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Ġstanbul Tıp Fakültesi’nin Değerli Mensupları, 

 

Bültenin önceki sayılarında mezuniyet öncesi eğitimde uluslararası standardın sağlanması konusunda yapılan 

çalıĢmalar sizlerle paylaĢılmıĢtı. Ġstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programının akreditasyonunun 

sağlanması için Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'na (UTEAK) baĢvuruda bulunma kararı, 18.04.2011 tarihli 

Fakülte Kurulu‟nda alınarak çalıĢmalar baĢlatıldı. Akreditasyon süreci eğitimden sorumlu dekan yardımcısı Prof. Dr.  

Güher Saruhan Direskeneli eĢgüdümünde yürütüldü. BaĢkoordinatör seçilen Prof. Dr. Sümer YAMANER akreditasyon 

süreci konusunda Fakülte çalıĢanlarının bilgilendirilmesi, anabilim dallarına resmi yazılı olarak açıklama gönderilmesi, 

öğrencileri ve idari personeli aydınlatmak üzere toplantılar yapılması, web sayfasında akreditasyon süreci ile ilgili bir 

alan hazırlanması konusunda aktif olarak çalıĢtı ve ġubat 2012 de UTEAK‟a ilk baĢvuru resmen gerçekleĢtirildi. 

 

BaĢvuru sonrası UTEAK‟ın belirlediği standartlar hakkında kapsamlı bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) 

hazırlandı. Raporun hazırlanmasında Prof. Dr. YaĢar Sümer YAMANER (baĢkoordinatör), Prof. Dr. Ümit DĠLBER 

TÜRKOĞLU, Doç. Dr. Filiz AKYÜZ, Doç. Dr. Öner ġANLI etkin olarak çalıĢtı. Ayrıca tüm anabilim dallarından bir 

öğretim üyesi kendi anabilim dalının ÖDR‟sini hazırlamak için katkıda bulundu. Prof. Dr. Güher Saruhan 

Direskenli‟den sonra dekan yardımcılığı görevini üstlenen Prof. Dr. Feyza Darendeliler Mart 2012 tarihinden itibaren 

UTEAK süreci eĢgüdümünü üstlendi. 

 

Eylül 2012'de hazırlanan rapor UTEAK‟a sunuldu; ancak Aralık 2012 de raporun geliĢtirilmesi konusunda 

yanıt gelmesi üzerine çalıĢmalar hızlandırıldı ve hazırlanan daha kapsamlı bir rapor  Ocak 2013 ilk haftasında 

UTEAK‟a gönderildi.  

 

UTEAK, 18.03.2013 tarihli raporunda, Fakültemize gelecek ziyaret ekibini belirlediğini ve ziyaretin Haziran 

ayında gerçekleĢeceğini bildirdi. Bu karar sonrası akreditasyon sürecinin farkındalığı ve ziyaret ekibi için hazırlıklar 

baĢlatıldı.  

*** 

DEKANIN MESAJI 
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Mezuniyet sonrası eğitimde ise anabilim dalları hızla akredite olmaya devam etmektedir.  Mezuniyet sonrası 

eğitimin evrensel düzeyde olması hedeflenerek Mart 2012 itibariyle uluslararası ve ulusal akreditasyonu tanımlanan 31 

anabilim dalından 11‟i, 8 bilim dalından 5‟nin akreditasyonu gerçekleĢmiĢtir. Diğer anabilim/bilim dallarının 

önümüzdeki 5 yıl içinde eĢyetkilendirilmesi planlanmaktadır. 

*** 

Fakültemizin 185. KuruluĢ Yılına atfedilen 185. Yıl Öğrenci Ders Kitapları Dizisi yazımı anabilim dallarında 

devam etmektedir. Kitap dizisi anabilim dalları öğretim üyelerinin ve kitabın hazırlanmasında özveriyle çalıĢan Yayın 

Kurulu‟nun (Prof. Dr. Haluk Eraksoy [BaĢkan], Prof. Dr. Ahmet Usta, Prof. Dr. Aydan Oral, Prof. Dr. Figen Gürdöl, 

Prof. Dr. Nuray Özgülnar, Prof. Dr.Orhan Arseven, Prof. Dr. ġamil AktaĢ, Doç. Dr. Tülay Özkan Seyhan) katkılarıyla 

hazırlanmaktadır. ġimdiye dek  4 anabilim dalının ( Psikiyatri Anabilim Dalı, Sualtı Hekimliği Anabilim Dalı, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı) kitapları Yayın Kuruluna 

ulaĢmıĢ ve Psikiyatri Kitabının yayın aĢaması tamamlanarak, bültenin elinize geçtiği günlerde sizlere ulaĢtırılmıĢ 

olacaktır. Projenin süratle tamamlanması eğitim açısından öğrencilerimize önemli katkı sağlayacaktır. 

