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Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi 2. S›n›f ö¤rencisi ve Ankara muhabirimiz ﬁahin Khaniyev,
19-21 May›s tarihleri aras›nda, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Bilimsel Araﬂt›rma Toplulu¤u
(HÜTBAT)’›n düzenledi¤i ve kendisinin de koordinasyonunda bulundu¤u Ulusal Genel T›p Ö¤renci
Kongresi hakk›nda bizi bilgilendiriyor. ﬁahin, kongrenin koordinatörlerinden biri olarak bu etkinli¤i
ﬂöyle de¤erlendiriyor: “Gelecekte daha güçlü bir içerikle, daha geniﬂ kat›l›mla ve çok daha
profesyonelce hayata geçirme hedefindeyiz. Böyle ortamlarda yap›lan fikir al›ﬂveriﬂlerinin, kurulan
dostluklar›n yak›n gelecekte ciddi bilimsel projeleri getirece¤ine inan›yoruz.”

Genel T›p Ö¤renci Kongresi
Bilimsel bilgi birikimimiz her geçen gün baﬂ
döndürücü bir h›zla artmakta. Bu birikim dünya
çap›nda, evrensel bilime katk› sa¤layan bilim insanlar›n›n de¤erli araﬂt›rmalar›yla oluﬂmakta. Bilim alan›nda araﬂt›rman›n, keﬂfetmenin kuﬂkusuz
çok temel bir yeri var. Ancak bilginin üretilmesi
kadar paylaﬂ›lmas› da önemli. Bu paylaﬂ›m için en
uygun ortamlardan biri de kongreler. Bilim insanlar›n›n yapt›klar› çal›ﬂmalar› sunmalar› ve meslektaﬂlar›yla bunlar› tart›ﬂmalar› amac›yla düzenlenen
kongreler son y›llarda kapsam›n› biraz daha geniﬂletti. Art›k üniversite ö¤rencileri de bilim dünyas›ndaki geliﬂmeleri takip etmek, özgün araﬂt›rmalar›n› sunmak ve meslektaﬂlar›yla çeﬂitli konular üzerinde tart›ﬂmak, k›sacas› gelece¤in bilim insanlar›
olma yolunda erkenden baz› deneyimleri yaﬂamak,
beceriler edinmek için ö¤renci kongreleri düzenliyorlar. Ülkemizde de de¤iﬂik bilim dallar›nda ö¤renci kongreleri gerçekleﬂtiriliyor. Bu kongrelerden biri de, HÜTBAT taraf›ndan bu y›l ikinci kez,
25 üniversiteden 180’i aﬂk›n t›p fakültesi ö¤rencisinin kat›l›m›yla, 19-21 May›s tarihleri aras›nda
Ankara’da düzenlenen, “Ulusal Genel T›p Ö¤renci
Kongresi”.
Kongre bilimsel program›, HÜTBAT Genel Sekreteri Necati Enver ve Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi (HÜTF) Dekan› Prof. Dr. ‹skender Sayek’in aç›l›ﬂ konuﬂmalar›yla baﬂlad›. ‹lk sunum son
dönemde s›kl›kla tart›ﬂ›lan, bütün t›p ö¤rencilerinin bilmesi gereken önemli bir konuyla ilgiliydi.
“Klinik Araﬂt›rmalarda Yasal ve Etik Sorumluluklar” konusu Dr. Sayek taraf›ndan sunuldu. Ard›ndan HÜTF ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. ‹brahim
Güllü, “Etkili Sunum Yapma Sanat›” konusunda
yararl› ve keyifli bilgiler verdi. Kongrenin bundan
sonraki k›s›mlar›ysa bütünüyle ö¤rencilerin haz›rlad›¤› sunumlar, tart›ﬂmalar ve çal›ﬂtaylar› kapsad›. Ayr›ca kongre alan›nda de¤iﬂik çal›ﬂmalar›n
posterleri de sergilendi.
‹lk günün ilk oturumu, Prof. Dr. ‹skender Sayek’in oturum baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› “Genel Cerrahi”
oturumuydu. Bu oturumda, laparoskopik yöntemle
(kar›n içini, laparoskop ad› verilen mercek ve ›ﬂ›k
sisteminden oluﬂmuﬂ bir cihaz ile gözlemleme) safra kesesinin al›nmas› ve safra yolu yaralanmalar›,
bas› yaralar›n›n nedenleri ve s›n›fland›r›lmalar› ile
yara bölgesinden ölü dokular›n uzaklaﬂt›r›lmas›
(debridman) gibi genel cerrahinin önemli konular›n›n tart›ﬂ›ld›¤› sunumlar yer ald›. ‹kinci oturum,
HÜTF Nöroloji AD’dan Prof. Dr. Rana Karabudak’›n oturum baﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂti. Sinir sistemi hastal›klar›nda yeni tedavi yaklaﬂ›mlar›, merkezi sinir sisteminde vücudun kendi hücrelerine

