığı için ve 1. sınıf öğrencileri henüz az 

konu görmüş olduklarından bu sınavda başarısız olacaklarını düşünebiliyorlar ancak bu doğru 

değil. Çünkü (sonradan değişmediyse) sınav puanınızın %70’ini İngilizce, %30’unu Tıp 

soruları oluşturuyor. Ben 1. sınıfın başında sadece dört tıp sorusu cevaplayabildiğim halde (üçü 

doğruydu) İngilizce sayesinde bizim fakültemizde üçüncü olup Türkiye’de iyi bir derece elde 

ederek istediğim ülkeye gitme fırsatını yakaladım. Sınavın ardından birkaç tercih dönemi 

yapılıyor ve yerleştiğiniz takdirde gitme hakkı kazanıyorsunuz. Gerekli belgeleri hazırladıktan 

sonra seçtiğiniz ülkede gitmek istediğiniz şehirleri ve katılmak istediğiniz araştırmaları (veya 

stajları) belirliyorsunuz. Siz üç araştırma seçiyorsunuz ve diğer öğrencilerin talepleri de göz 

önüne alınarak kalan boş yer durumuna göre gideceğiniz ülkedeki yetkililer sizi istediğiniz üç 

araştırmadan birine yerleştiriyor. (Seçtiğiniz üç araştırmanın veya şehrin dışında bir yere de 

yerleştirilebilirsiniz, örneğin Fransa’ya gitme hakkı kazanırsanız araştırma/stajınızın Paris’te 

olma olasılığı yüksek değil.) Hem bu süreçte hem ülkeyi ziyaretiniz sırasında size destek 

olacak, gideceğiniz üniversitede Tıp fakültesi öğrencisi olan Contact Person’larınız oluyor.  

Almanya’da Adli Tıp Hakkındaki Bir Sunumun Ardından 



Örneğin sizi havalimanı veya tren istasyonunda karşılayabilir veya birlikte çalışacağınız 

hocayla tanıştırabilirler.  

Ben Tayvan’ı seçtim ve bunun birden çok sebebi var: kendi sıralamamla gidebileceğim en 

gelişmiş ülkelerden biriydi; Uzak Doğu’nun kültürünü, yemeklerini, metalik yoğun şehir 

dokusunu, tropik iklim ve doğasını deneyimlemek, Taipei 101 gökdelenini görmek istedim; 

Dünya’nın öbür ucunda bulunma hissini yaşamak istedim ve kendi ülkemden bambaşka bir 

kültüre sahip olan, Türkiye’ye 8000 kilometre uzaklıktaki bir ülkede bir ay geçirmenin bana 

kendimi nasıl hissettireceğini merak ettim. Tayvan’da bulunduğum süre boyunca vaktim dolu 

dolu geçtiğinden o bir ay bana bir hafta gibi geldi. Öte yandan, orada yeni bir rutin 

oluşturduğumdan ve oranın farklılıklarına kısa sürede alıştığımdan bir ayın sonunda kendimi 5 

aydır Tayvan’da yaşıyormuş gibi hissediyordum. 

Bir ay boyunca vaktinizin nasıl ve neler yaparak geçeceği hocanıza, o ülkedeki yetkili kulüp 

öğrencilerinin program yapıp yapmamasına, o ülkeye değişim ile giden diğer öğrenci sayısına 

göre çeşitlilik gösterebilir. Bazı hocalar laboratuvar veya hastanede daha çok zaman 

geçirmenizi isterken bazıları seçimi size bırakabilir. Seçtiğiniz araştırmanın konusu da önemli. 

Örneğin benim araştırmam, Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) tekniğini kullanarak 

motor kortikal plastisitesinin artırılmasıyla ilgiliydi. Laboratuvarda zaman geçirip araştırmanın 

konusuyla ilgili kendimi geliştirdiğim halde TMS tekniğinin uygulanması birkaç aylık eğitim 

gerektirdiğinden araştırmaya aktif katılımım biraz kısıtlı oldu. Ancak bu bir aylık sürede 

akademik ve bilimsel konulardaki kazanımlarım araştırmanın kendisiyle sınırlı kalmadı. 