*** 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde kalite çalıĢmaları iki koldan ilerlemektedir. Sağlık hizmeti sunumunun standardize 

edilmesi ve sürekli iyileĢtirmeyi gerçekleĢtirmek için “Hastaneler BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi (HBKYS)” ile 

çalıĢmalar devam etmektedir. HBKYS‟nin yanında “BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS)” modeli ile tıp eğitimi 

ve araĢtırma alanında da stratejik hedeflerimize ulaĢmak, süreç yönetimi temelinde sürekli iyileĢmeyi gerçekleĢtirmek 

üzere çalıĢmalar önümüzdeki haftalarda baĢlayacaktır. 

*** 

 “Yerinde Yeniden Yapılanma”nın getirdiği fiziksel mekan değiĢikliği sürecinde ilk aĢamada Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve ikinci aĢamada  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı binalarının yıkım 

iĢlemleri tamamlanmıĢtır. Fiziksel mekandaki bu olumsuzluklara rağmen hizmette aksama olmaması için Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Fakültemiz binalarında 16 birime dağılarak hizmete devam ederken,  Çocuk Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Poliklinikleri 21.02.2013 tarihinden itibaren Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp 

Fakültesi'nin Süleymaniye'deki Ġstanbul Esnaf Hastanesi‟nde hizmet vermeye baĢlamıĢtır. 

*** 

Ġstanbul Üniversitesi, ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğu Avrasya Coğrafyasında tıp alanında 

akademik ve sosyal iĢbirliğini geliĢtirmek amacıyla kongreler düzenlenmeye devam etmektedir. Birincisi 2011 yılında 

Bakü / Azerbaycan‟da, Ġkincisi 2012 yılında PriĢtine / Kosova‟ da düzenlenen Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresinin 

üçüncüsünün 2013 Eylül‟de Tiflis / Gürcistan‟da, Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi ile iĢbirliği içerisinde yapılması 

planlanmaktadır. Bu kongre hakkında duyuru en kısa zamanda sizlere ulaĢtırılacaktır.  

 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesinin mensupları olarak hem fiziki mekan açısından hem de sağlıkta yeni uygulamalarla 

zor bir dönemden geçtiğimiz bu uzun süreçte, 185 yıllık geçmiĢimizden aldığımız kudretle, gelecekte iyi günler 

umudumuzu asla yitirmememiz dileğiyle / Saygı ve muhabbetle... 

 

 

 

 

Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM 

                                                                                                                                              Dekan 
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Ord. Prof. Dr. TEVFĠK REMZĠ KAZANCIGĠL’ĠN TIP FAKÜLTELERĠ’NE BAKIġI: 

 GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE PROJEKSĠYON 

 

Resim 1. Kongre kitapçığı, Kader Basımevi, 1948, Ġstanbul (Ahmet Lütfi ġiĢman’ın arĢivinden) 

(1946 yılında Ankara‟da yapılan “Dokuzuncu Milli Tıp Kongresi”nde yaptığı sunumdan alıntılar) 

Üniversite ve Klinik 

Yeni bir Tıp Fakültesinin Ankara‟da 

açılması ve bir taraftan Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin bir 

kısım ihtiyaçlarını karĢılayacak paranın verilmiĢ 

olması memleketimizde “Klinik” meselelerinin 

münakaĢalarını tekrar ortaya çıkarmıĢtır. Akademik 

Tıp müessesemiz hepimizin malıdır. Orada okuduk, 

çıktık; oraya bağlıyız. Canlı tenkitler, ıslahat arzuları, 

yeni inkiĢafların münakaĢaları içindeyiz. Memleketin 

en eski kadın kliniğinin baĢında bulunmak Ģerefine 

haiz olduğumdan üniversite bakımından bir kliniğin 

asgari Ģartları hakkında düĢündüklerimi arkadaĢlarıma 

bildirmeyi faydalı saydım.  