zarar veren ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerinin yeni sinir hücresi yap›m› ve sinir hasar›ndaki z›t rolleri, Manyetik
Rezonans Spektroskopisi yöntemiyle kanser teﬂhisinde biyopsiye risksiz bir alternatif aray›ﬂ› konular›nda sunumlar yap›ld›. Ö¤le yeme¤inin ard›ndan,
Bilim ve Teknik Dergisi “Biyoloji Projeleri” Oturumu yap›ld›. Oturum baﬂkanl›¤›n› HÜTF ö¤retim
üyesi, ayn› zamanda HÜTBAT Proje Geliﬂtirme
Grubu Akademik Dan›ﬂman› Prof. Dr. Can Ömer
Kalayc›’n›n yapt›¤› bu oturumda Bilim ve Teknik
dergisi Biyoloji Projeleri kapsam›nda yer alan,
“Türkiye’de ‹ntihar Sorunu ve WFS1 Geni Taﬂ›y›c›l›¤›n›n ‹ntihar E¤ilimi Üzerine Etkisi”, “Sahada Akrep Çal›ﬂmas› ve A. crassicauda Antiserumu Üretimi” ve “Tüberküloz Hastalar›nda Kistik Fibrozis
(en s›k görülen kal›tsal hastal›k) Taﬂ›y›c›l›¤›n›n
Araﬂt›r›lmas›” projelerinin tan›t›m amaçl› sunumlar› yap›ld›. Bilim ve Teknik Dergisi’nin Nisan 2006
say›s›nda duyurusu yap›lan ve ülkemizdeki üniversite gençli¤inin özgün bilimsel araﬂt›rmalar yapmas›n›, önemli projeler gerçekleﬂtirmesini ana hedef
olarak belirlenen bu giriﬂimin ve projelerin ulusal
bir kongrede di¤er ö¤rencilerle paylaﬂ›lmas› ve onlar›n da bu projelerde çal›ﬂmaya davet edilmesi bütün ö¤renciler aras›nda büyük sevinç ve ilgi yaratt›. Kongre süresince çeﬂitli üniversitelerden ö¤rencilerle projeleri ve bu sevindirici geliﬂmenin nas›l
daha yararl› olabilece¤ini tart›ﬂt›lar.
Günün son oturumu” Halk Sa¤l›¤›” oturumuydu. HÜTF ö¤retim üyesi Dr. Nükhet Paksoy Subaﬂ›
baﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂtirilen oturumda, “Diyarbak›r’daki Konutlarda Düﬂme Olgular› ve Risk Faktörleri, “Kuﬂ Gribi”, “Güneﬂe Do¤rudan Bakabilir misiniz? Ya da Ölüme! (Ötenazi)” gibi güncel ve önemli
konular tart›ﬂ›ld›.. Oturum sonunda serbest bildiri
olarak “Antifosfolipit Sendromu (yinelenen düﬂüklerle sonuçlanan, damar içi p›ht›laﬂmaya neden
olan, dolaﬂ›mdaki fosfolipitlere karﬂ› antikor oluﬂumuna ba¤l› bir hastal›k)” konusunda bilgi verildi.

Sunumlar›n ard›ndan ilk günün bilimsel program›, ö¤rencilerin kat›ld›¤› PCR (Polimeraz Zincir
Reaksiyonu) uygulamas›, standart hasta görüﬂmesi ve mesleksel beceri e¤itimi çal›ﬂtaylar›yla sona
erdi.
‹kinci gün, “‹nsülin Direncinin Hücresel Mekanizmalar›” konulu serbest sunumla baﬂlad›. “Ba¤›ﬂ›kl›k-Kanser” oturumunda, “Gen Tedavileri” konusundaki son geliﬂmeler hakk›nda bilgi verildi.
“Kanser Kök Hücreleri” ve “Süperantijenlerin T›ptaki Önemi” bu oturumda tart›ﬂ›lan di¤er konulard›. Yo¤un bir bilimsel program›n oldu¤u ikinci günün ikinci oturumuysa “Sinirbilim” konuluydu.
Oturum eﬂbaﬂkanlar› Doç. Dr. Alp Bayramo¤lu ile
Dr. Esra Taﬂ¤›n yönetiminde “Kortikospinal Yollar
(beyinden omurili¤e inen sinir lifleri) Neden Çapraz Yapar?”, “Beyinde Kolaya Kaçma” ve “Sigmund Freud’un Kiﬂilik Teorisi ve Psikanaliz Uygulamas›n›n Tart›ﬂ›lan Noktalar›” baﬂl›kl› birbirinden
ilginç sunumlar yap›ld›.
Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral ve Uzm. Dr.
Coﬂkun Salman eﬂbaﬂkanl›¤›nda “Fiziksel T›p –
Rehabilitasyon ve Jinekoloji” birleﬂik oturumundaysa, “Hippoterapi (Atlarla Tedavi)”, “Serebral
Palside (çocuk beyninde oluﬂan bir hasara ba¤l›
kal›c› duruﬂ, hareket ve denge kusuru) Botoks Tedavisi”, “Tüpte döllenmede (IVF) embriyonun rahime yerleﬂmesi öncesinde genetik tan›n›n eve götürülen sa¤l›kl› bebek oran›na etkisi var m›d›r?”,
“Gebeli¤in fark›nda olma zaman› ve bu dönemde
ilaç kullan›m›” konular›nda sunumlar yap›ld›. Oturum, Prof. Dr. M. Nedim Doral’›n verdi¤i bilgiler
ve tart›ﬂmalarla da renklendi. Kongrenin son oturumu olan, Prof. Dr. Kudret Aytemir baﬂkanl›¤›nda yap›lan “Kardiyoloji” oturumundaysa, “Kalp
Yetmezli¤i ve BNP (böbreklerden sodyum at›l›m›n›
art›ran bir protein)”, “Doku Mühendisli¤i ve Kalp”
ve “Elektrofizyolojik Çal›ﬂma” sunumlar› yap›ld›.
Ard›ndan da kardiyoloji alan›nda son y›llarda geliﬂ-
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tirilen tedavi yöntemleri, Türkiye’deki uygulamalar
ve yeni giriﬂimler tart›ﬂ›ld›.
Kongre boyunca, isteyenin istedi¤ini dile getirebildi¤i, kongrelerin vazgeçilmezi “Serbest Kürsü”
de oldukça renkli anlara sahne oldu. Genel olarak
kat›l›mc›lar memnuniyetlerini dile getirirken, kürsüye ç›kanlar aras›nda gelecek kongrelerin duyurusunu yapanlar, olumlu olumsuz eleﬂtiride bulunanlar, kongrelerin gelece¤iyle ilgili görüﬂ bildirenler
ve hatta ﬂark› söyleyenler bile oldu.
Kongre ödül törenindeyse öncelikle “Türkçenin En ‹yi Kullan›ld›¤› Sunum Ödülü” verildi. Ödüle Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Irmak

