
HASUDER Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler (HSSB) Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı (04 Şubat 2021) 
 
Toplantıya Katılanlar: Bülent Kılıç, Elif Dönmez, Selma Karabey, Ahmet Can Bilgin, Yağmur Köksal 
Şahin, Nureddin Özdener, Eren Korkmaz, Eyüp Selim 
 
Gündem ve Alınan Kararlar:  
2021 yılında planlanan çalışmaların son durumu ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıda 
görüşülen konular ve alınan kararlar ektedir.  
 

a. Sosyal Bilimlerle Yapılabilecek Ortak Projeler: S Karabey tarafından Covid-19 pandemi 
döneminde salgından etkilenenler üzerinden yürütülecek bir proje önerisi paylaşıldı. Friedrich 
Ebert Derneği’ne (FES) ve Hafız Celal Lokman Vakfına başvuru aşamasında olan proje 
niteliksel bir çalışma (PhotoVoice/FotoSes) olarak planlanmış durumda. Bu çalışmada 
pandemi döneminde mavi yakalılar ve işini kaybedenlerin etkilenme durumunun fotoğraf ve 
ses kayıtları üzerinden değerlendirilmesi planlanıyor. Üyelerimizden S Karabey, Y K Şahin, B 
Kılıç ve AC Bilgin bu projede yer alacaklar.  
 

b. Eğitimler/Kurslar: İlk aşamada Mart ayı içinde on-line olarak kalitatif araştırmalar kursu 
yapılması planlandı. Ayrıca Nisan veya Mayıs ayı için gene on-line olarak halk sağlığı bakışıyla 
sağlık, sosyoloji, antropoloji ve psikolojinin ele alındığı ikinci bir kurs planlandı. Kurs 
sorumluları olarak B Kılıç ve YK Şahin görev üstlendi.  

 
c. Sempozyumlar: “Covid-19 ve Sosyal Belirleyiciler” başlıklı bir online sempozyum 

düzenlenmesi kararı alındı. Sempozyumdaki olası konuşmacılar ve program için S Karabey ve 
YK Şahin görev üstlendi. Program ve tarih bir sonraki toplantımızda kesinleştirilecek. 

 
d. Kitap/Dergi/Bülten: Covid-19 pandemi döneminde ihmal edilen sosyal ve insani boyutu ele 

alabilecek bir halk sağlığı ve sosyal bilimler kitabı yazılabileceği konusunda görüş birliği 
oluştu. Bu konuyla ilgili bir taslak içerik hazırlama görevini N Özdener üstlendi.  Ayrıca 
“Alakarga” dergisinde “Vaka değil insanım” başlıklı deneyim yazılarının paylaşılması, sahadan 
mektuplar adlı yazılar da olabileceği gündeme geldi. Bunun dışında HSSB grubu için ayrı bir 
bülten çıkartılabileceği (yılda 2-3 kez) konuşuldu. Bülten konusunda AC Bilgin görev üstlendi. 

 
e. İletişim: Online iletişim kanallarını daha aktif kullanabilmek adına WhatsApp üzerinden 

grupta olmayan üyelerin gruba eklenmesi için üyelere e-mail gönderilmesine ve e-mailler için 
de bir Google grup oluşturulmasına karar verildi. Bu konuda Elif Dönmez görev üstlendi. 

 
f. Sosyal Medya: Çalışma grubunun bilgi paylaşımı yapması amacıyla sosyal medya 

tanıtımlarının başlatılması kararlaştırıldı. Facebook hesabımız dışında ayrıca bir de İnstagram 
hesabının açılması kararı alındı. Bu konuda Elif Dönmez görev üstlendi. 

 
g. Çalışma Grubu Toplantıları: Bir sonraki toplantı tarihi 4 Mart Perşembe saat: 15.00-16.00  

olarak belirlendi.  