 

Bu manevi ve maddi muhit içinde talebe 

yetiĢtirir. Bunlar 4 grup insandır: 1) Tıp talebesi ki 

hekim namzedidir. 2) Pratisyen hekimin ilmi 

tefeyyüzüne yardım eder. 3) Bilgili insan, alim 

yetiĢtirir, ta ki 4) AraĢtırıcı alimler peyda olsun, klinik 

üniversite kavramına uygun Ģekilde hakikati araĢtırsın. 

Üniversite kliniği hakikati arayan ve seven tecrübeli 

araĢtırıcılar ile onların yoluna girmek isteyen genç 

araĢtırıcıların toplandığı bir yerdir. Gerçi üniversite 

kliniğine uzaktan bakıldığı zaman orada tıbbi veya 

cerrahi bir tedavi faaliyeti görülür. Pratik bir manzara 

gösterir. Elbette ki her klinikte faaliyet hastalar 

etrafında toplanır. Lakin eğer üniversite kliniği yalnız 

hasta tedavisi ile uğraĢırsa bir Ģehir hastanesinden 

farkı kalmaz. Ġçinde araĢtırıcı faaliyet ve bu faaliyeti 

olmayan bir müessese ne isim verilirse verilsin 

keyfiyet bakımından onu ciddi bir üniversite kliniği 

saymak kabil değildir. Üniversite hüviyeti bir keyfiyet 

(kalite) meselesidir. Keyfiyet meselelerinin 

anlaĢılması kolay değildir; çünkü kemiyet meseleleri 

gibi derece ve ölçüye vurulamaz. Ġlmin ölçüsü bir 

keyfiyet seviyesi olduğu için bir üniversite kliniğinin 

ilim müessesesi olmak bakımından, nasıl olması lazım 

geldiğini tayin etmekte zorluklar vardır. Mesela bir 

otomobilin yakıcı bir madde olmaksızın 

yürüyemeyeceğini isbat etmek lazım gelmez. 

Otomobili bilen bunu kabul etmiĢtir. Halbuki bir ilim 

müessesinin temel teĢkilatı olan kütüphane ve 

laboratuar lüzumlu alet ve edevatın tedariki icabettiği 

senelerce isbat edilemediği görülür. Azami (maksima) 

ye hudut yoktur. Lakin asgari (minima) haddeki 

Ģartlardan mahrum bir müesseseyi var sanmak yanlıĢ 

olur.   

 Memleketimizde üniversite kliniği ortalama 

dünya seviyesini tutmalı ve kültür meyanında model 

olmalıdır. Medeniyetin bugünkü Ģekil ve merhalesini 

temsil etmelidir. Türk hekimliği memleketin tarihi 

tekamülünde Türk milletinin kendi haklarını 

tanıttırması mücadelesinde büyük rol oynamıĢtır. 

Bugün Tıp fakültemiz Anadolu sıhhat mücadelesinde 

rol alacak gençleri yetiĢtiriyor. Kliniklerimiz bugünkü 

hekimliğin icaplarına uygun gelen bir zihniyetle genç 

hekim yetiĢtirmelidir. Hekimliğin bugünkü temayülü 

iki nevi ve tip hekim yetiĢtirmeye mucip olur: 

 

1) Tedavi ile meĢgul olacak hekim 

2) Profilaksi hekimi 

 

NOSTALJĠ KÖġESĠ 

Semra DOĞRU ABBASOĞLU/Gülay ÜZÜM 
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Biz bu hekim zümresini yetiĢtirmeliyiz. Lakin 

asıl vazifemiz bu değildir 

Yüksek mekteplerin teknik, meslek mekteplerinin 

üniversite ile bir alakası yoktur. Ġhtisas öğretimi ne 

derece pratiğe giderse o derece üniversiteden 

uzaklaĢır. Hekim ve avukat birer teknisyendir. Lakin 

tekniklerini üniversitenin ideal havasında elde ederler. 

O tekniğe esas olan bilgileri böylece ilmi muhitte elde 

ederler. O halde kliniklerin vazifesi yalnız hekim 

yetiĢtirmek değil, belki kurduğu saf ilim havası içinde 

hekimlerin de talim ve terbiyesine yaramaktır. 