Hocamla geçirdiğim zaman boyunca araştırmacı-doktor olmak, bir doktorun araştırma yapma 

konusundaki motivasyonları, makalelerin dergilere kabul edilme ve yayınlanma süreçleri gibi 

Taichung, Tayvan 



konularda fikir edindim. Hastanede, Parkinson hastalığını tedavi etmeye yönelik MRI-guided 

focused ultrasound prosedürünün uygulanmasına tanık oldum.  

Tüm bunların yanında bu değişimlerin sosyal ve turistik boyutları da var. Benim bulunduğum 

şehirde Fransa, Portekiz, Macaristan, Slovakya, Estonya gibi ülkelerden yaklaşık 20 değişim 

öğrencisi vardı. Tayvanlı bir öğrencinin organize ettiği buluşmalar ve geziler sayesinde kısa 

sürede çoğuyla kaynaştım. Arkadaşlarımla hafta içi bulunduğumuz şehirdeki, hafta sonu 

Tayvan’nın çeşitli yerlerindeki turistik yerleri ziyaret ettik. Çoğu gün, laboratuvar/hastanedeki 

programımızın ardından birkaç kişi buluşup birlikte vakit geçirdik. Tayvan’da bulunduğum ilk 

hafta sonu 7 arkadaş minivan kiralayıp dağların arasındaki bir gölün (Sun Moon Lake) 

çevresindeki turistik bölgede gezdik ve o mevkide konakladık. İkinci hafta sonu, başka bir proje 

aracılığıyla ABD, Fransa ve Tayland’dan gelmiş olan Eczacılık öğrencisi arkadaşlarımla 

Tayvan’ın güneyindeki bir 

şehri ziyaret ettik. Üçüncü 

hafta sonu, contact 

person’larımdan biriyle 

Taipei’yi gezdik. Orada 

bulunduğum sürece sosyal 

ve turistik açıdan bakacak 

olursam şanslı olduğumu 

söyleyebilirim. Sizin 

deneyiminiz gideceğiniz 

ülkeye, şehre ve oradaki 

öğrencilere bağlı olarak 

daha durağan veya daha 

güzel olabilir. 

Gaomei Wetlands, Tayvan 

Wenwu Tapınağı, Sun Moon Lake, Tayvan 



Twinning projesinde olduğu gibi, araştırma veya staj değişimi programlarına da katılmanızı 

tavsiye ederim. Tıp biliminde ve diğer konularda ufku açan, öz güveni artıran, yabancı dili 

geliştiren deneyimler olmaları sebebiyle Tıp fakültesi öğrencilerine son derece yararlı 

olduklarını düşünüyorum. 

Türkiye’ye dönüş yolunda Singapur bağlantılı uçuşumun aktarma süresini uzatarak 

Singapur’da bir gün geçirdim. Singapur’u anlatmak için uzun paragraflara gerek yok: Singapur 

Dünya’nın en güzel ve başarılı ülkelerinden biri. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan ve 

yorulmadan gezip fotoğraf çekmemi sağlayan bir şehirdir. Gelecekte tekrar ziyaret etmeyi 

umuyorum.  

Geriye dönüp baktığımda güzel anılarımın, beni geliştiren olayların önemli bir kısmını 2019 

yazında yaşadığımı görüyorum. Etkin ve başarılı tıp kulüplerinin bulunduğu Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum ve iyi ki 

Marmara Üniversitesi’ni seçmişim diyorum. Bütün azimli tıp öğrencilerinin benzer deneyimler 

elde etmelerini diliyorum.   

Jewel Changi Airport, Singapur 

Downtown Core, Singapur Central Area, Singapur 