Polat de¤er görüldü. Ard›ndan, geçti¤imiz günlerde elim bir trafik kazas›nda kaybetti¤imiz, HÜ T›p
Fakültesi ö¤retim üyesi Dr. Günfer Gürer Ayd›n
an›s›na “Dr. Günfer Gürer Ayd›n En ‹yi Poster
Ödülü” ve “Doç Dr. Murat Rezaki Özel Ödülü” verildi. Ödülleri s›ras›yla “S›çanlarda Siklosporin A
antibiyoti¤inin organlardaki lokal kan ak›m› üzerine etkisi” baﬂl›kl› çal›ﬂmas›yla Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Berrak Karatan ve “Kanser
Kök Hücreleri” sunumuyla HÜ T›p Fakültesi’nden
Y›lmaz Y›ld›z ald›lar. Hacettepe sunumlar›n›n “En
‹yi Sözlü Sunum Ödülü” için de¤erlendirilme d›ﬂ›nda tutulmas› nedeniyle ayr›ca bir de “Hacette-

pe En ‹yi Sunum Ödülü” verildi. Nur Hürsoy “Beyinde Kolaya Kaçma” sunumuyla ödülün sahibi
olurken; “En ‹yi Sözlü Sunum” büyük ödülünü ‹stanbul Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’nden Fehim
Esen kazand›.
Kongrede oldukça renkli bir sosyal program da
haz›rlanm›ﬂt›. ‹lk iki akﬂam, kat›l›mc›lar yemekte ve
e¤lencede tan›ﬂma, kaynaﬂma olana¤› buldular. 21
May›s’ta da Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi ve An›tkabir ziyaretlerini içeren “Ankara
Turu” yap›ld›. Ard›ndan kongre kat›l›mc›lar› düzenlenen piknikte hem e¤lenme, hem de dinlenme f›rsat› buldular.

‹zmir muhabirimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araﬂt›rma Görevlisi Yoldaﬂ Seki,
çevre dostu bir taﬂ›, ponza ya da di¤er söylemle sünger taﬂ›n› tan›t›yor.

Ponza

En büyük bilgelerden olan do¤a bazen kendi
yaratt›¤›, bazen de insan eliyle yarat›lan çeﬂitli
çevre sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya. Zamanla toprak,
su ve hava kirleniyor. Do¤a ço¤u zaman kendi
içinde ortaya ç›kan sorunlar› ev sahipli¤i yapt›¤›
konuklar›n›n ruhu bile duymadan çözebiliyor. Bazen de sorunlar›n çözümünü, birilerinin do¤an›n
içinden ç›kar›p uygulay›p do¤ay› dertten kurtarmas› gerekiyor. Yani do¤a asl›nda içerisinde ç›kan sorunlar›n ço¤una karﬂ› çözüm kaynaklar›na
sahip ve bunlar› ustaca sergiliyor. Yine do¤an›n
açt›¤› sergilerden birinde etkileyici bir taﬂ var.
‹çinde ç›kabilecek, ayaklanmalara karﬂ› bize çözüm olarak sundu¤u taﬂlardan biri. Görünüﬂte
pek bir ﬂeye benzemeyen ama araﬂt›rd›kça s›rlar›nda yeni kullan›m alanlar› gizleyen bir taﬂ, sünger taﬂ›...
Sünger taﬂ› ya da di¤er ad›yla ponza taﬂ› gözenekli parlak volkanik bir kaya. Volkanik püs-