Türkiye‟de hekimin ve hekimliğin kurucu bir vazifesi 

vardır. 1) Ġhmal edilmiĢ bir geniĢ ülkenin sıhhi 

meselelerini halle yardım etmek. 2) Milli kalkınmada 

Türk devletinin yardımcısı olmak ve medeniyetin 

memlekete girmesine rehberlik etmek. 3) Doğuracak 

kadın ve çocuğa yardım ederek milli meselelerimizin 

en mühimi olan demografi iĢlerimizde Türk halkını 

hekimlikten faydalandırmak.  

 

 Memleketimizde üniversite sayısı henüz 

ikiyi bulmuĢtur. Kliniklerimiz kafi mükemmeliyette 

olmalıdır. Ta ki kültür ve teknikte model halini 

alsınlar. Ve böylece, 4) kurucu vazifeyi baĢarmak ve 

bugünkü bilgi seviyesine uygun üniversite kliniğini 

canlandırmak mümkün olabilir. Tıp mektebimizin 120 

sene evvelki muassırlaĢma ıslahatından sonraki tarihi 

gidiĢi içinde, bilfiil vasati dünya seviyesini ne derece 

tutabildiğini araĢtırmak faydalı olursa da böyle bir 

anket bu yazının hududundan dıĢarıda tutulmuĢtur; bu 

araĢtırmayı ayrıca yaptık. BaĢka yerde neĢredeceğiz. 

Memleketimizde bu meseleler çoktan beri 

görüĢülüyor. Ben Ģahsen çocukluğumdan beri 

memleketimizdeki klinik ve laboratuar sefaletinin 

münakaĢaları içinde yaĢadım. Son zamanlarda bu iĢleri 

yoluna koymak için maddi ve manevi bakımlardan 

yapılan büyük gayretlerin içindeyiz. Bir kültür 

müessesesi münakaĢa müessesesi değildir. Bir seviye 

hüviyet meselesidir.  

 

 Bu seviye ve hüviyet meselesinin meĢhur bir 

mukadder sualine cevap vermek isterim. Bir bilim 

müessesesi gibi karıĢık bir cihazda üç faktör yan yana 

çalıĢır; Müessese, klinik veya laboratuar, ne olursa 

olsun hedef hakikati araĢtırmaktır. Bu üç faktör, 

müessesenin kadrosunu teĢkil ederler.  

 

1- Birinci faktör: Ġlim ruhu, seviyesi, sevgisi 

2- Ġkinci faktör: Ġlmin vasıtaları, laboratuar ve 

kütüphaneler. Yani (dünya seviyesini) bilgi 

bakımından tutan faktör 

3- Üçüncü faktör: ÇalıĢacak ilim adamları 

(Hoca ve talebeleri) 

 

Bu üç faktörün muvazene halinde birleĢmesi, 

ilmin yaĢamasının Ģartıdır.  

Cevap vereceğim mukadder sual bu üç 

faktöre ait mülahazaların üstünedir; Ģöyle sözler 

iĢitilmemiĢ değildir: Memlekette gerekli seviye teessüs 

etsin; vasıtalar arkadan gelir. Ve derhal Pastör‟ün veya 

Curi‟nin laboratuarı misal olarak ileri sürülür. Halbuki 

bu üç faktör aslında bir tek (had) den ibarettir. O da bir 

muhitte ilmin imkanı (veya mümkün olmaması) 

keyfiyetidir.  

 

Ġlim ruhu ve istidadı ancak dünya 

seviyesindeki bir kütüphaneden faydalanarak inkiĢaf 

edebilir. Vasıta ve laboratuar bugün 50 sene evveline 

nazaran çok değiĢmiĢtir. Mesela yalnız Pastör‟ün 

kullandığı vasıtalarla teçhiz olunacak bir laboratuar en 

aĢağı (gülünç veya ağlanacak) halde kalmıĢ sayılır. 

Gerçi bu kadar basit vasıtalarla mühim keĢifler de 

yapılabilir gibi görünürse de bilinmek gerektir ki, 

Pastör zamanın yüksek seviyesini temsil ediyordu. 

Eğer Pastör bugün yaĢasa tam ve bambaĢka Ģartlarla 

çalıĢacaktı.  

 

Ġlmin kadrosunun bütün faktörleri birleĢmiĢ 

kaplardaki suyun seviyesine benzer. O halde 

müesseselerimizi, bugünkü dünya seviyesinin hiç 

olmazsa asgari imkanları ile teçhiz etmek lazımdır.  

