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CTF Bilim Günleri / 3-4 Mart 2012, Cem’i Demiroğlu Oditoryumu 

Burak Mergen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü, 4. Sınıf 

3-4 Mart 2012 tarihleri arasında Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübümüz olarak ulusal kongremiz olan CTF – 
Bilim Günleri’ni fakültemiz Cem’i Demiroğlu Oditoryumunda gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından 
yaklaşık 380 öğrenci arkadaşımızın katılımıyla gerçekleşen kongremize ilgi çok büyüktü. Kongremiz 
toplamda 11 oturumdan oluşmaktaydı. Oturumlarımızda tıpta güncel gelişmeler, kök hücre gibi güncel 
konuların yanı sıra vaka tartışmalarının ve öğrenci araştırmalarının da dahil olduğu 14 adet öğrenci sunumu 
yer aldı. Jürimizin değerlendirmeleri sonucunda ödül alan arkadaşlarımızın isimleri aşağıdaki gibi oldu: 

1. Barış Boyraz – Hacettepe Tıp Fakültesi 
2. Gökhan Tazegül – Marmara Tıp Fakültesi 
3. Hazal Haytural – İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim Anabilim Dalı 

Sözlü sunumların yanında öğrenci poster sunumlarına da yer verdik. Sözlü sunum 1.mizin ödülü 1000 TL ve 
poster sunum 1.sinin ödülü 500 TL idi. 

Bilim günlerinde öğrenci sunumlarının yanı sıra çok sayıda değerli bilim adamı ve doktorun konuşmalarına 
da yer verdik. Öncelikle Marmara Tıp Fakültesi’nde Göz Hastalıkları asistanı ve aynı zamanda eski bir CTF-
ÖBAK’lı olan Dr. Fehim Esen’e 2009 Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Bilimsel Araştırma Ödülü’nü getiren 
çalışmasını dinleme şansımız oldu. Ardından Türk Bilimi’ne ve Türkiye’de genetiğin gelişimine katkılarının 
anlatmakla bitirilemeyeceği büyük araştırmacı Prof. Dr. Asım Cenani’nin hayatını anlattığı güzide konuşma 
hepimiz için birer ilham kaynağı oldu. Kendisiyle gerçekleştirilen röportaj yazısını dergimizin bu sayısında da 
inceleyebilirsiniz. 

Kanal D’de yayınlanmakta olan “Doktorum” programından da hepimizin tanıdığı Op. Dr. Aytuğ 
Kolankaya’nın “Gelecek ve Bilim” adlı konuşması kongremizin ilk gününde büyük beğeniyle dinlendi. Kendisi 
öğrencilerin bu ilgisinden çok memnun olduğunu dile getirerek kulübümüz ile birlikte daha farklı etkinliklere 
de imza atmak istediğini söyledi. 

Kongrenin 2. gününde İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci “Sağlık’ta Bilişim Çözümleri”, 
fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kaya Özkuş ise “Akupunktur” isimli konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. Çalıştaylardan önceki en son oturumda ise sürpriz konuklarımızı ağırladık. Dünya’nın en iyi 
8. Üniversitesi olan Imperial College’ın Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Naim Kadoglou ve yine aynı 
fakülteden aktif olarak bilimsel aktivitelerde yer alan 3 öğrenci gelerek kendi okullarını ve yaptıkları 
çalışmaları bizlerle paylaştılar. Bu sayede iki okul arasında bir köprü kurmuş olmamızın yanı sıra güzel bir 
bilgi alışverişinde bulunmuş olduk. 

Gerçekleşen tüm değerli sunumların ardından kongremizin iki gününde de birbirinden değerli çalıştaylara 
yer verdik. “Cerrahi Dikiş Kursu”ndan “İlaç Sektöründe Kariyer”e kadar geniş yelpazede gerçekleştirilen 
çalıştaylara katılımcı arkadaşlarımız büyük ilgi gösterdi. 

Tabii ki tüm bilimsel sunumların ardından 3 Mart 2012 akşamı özenle organize edilmiş güzel bir sosyal 
program da bizleri beklemekteydi. Öncelikle fakültemizden hareketle Ziya Şark Sofrası’na giderek güzel bir 
akşam yemeğiyle yorgunluğumuzu attıktan sonra hep birlikte İstanbul’un popüler gece kulüplerinden birisi 
olan 360’ta unutulmaz bir gece yaşadık. 
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Kongremizin ardından aldığımız olumlu geri bildirimler önümüzdeki senelerde organizasyon ekibi olarak 
daha da güzel işler başarmamız konusunda bize büyük bir motivasyon oldu. 3-5 Mayıs 2013 tarihlerinde 
gerçekleştireceğimiz uluslar arası kongremizde de ilgili tüm arkadaşlarımızı aramızda görmekten büyük 
memnuniyet duyacağız.  

Ayrıntılı bilgi için; www.ctfobak.com 
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