kürmeler s›ras›nda yeryüzüne ç›kan lavlar›n so¤umas›yla oluﬂur. Volkanik gazlar magman›n s›v›
k›sm› içerisinde çözünmüﬂ durumdad›r. Gaz kabarc›klar› içeren s›v› haldeki lavlar yeryüzünde
kat› hale geldi¤inde lavlar›n içindeki gaz kabarc›klar› kayan›n içinde donar ve ortaya gözenekli
bir kaya ç›kar. Birço¤u suyun içinde yüzer ve
kristal bir yap›s› yoktur. ﬁekil itibariyle süngere
benzer. Gözenekli bir yap›s› oldu¤undan yüksek
bir yüzey alan›na sahiptir. Yüksek oranda SiO2
ve nispeten daha az oranda Al2O3 içerir.
Çiçekçilikte sulama suyundaki patojenleri
uzaklaﬂt›rmak için ucuz ve etkili bir yol olarak
kullan›l›r. Özellikle son zamanlarda çeﬂitli organik maddelerle kirlenmiﬂ sular› temizlemede ilginç bir kullan›m alan› bulmuﬂtur. Bu amaçla organik kirleticileri parçalamak için bozunma ürünleri zehirli olmayan çeﬂitli bakteri kar›ﬂ›mlar›ndan elde edilen biyokütle kullan›l›r. Bu bakteri
kar›ﬂ›mlar› yüksek yüzey alan›ndan dolay› sünger
taﬂ› üzerine tutturulmakta ve buna “biyofilm” ad›
verilmektedir. Kirlenmiﬂ suyun ak›ﬂ›na yerleﬂtirildi¤inde bu filmler birer biyobariyer olarak çal›ﬂ›r
ve organik kirleticileri bozarak yok eder.
Yine yüksek bir gözenekli bir yap›s›n›n olmas›ndan dolay› çeﬂitli metal katalizörlerinin (Ni,
Ag ve Pt gibi) haz›rlanmas›nda destek materyali olarak kullan›l›r. Bu konuda özellikle zehirli bir
gaz olan karbonmonoksitin (CO) hidrojenle doyurulmas›nda kullan›lan metal katalizörlerin haz›rlanma sürecinde destek kat›s› olarak kullan›lmas› önemlidir. Çünkü özellikle termik santraller gibi karbonmonoksit sal›n›m›n›n yüksek oldu¤u
yerlerde bu tür katalitik süreçlerle karbonmonoksitin zehirsiz bileﬂenlere dönüﬂtürülebilmesi

çevre ve toplum sa¤l›¤›
aç›s›ndan büyük bir
önem taﬂ›r. Sünger taﬂ›n›n bu iﬂlevi yaln›zca karbonmonoksitin ile s›n›rl› kalmay›p yine zehirli olabilen nitrit ve nitrat gibi maddelerin hidrojenasyonunda metal katalizörleri taﬂ›y›c› olarak kullan›l›r. Yine uygun koﬂullarda sulardaki bulan›kl›l›¤› uzaklaﬂt›rmada
yüksek bir verim sa¤lanm›ﬂt›r. Çeﬂitli makine
ya¤lar›n›n tutma kapasitesinin oldukça yüksek
oldu¤u bulunmuﬂtur. Sezyum, toryum, uranyum
ve stronsiyum gibi radyoaktif iyonlar için de etkili bir adsorplay›c› (üzerinde tutucu) oldu¤u bilinmektedir. Baz› kil mineralleriyle kar›ﬂt›r›larak
çok zehirli bir metal olan arseni¤in filtrasyonunda yüksek bir tutma kapasitesi yakalanm›ﬂt›r. Ayr›ca alt›n üretiminde kullan›lan ve oldukça zehirli olan siyanürün çözelti ortam›ndan uzaklaﬂt›r›lmas›nda da sünger taﬂ›n›n kullan›labilece¤iyle ilgili çal›ﬂmalarda olumlu sonuçlar al›nm›ﬂt›r. Fosfat iyonlar›n›n sudan uzaklaﬂt›r›lmas›nda oldukça
etkili oldu¤u da ortaya konmuﬂ durumda. Etkili
bir temizleme ve cilalama materyali oldu¤u biliniyor. Özellikle tekstil fabrikalar›ndan çevreye
sal›nan boyar maddeler önemli kirlilik oluﬂturmakta. Baz› boyar maddelerin uzaklaﬂt›r›lmas›nda iyi sonuç al›nm›ﬂ. Ayr›ca yap›lar›n dayan›kl›l›¤›n› sa¤lamada yard›mc› olmas› amac›yla çimentoya katk› maddesi olarak kat›lmakta. Tarihte bilinen ilk diﬂ macunu da ö¤ütülmüﬂ sünger taﬂ› ve
sirkeden yap›ld›¤› söylenir.
Büyük bilge olan do¤a, durgunlu¤unun, sessizli¤inin ve s›radan görünüﬂünün alt›nda büyük
potansiyeller ve yetenekler bar›nd›r›yor ve bunlar› ustaca sergiliyor. Biz insanlara düﬂen bu sergilere kat›l›p, s›radanl›¤›n alt›ndaki mükemmelli¤i
görmeye çal›ﬂmak. E¤er bu mükemmelli¤i fark
edebilirsek karﬂ›laﬂt›¤›m›z birçok sorunun yan›t›n›n çok uzak olmad›¤›n› fark edece¤iz.
Düzelti: “Yaﬂamak ‹stiyorum” baﬂl›kl› yaz›n›n
57. sayfa, 2. sütunda yer alan “Eski Çevre
Bakan› Ediz Hun ... cümlesi “Eski milletveki li, Çevre Bakanl›¤› Müsteﬂar› ve ‹stanbul
Çevre
‹l Müdürü Ediz Hun ...” olarak de¤iﬂecektir. Düzeltir, özür dileriz.