 

Kültür müesseselerimiz sayıca çok azdır; hiç 

olmazsa kendi alanlarında model olmalı ve vasati 

dünya seviyesinde kurulup, iĢlemeleri temin 

edilmelidir.  

 

Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil’in 

ÖzgeçmiĢi 

 

Tevfik Remzi Bey, hem medreseli, hem de 

Mülki Tıbbiye mezunu bir hekim olan Osman Remzi 

Bey'in oğludur. Askeri Tıbbiye'de her yıl sınıfının 

birincisi olduğu için mezuniyetinin hemen ardından 

ihtisas için Berlin'e gönderilmiĢtir. Altı yıl kadar da 

Ġsviçre'de kalan Tevfik Remzi Bey 1924'te Ġstanbul'a 

döner. Yurda döndüğünde bilimsel dağarcığında; 

kadın doğum uzmanlığı, radyum uygulaması bilgisi, 

jinekolojik patoloji gibi özel ilgi duyduğu konular 

vardır. O yıldan 1969`daki vefatına kadar geçen kırk 

beĢ yılda üniversitede otuz dolayında öğretim üyesi, 

yüzlerce uzman yetiĢtirmiĢ, binlerce kiĢiye ders 

vermiĢtir. Özellikle 1946`ya kadar Türkiye‟nin tek 

üniversitesi olan Ġstanbul Üniversitesi‟nin tek kadın 

doğum kliniğini geliĢtirmiĢ ve yönetmiĢtir.  1952 

senesinde Paris`te ünlü bir yayınevinde jinekolojik 

patolojiye ait bir atlası Fransızca olarak 

yayımlanmıĢtır. 1953 yılında Fransa‟nın en prestijli 

uluslararası niĢanı sayılan Légiond‟ Honneur‟e layık 

görülmüĢtür. Prof. Dr. Aykut Kazancıgil' in babasıdır.  
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ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI TARĠHÇESĠ 

 

ÖZET 
 

Yurdumuzda Modern Tıp Eğitimi 1839‟da 

Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane ve 1867 yılında Mekteb-i 

Tıbbiye-i Mülkiye‟nin kurulması ile baĢlamıĢtır. 1909 

yılında bu iki kurum Tıp Fakültesi adı altında 

birleĢmiĢlerdir. 1933 Üniversite Reformundan sonra 

kurulan Vakıf Gureba Hastanesindeki II. Dahiliye 

Kliniği ve ġiĢli Çocuk Hastanesindeki III. Dahiliye 

Kliniği ile Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam‟ın Yukarı 

Gureba (Çapa) Hastanesinde kurduğu Dahiliye 

Kliniği, 1967‟den sonra Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġç 

Hastalıkları Kürsüsü olarak çalıĢmaya devam etmiĢtir. 

1968 yılından itibaren Ġç Hastalıklarına ait değiĢik 

seksiyonlar kurulmuĢtur. Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġç 

Hastalıkları Anabilim Dalında halen 12 Bilim Dalı ve 

Acil Birimi bulunmaktadır.  
 

            Ġstanbul Tıp Fakültesi 6 Kasım 1981‟de 

yürürlüğe girmiĢ olan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim 

Kanunu‟na göre Bölümler, Anabilim ve Bilim Dalları 

Ģeklinde organize  olmuĢ bir Ģekilde çalıĢmalarına 

devam etmektedir. Ġstanbul Tıp Fakültesi, Ġç 

Hastalıkları Anabilim Dalının geçmiĢi ile ilgili az 

sayıda yazılı kaynak bulunmaktadır. 14 Mart 2003 

tarihinde yapılacak olan “Ġstanbul Tıp Fakültesi, Ġç 

Hastalıkları Günleri, Ġnteraktif GüncelleĢtirme-2003” 

isimli toplantıya hazırlanırken, Türkiye‟de modern tıp 

eğitiminin ve sağlık sisteminin geliĢim aĢamaları da 

dikkate alınarak, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 

tarihçesinin de değerlendirilmesi uygun görülerek, 

mevcut belgelerin ıĢığı altında, sunulmasına karar 

verilmiĢtir. Bu yazı sunumun içeriğini kapsamaktadır. 

Konu üç dönemde ele alınmıĢtır. 
 

 

A. 1839 – 1933 Dönemi  

Ülkemizde modern klinik öğretimi “Mekteb-

i Tıbbiye-i Adliye-i ġahane”de Mart 1839‟dan sonra 

baĢlamıĢtır. Dr. C. A. Bernard (1808-1844) Muallim-i 

Evvel (Ord. Prof. Dr.) ünvanı ile modern bir dahiliye 

ve hariciye kliniği açıp, bunların baĢına geçmiĢ; 

dersleri kuramsal olmaktan kurtararak, hasta yatağı 

baĢında uygulamalı eğitime baĢlamıĢtır. Fransızca 

eğitim yapan Tıbbiye modern bir tıp eğitimi kurumu 

olmuĢtur. 1848 yılında Viyana‟ya gönderilen dört 

çalıĢkan öğrenci burada girdikleri imtihanları baĢarı 

ile kazanarak Viyana Tıp Fakültesi‟nin tıp doktoru 

ünvanını almıĢlardır.  Böylece eğitim kalitesi tasdik 

edilmiĢ olan ve Avrupa‟da itibarı artan 

Galatasaray‟daki Tıbbiye, PadiĢah Abdülmecid‟in 

fermanı ile Darülfünun-u Tıbbiye-i ġahane olarak 

fakülte mertebesine çıkarılmıĢtır. Avrupa tıp 

fakülteleri gibi “Docteur en Médecine et en Chirurgie” 

yani tıp ve cerrahi doktoru ünvanı tevcih edilen 

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i ġahane‟nin o dönem 

diplomalarında isminin “Faculté de Médecine de 

Constantinople” yani “Ġstanbul Tıp Fakültesi” olarak 

geçtiği görülmektedir. Dahiliye kliniğine Dr. 

Bernard‟dan sonra, Prof. Dr. Spitzer (1844-1850), 

Prof. Dr. Rigler (1850-1856), Prof. Dr. Valon (1856-

1858), Prof. Dr. Fauvel (1858-1864), Prof. Dr. S. 

Mavroyani PaĢa (1864-1875), Prof. Dr. A. Zoeros 

PaĢa (1875-1909) baĢkanlık yapmıĢlardır. 
 

1867 yılında kurulan “Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye” Türkçe eğitim yapmaya baĢlamıĢ ve 

önceleri Askeri Tıbbiye‟nin kliniklerinden 

yararlanmıĢtır. Prof. Dr. S. Mavroyani PaĢa (1867-

1875), Prof. Dr. A. Zoeros PaĢa (1875-1882) burada 

da baĢkanlık yapmıĢlardır. Sivil Tıbbiye Kadırga‟daki 

müstakil binasına taĢındıktan sonra, Dahiliye Kürsü 

BaĢkanlığına 1882 yılında Fevzi PaĢa atanmıĢtır.  

1904 yılında HaydarpaĢa‟da yeniden yapılan modern 

Tıbbiye‟ye taĢındıktan sonra Askeri Tıbbiye‟nin iç 

hastalıkları kliniklerinin sayısı ikiye yükselmiĢtir. II. 

MeĢrutiyetin ilanından sonra, 1909 yılında Sivil ve 

Askeri Tıbbiyeler HaydarpaĢa‟daki binada Tıp 

Fakültesi adıyla birleĢtikleri halde, üç iç hastalıkları 

kliniği çalıĢmalarına devam etmiĢtir. Klinik 

binalarında giriĢ katı I. Dahiliye‟ye, ikinci kat II. 

Dahiliye‟ye ve okul binasının üst katında Selimiye 

tarafında denize bakan köĢedeki küçük kliniklerden 

biri de III. Dahiliye‟ye verilmiĢtir. 
 

I. Dahiliye Kliniğinde Ord. Prof. Dr. Fevzi 

PaĢa 1913‟e kadar görev yapmıĢtır. Burada görev 

alanlar arasında Doç. Dr. Adnan Adıvar, Doç. Dr. 

NeĢet Ömer Ġrdelp ve Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar 

Özden sayılabilir. Çanakkale SavaĢlarında 1914 

yılında Tedavi Kliniği olmuĢ ve 1915-1916 

döneminde kapatılmıĢtır. 
 

II. Dahiliye Kliniğinde Prof. Dr. C. Ġsmail 

PaĢa, Doç. Dr. S. Abrovaya, Doç. Dr. Rıfat Bey ve 

Prof. Dr. NeĢet Ömer Bey görev yapmıĢlardır. 
 