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: gulgun.akbaba@tubitak.gov.tr
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‹yileﬂtirme Bahçeleri
“‹yileﬂmek” sözcü¤ünün bir anlam› da,
önceki durumunun de¤iﬂmesiyle daha iyi bir
duruma gelmek, düzelmek. Yani iyileﬂmek
için iyileﬂtiren unsurlara gereksinim var.
T›bbi anlamda iyileﬂtirme unsurlar›ndan biri,
hastane ve klinik gibi, cerrahi müdahale,
ilaçlar ve e¤itimli personelin gözetiminde tedavi yap›lan yerlerken, bir di¤eri de yine bu
gibi merkezlerde bulunan özel olarak tasarlanm›ﬂ bahçeler. Yurtd›ﬂ›nda yayg›n olarak
yararlan›lan bu bahçeleri, ülkemiz hastanelerinde de kullan›ma kazand›rmak için, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Mükerrem Arslan dan›ﬂmanl›¤›nda iç mimar ve peyzaj mimar› Zehra ﬁebnem Ak›n,
öncü bir akademik çal›ﬂman›n da mimarl›¤›n› yapt›.
Bu bahçeler, yaﬂan›lan rahats›zl›kta ortaya ç›kan fiziksel belirtilerin giderilmesine öncelikle destek olurken, t›bbi ortamda fiziksel
ve duygusal olarak yorulan bireylerin rahatlamas›n› ve stresin azalmas›n› sa¤layarak da
iyileﬂtiriyor. Ne zaman bitece¤ini bilemedikleri rahats›zl›klar› olan hastalar için, bir an
dahi olsa iyi olma hissini duyumsamak çok
önemli. Bahçeler de stresi azaltma, rahatlama ve canlanma sa¤layarak, fiziksel geliﬂmeye destek oluyor ve iyileﬂme ya da iyileﬂme iste¤i tüm duyularda geliﬂebiliyor.

Çocuklar ‹çin
Bir çocuk bahçede çok mutlu olur. Çünkü bahçe, ona do¤ay› sunar, çiçekleri, böcekleri, kuﬂlar›, dört yaprakl› yoncalar›, getirir.
Çocuk bahçede do¤ayla buluﬂur. Dahas›,
oyun oynar yaﬂ›tlar›yla. Yani her çocu¤un, istedi¤i her an bahçede oynamas› gerekir. Bu
gereklilik kendine yetebildi¤i zamanlarda oldu¤u gibi, hastaland›¤›nda söz konusu. Ayr›ca çocuk yaﬂam›n›n farkl› bir döneminde
kendine yetemez duruma da gelmiﬂ olabilir.
Bu gibi özürlülük durumlar›nda da bahçede
oynamak onun en temel hakk›d›r. ‹ﬂte iyleﬂtirme bahçeleri çocu¤a bu hakk› sunan yerler. Bunlar, çocu¤un insanlarla, çevreyle,
nesnelerle iliﬂkiye girdi¤i, kendi istedi¤ini özgürce yapabildi¤i, onun ak›l, vücut ve ruh
sa¤l›¤›n› geliﬂtiren ortamlar. Çok a¤›r hastayken bile bu ortamlarda uzman kiﬂilerce yap›lan oyun terapisi, bahçe terapisi, hayvan terapisi ve do¤a terapisi gibi yöntemlerle çocuk
kendini mutlu ve sa¤l›kl› hisseder.

‹yileﬂtirme bahçeleri çok de¤iﬂik rahats›zl›klar› olan çocuklara sa¤l›k sunan ortamlar.
Kaza geçiren, a¤›r bir ameliyattan ç›kan, psikolojik olarak onu çok incitecek bir olayla karﬂ›
karﬂ›ya kalan ya da bedeninde öteden beri var
olan bir özürün rehabilitasyon sürecindeki çocuklara hizmet verir bu bahçeler. Ölümcül hastal›klara sahip baz› çocuklar da bu bahçeleri
kullanabilir. Bahçe o çocuk için mutluluk ve
dinginli¤in varoldu¤u bir s›¤›nak olur.

Lucas Bahçe Okulu’nu Duyumsal Bahçesi’nde
hayvan terapisi

‹yileﬂemeyen, kal›c›, fiziksel ve biliﬂsel bozukluklar› olan çocuklar da bu bahçelerden
yararlan›r. Bahçe bu gibi çocuklara, onarmak anlam›na gelen “rehabilitasyon”un tersine, daha önce hiç varolmayan bir ﬂeyi çocu¤un belirli potansiyelleri üzerine inﬂa etmesini sa¤lar. Uzmanlar bu kavram› “habilitasyon” olarak adland›r›yorlar. Bütün çocuklar›n belli yeteneklere ya da potansiyel yetilere

ve becerilere sahip oldu¤u düﬂüncesinden
hareketle iyileﬂtirici bahçeler, yeni becerileri
keﬂfetmede ve eskileri uygulay›p geliﬂtirmede rol oynar. Yoksunlu¤un ve stresin getirdi¤i sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kalan çocuklar;
kötü beslenen ya da fiziksel, sözlü ve cinsel
tacizin getirdi¤i sorunlarla baﬂetmeye çal›ﬂan
bir çocuk da iyileﬂtirme bahçelerinden destek al›r. Günlük çevrelerindeki olumsuz etkiler nedeniyle geliﬂmelerinde kal›c› bozukluklar meydana gelmiﬂ “risk alt›ndaki” bu çocuklara bahçeler, mutlulu¤u, sakinli¤i, kendine güveni sunar.
‹yileﬂtirme bahçeleri, çocuklar kadar bahçeyi kullanacak di¤er kiﬂilere de sa¤l›k, mutluluk veren ortamlard›r. Bu nedenle bahçenin tasar›m› yap›l›rken bahçeyi kullanacak
olan herkes dikkate al›n›r. Örne¤in, rutin olarak hastane ziyaretinde bulunan çocu¤un ailesi dikkate al›nd›¤›nda, bahçe hem yetiﬂkinlerle hem de çocukla ilgili olur. Muayene ya
da ameliyat olan çocu¤un ailesi ve kardeﬂlerinin bahçeyi kullanaca¤› düﬂünüldü¤ünde,
bahçe kardeﬂler ve stresli anne-babalar için
sakinleﬂtirici, huzurlu bir ortam sa¤lar. Diyaliz gibi düzenli ziyaret gerektiren koﬂullardaki çocuklar tedavi olurken, aile için moral

Bizde Durum...
Prof. Dr. Mükerrem Arslan
AÜ Ziraat Fak. Peyzaj Mimarisi ABD.

Geliﬂmiﬂ ülkelerde, Birinci Dünya Savaﬂ›’ndan
günümüze de¤in, ›srarl› ve zorlu çal›ﬂmalar sonucu günümüzdeki durumuna gelen iyileﬂtirme bahçeleri, ülkemizde akademik ve profesyonel anlamda bir çal›ﬂma zeminine henüz ulaﬂamad›. Türkiye’de iyileﬂtirme bahçelerine gereksinim duyan kiﬂilerin ve ailelerin say›s› net olarak bilinmemekle
birlikte çocuklar›n kendi yaﬂ›tlar›yla iletiﬂim kurabilecekleri, kendilerini geliﬂtirebilecekleri sa¤l›kl›
ortamlar›n yetersizli¤i önemli bir sorun. Hasta sahibi aileler ve hastalar çaresiz, umutsuz, mutsuz
ve zor durumdalar.
Türkiye’de yaln›z çocuklar için de¤il genel anlamda bahçelerin iyileﬂtirici rolünün kabul görmesi kurumsal geliﬂtirilmesi gereken bir olgu. Çocuklar için iyileﬂtirme bahçeleri, çocuklar›n insanlarla, do¤ayla etkileﬂim kurmas›n› sa¤lar, çocu¤un do¤as›na uygun ve onun iç dünyas›na ulaﬂabilecek ak›l, vücut ve ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan geliﬂmelerini teﬂvik eder.
Çocuklar için iyileﬂtirme bahçelerinin amac›na
uygun, etkin bir ﬂekilde baﬂar›ya ulaﬂmas› için uygulanan terapi yöntemlerinin yan› s›ra farkl› mesleki e¤itimlere sahip kadrolar›n bahçenin proje
aﬂamas›ndan itibaren birlikte çal›ﬂmas› gerekmekte. Profesyonel terapistler ve oyun liderleri, çal›ﬂmalar› ve çal›ﬂt›klar› alanlar hakk›nda peyzaj mi-

marlar›na ve tasar›mc›lara yeterli veri aktarmal›;
ayr›ca bitkiler, hayvanlar ve bahçe hakk›nda kapsaml› bilgiye sahip olmal›lar. Bahçe terapistleri,
çocuk geliﬂimi ve oyunun terapideki yeri hakk›nda deneyimli olmal›. Peyzaj mimarlar›, tasar›m sürecinde farkl› terapi uzmanlar›ndan edindikleri
bilgileri, çocuklar›n iç dünyas› ve gereksinmeleri
kapsam›nda de¤erlendirip haz›rlamal›.
Ülkemizde bu konuda geliﬂimin olmamas›n›n
nedenleri Türk halk›n›n aile yap›s›, e¤itim, kültür
ve kaynak yetersizli¤idir. ‹yileﬂtirme bahçelerinin
tarihçesi incelendi¤inde de görülebilece¤i gibi bu
durum bir halk hareketidir ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, derneklerin ve vak›flar›n önderli¤inde
günümüzdeki seviyeye gelebilmiﬂtir.
Ülkemizdeki sivil toplum örgütleri, dernekler
ve vak›flar birlikte, yerel yönetimleri, devlet kuruluﬂlar›n›, sosyal hizmet kuruluﬂlar›n›, askeri kurumlar›, gönüllü kuruluﬂlar› ve üniversiteleri bu
konuyla ilgili çal›ﬂma yapmaya yönlendirip, konunun “Ülke Sa¤l›k Sistemi” kapsam›na al›nmas›n›
ve daha bilimsel, daha geniﬂ ve özel bir alanda
konunun geliﬂmesini sa¤layabilirler. Böylece,
hem projenin ekonomik boyutunda hem de kullan›m›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› aç›s›ndan önemli oranda geliﬂme sa¤lanabilir.
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Tasar›mda Dikkat!
Z. ﬁebnem Ak›n
‹ç Mimar ve Peyzaj Mimar›
Bir peyzaj mimar› iyleﬂtirme bahçelerinin tasar›m›n› yaparken, profesyonel terapistler ve oyun liderleri, bahçe terapistleri, psikologlar gibi farkl›
disiplindeki uzmanlardan destek alarak, belli ilkeler do¤rultusunda tasar›m›n› yapar. Örne¤in, alan
planlamas›na çok dikkat etmek durumunda. Bahçenin güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan ve k›ﬂ rüzgâr›ndan korunmas›n› sa¤layacak biçimde bir tasar›m yapmal›.
Çünkü bitkiler yaﬂamda kalabilmek için güneﬂ ›ﬂ›¤›na gereksinim duyar ve ayr›ca k›ﬂ aylar›nda bile
çocuklar›n aç›k havada oynamas› gerekebilir. Kullan›c› çocuklar›n baz›s› tekerlekli sandalye ya da
nakil arac› kullanmak zorunda olabilir. Bu durumda bahçenin olabildi¤ince düz bir zemine planlanmas› gerekiyor. Ayr›ca tasar›mda, arsan›n do¤al
özelliklerini de korumak gerekiyor. Çünkü, yetiﬂmiﬂ a¤açlar, yeryüzüne ç›km›ﬂ kayalar ve dereler
gibi do¤al özellikler, alan›n do¤al kimli¤inin anlaﬂ›lmas›n› sa¤lad›klar› için korunmal›. Ayr›ca do¤al
oluﬂumlar, a¤açlar›n sa¤lad›¤› gölgelikler gibi rahatl›klar da sa¤l›yor. Yan› s›ra, do¤all›¤›n korunmas› sayesinde yeni ekilen bitkilere de en iyi koﬂullar sa¤lan›yor.
Planlama yaparken bahçenin konumu da dikkate al›nmal›. Bahçeyi hasta odalar›na göre konumland›rma çok önemli. Çünkü aç›k havaya ç›kamayan çocuklar için, pencereden görülen bahçenin görünümü bile son derecede önemli. Bahçeden bitkileri içeri taﬂ›yarak ve içeride çocuklar taraf›ndan haz›rlanan bitkileri de d›ﬂar›ya alarak, çocu¤un iç ve d›ﬂ mekan aras›nda iliﬂki kurmas› sa¤lanabiliyor. Bahçenin oyun odas›na yak›n olmas›
hem çocuk yaﬂam› uzmanlar›n› hem de bahçe terapistlerini zaman ve enerji kayb›ndan da kurtar›yor. Çünkü onlar araç-gereçlerin parçalar›n› ve
oyun araçlar›n› içeri ve d›ﬂar› taﬂ›mak zorundalar.
Bahçe, hastane giriﬂinden de görülebilir olmal›. Böyle oldu¤u zaman, özellikle hastaneye ilk defa geliniyorsa, hastalara ve ziyaretçilere s›cak bir
karﬂ›lama etkisi yarat›yor.
Hastane bahçesi d›ﬂar›dan izinsiz giriﬂi engelleyecek ﬂekilde konumland›r›lmal›, yani güvenli olyükseltici bir dinlenme ortam› oluﬂturur. Çocuklar›n› tekerlekli sandalyede getiren aileler
dikkate al›nd›¤›nda, bahçe, hastane ortam›n›n d›ﬂ›nda çok say›da dikkat da¤›t›c› ve oyalay›c› eleman›n oldu¤u bir yerde aileye çocukla etkileﬂim olana¤›n› verir. Hastanede
kriz durumunda olan çocu¤un ailesi ya da
evlad›n› yitirmiﬂ ac›l› aileler için de iyileﬂtirme bahçesi, sakin, özel köﬂeleriyle huzur bulunan yerlerdir. Bahçeyi görevliler de kullanabilir. Bahçe, sakinlik ve huzur arayan görevliler için de hizmet verir.
Bütün bu yararlar dikkate al›nd›¤›nda
bahçelerin tasar›m›nda kullan›c› gruplar›,
iliﬂki çeﬂitleri, kullan›c›yla bahçe peyzaj› aras›ndaki iliﬂkinin derinli¤i ve t›bbi bir kuruma
ba¤l› olup olmamas› gibi durumlar göz önüne al›narak farkl› farkl› iyileﬂtirme bahçeleri
tasarlan›r. Örne¤in, “formal terapi bahçesi”,
hangi terapi yap›lacaksa bahçe o terapi çeﬂidinin gereksinimi gözetilerek özel bir alan

mal›. Çocuklar, aileler ve di¤er kullan›c›lar, her
türlü rahats›z edici olaylara ve istenmeyen toplumsal etkileﬂimlere karﬂ› korunmal›. E¤er, mekan
çok geniﬂ bir kitlenin kullan›m›na sunulacaksa,
tek giriﬂ, elektronik kontrol yöntemleri gibi güvenlik tedbirleri al›nmal›.
Bahçe, yaz güneﬂine karﬂ› koruyucu gölgeliklere sahip olmal›. Çocuklar zaten çok hassas cilt
yap›s›na sahipler; bu durumda hareket kabiliyeti
k›s›tl› olan çocuklar güneﬂ ›ﬂ›nlar›na karﬂ› iyice korunmas›zlar. Bu nedenle bahçede a¤aç cinsleri
özenle seçilmeli ve gölge amaçl› kurulmuﬂ yap›lar
faaliyet alanlar›yla ba¤lant›l› olarak, ›l›k ve so¤uk
mevsimlerde güneﬂ ›ﬂ›¤›n› almas›n› sa¤layacak ﬂekilde tasarlanmal›. Bunun gibi bahçe tasarlarken
di¤er iklimsel özellikler de dikkatte al›nmal›.
Tasar›mda bahçeye giriﬂ ve ç›k›ﬂ da çok önemli. Çocuklar, özellikle ilk defa geliyorlarsa, burada
kendilerini evlerindeki gibi rahat hissetmeli, arkadaﬂça yaklaﬂ›mlarla karﬂ›lanmal›lar. Bu durum
heykeller, banklar, e¤lendirici kemer alt› yollar› ve
renkli bitkiler gibi objelerin yerleﬂtirilmesiyle sa¤lanabiliyor.
Bahçenin tasar›m›nda ulaﬂ›labilirlik ve kullan›labilirlik de dikkate al›nmal›. Bahçeyi her çocu¤un eﬂitçe kullanabilmesi ve deneyimlerini paylaﬂabilmesi için bahçe evrensel olarak tasarlanmal›.
Örne¤in, deneysel faaliyetlerin oldu¤u alanlar›n
yüksekli¤inin olabildi¤ince bu tür araçlar›n yüksekli¤ine göre tasarlanmas› gerekmekte. Duyma
ve görme bozuklu¤u olan çocuklar›n ihtiyaçlar›,
yank›lara, dokunma duyusuna hitap eden yönlendirmelerle ve yol bulma sa¤layan kokulu iﬂaretlerle sa¤lanabilir. Göz ameliyat›n›n ard›ndan çocuklar geçici körlük yaﬂayabilirler. Sa¤l›k merkezleolarak tasarlan›r. “Nonformal oyun ve bitkisel terapi bahçesi”nde, bahçe tasar›m› ve uygulama sürecinde çocuklar›n ve ailelerin aktif kat›l›m› dikkate al›n›r. Bahçe çocu¤un
kendi tercihleriyle özgür ve çeﬂitlilik içeren
hareketlerde bulunmas›na olanak tan›yacak
özelliklerdedir. Terapi programlar› da, çocuk
yaﬂam› uzmanlar› taraf›ndan geliﬂtirilir.
Tekerlekli sandalye ile gezinti ve çal›ﬂma

rinde, kal›c› görme bozuklu¤u olan çocuklar da
hasta olarak bulunabilir. Koruyucu bir önlem olarak, bahçe tasar›m›ndaki ç›k›nt›l›, keskin hatlar›
olan nesneler kontrol edilmeli. Yaya yolundaki dönemeçler belirgin ﬂekilde iﬂaretlenmeli ve yumuﬂak dönüﬂler yap›lmal›. Örne¤in, güçlü kokusu
olan bitkilerin alan içerisinde belli noktalarda bulundurulmas›, çocuklar›n o bitkinin yak›n›na geldiklerinde alan›n neresinde olduklar›na dair fikir
sahibi olmalar›n› sa¤layabilir.
Çocuklar›n istediklerinde yaln›z kalabilmeleri,
istediklerinde aileleriyle beraber olabilmelerini
sa¤layacak farkl› mekanlar da yarat›lmal›. Bahçede, özel etkinliklerin yap›ld›¤› ya da sahnelendi¤i
ortamlar da olmal›.
‹yileﬂtirme bahçeleri, operasyon sonras›, onkoloji ve psikiyatri hastalar›; duygusal, ö¤renme, fiziksel, duyumsal ve geliﬂme engelli çocuklar; geçici ve kal›c›, uzun dönemli bir yerde kalan çocuklar gibi her gruptan çocu¤a hizmet verebilmeli.
Bahçe çocuklara, duygular›n›, ellerini kullanacaklar› faaliyetler arac›l›¤›yla do¤ayla etkileﬂim kurabilecekleri seçenekler de sa¤lamal›. Do¤al ortam olabildi¤ince çok çeﬂit bitkileri içermeli. Bu
bitkiler, ilkbahar›n baﬂ›ndan sonbahar›n sonuna
kadar y›l boyu performanslar›na göre seçilmeli. Y›l›n her zaman›nda, bahçede yeni bir do¤a olay›
gerçekleﬂtirilebilmeli. Çiçekler, meyve ve di¤er bitkiler, hasatlanabilen ve çocuklar taraf›ndan do¤rudan do¤ruya oyun nesneleri olarak kullan›labilecek olan türler olmal›.
Bahçede bulunan hayvanlar, çocuklar üzerinde
büyüleyici rol oynar ve çok güçlü tedavi edici etkisi vard›r. Bu nedenle tasar›mc›, bahçede evcil ya
da evcil olmayan hayvanlara rahatl›kla yaﬂayabilece¤i ortamlar sunmal›.
Çocuklar›n oyunundaki temellerden biri çevreyi kendi amac› do¤rultusunda kullanabilme arzusudur. Tasar›mc› küçük vagonlar› etrafta hareket
ettirilebilir ya da içinde oyuncaklar olan bir kum
sand›¤› hastalar ve onlar›n hasta olmayan kardeﬂleri için neﬂe kayna¤› olabilir.
Bahçenin tasar›m›nda bahçe terapistlerini,
toplum sanatç›lar›n›, oyuncular› ve çocuklarla çal›ﬂmay› arzulayan animatörleri çekecek düzenlemelerin yap›lmas›na da özen gösterilmeli.

“Informal, gezinti bahçesi”nde, yürüyüﬂ,
gizlilik, oturma, sosyalleﬂme ve renk, kelebek
uçuﬂlar›, kuﬂ sesleri, doku gibi duyumsal ilgilere de¤iﬂik düzenlemelerle olanak sa¤lan›r.
Çocuklar, aileler ve görevliler için stresi
azaltmada, keﬂfetmede, iyileﬂmede, meditasyonda, huzurda ve rahatlamada çok önemli
rol oynar. Bu tip bahçelerde özel çocuk alanlar› içeren yüksek kalitede estetik çevre tasarlan›r.
“‹letiﬂim temelli, çok kullan›ml›, çok
amaçl› bahçe”yse, hiç varolmayan bir ﬂeyi çocu¤un belirli potansiyelleri üzerine inﬂa etmesini sa¤layan bahçelerdir. Genellikle farkl›
gruplar›n ortak kullan›m›n› içerir.
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