III. Dahiliye Kliniğine Zoeros PaĢa‟dan 

sonra 1909 yılında Süleyman Numan PaĢa Müderris 

(Prof. Dr.) olarak atanmıĢtır. Laboratuvar Ģefi olarak 

da Dr. Tevfik Salim Bey (Sağlam PaĢa) 

bulunmaktaydı. S. Numan PaĢa‟nın Malta‟ya 

sürülmesi ve vefatı ile müderris olarak kliniğin baĢına 

geçen Süreyya Ali Bey 1933 Üniversite Reformuna 

kadar bu görevde kalmıĢtır. Fakülte 1925 yılında kısa 

bir süre için Ġstanbul‟a taĢındıktan sonra dahiliye 

kliniklerinin sayısı ikiye indirilmiĢtir. Gureba 

Hastanesindeki I. Dahiliye Kliniğinde S. Numan PaĢa 

ANABĠLĠM-BĠLĠM DALIMIZI TANIYALIM –  

Cüneyt TÜRKMEN 
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ve S. Ali Bey, CerrahpaĢa Hastanesindeki II. Dahiliye 

Kliniğinde de Prof. Dr. NeĢet Ömer Ġrdelp baĢkanlık 

yapmıĢlardır. Altı ay sonra tekrar HaydarpaĢa‟ya 

dönüldükten sonra da bu iki kliniğin çalıĢmaları 

devam etmiĢtir. 
 

B. 1933 – 1973 Dönemi 

            1933 Üniversite Reformunda CerrahpaĢa‟da 

70 yataklı I. Dahiliye Kliniği açılarak, baĢına aynı 

zamanda Üniversite Rektörü olan Prof. Dr. NeĢet 

Ömer Ġrdelp getirilmiĢtir. Burada Doç. Dr. M. E. 

Güçhan, Doç. Dr. N. K. Ġrdelp, Doç. Dr. A. Demirel, 

Doç. Dr. Osman Barlas, Doç. Dr. Hakkı Ogan görev 

yapmıĢlardır. 
 

             II. Dahiliye Kliniğini, aynı zamanda Tıp 

Fakültesi Dekanı olan Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam 

PaĢa AĢağı Gureba Hastanesinde açmıĢtır . Doç. Dr. 

M. ġ. Yener ve Doç. Dr. E. ġ. Egeli de burada görev 

almıĢlardır. 1934 Haziran ayında bu klinik 

kapatılarak, ġiĢli Çocuk Hastanesindeki Doç. Dr. Arif 

Ġsmet Çetingil ve Doç. Dr. A. R. Onat‟ın çalıĢtığı III. 

Dahiliye Kliniği buraya nakledilmiĢtir. Bunun üzerine, 

Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam PaĢa Üniversitedeki 

bütün görevlerinden istifa ederek, HaydarpaĢa 

Numune Hastanesi Dahiliye Kliniği ġefi olmuĢtur. 

AĢağı Gureba Hastanesindeki Fakülte Kliniğinin 

baĢına da o yıl Almanya‟dan davet edilen Dr. Erich 

Frank Ord. Prof. unvanı ile atanmıĢtır. Kısa bir süre 

sonra II. Dahiliye Kliniği adını alan bu kliniğe 

Frank‟ın vefatından sonra  Prof. Dr. Arif Ġsmet 

Çetingil baĢkan olmuĢtur. Doç. Dr. M. ġevki Yener, 

Doç. Dr. E. ġerif Egeli, Doç. Dr. Nebil Bilkan ve Doç. 

Dr. Hıfzı Bakım da bu klinikte görev yapmıĢlardır. 
 

1942 yılında Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, 

Çapa‟da Yukarı Gureba Hastanesinde, II. Kadın-

Doğum Kliniği binasının bir katında 45 yataklı olarak 

III. Dahiliye Kliniğini açmıĢtır. Klinik 1943 yılında 

110 yataklı kendi binasına taĢınmıĢtır. Prof. Dr. E. 

ġerif Egeli de buraya hocasının yanına geçmiĢtir. 

Sağlam PaĢa‟nın yanında ġef Muavini olarak çalıĢan 

Dr. Müfide Küley de aynı kliniğe doçent olarak 

atanmıĢ, onları Dr. Cihad Abaoğlu, Dr. Sermet Ergun 

ve Dr. Ġlhan Ulagay izlemiĢtir. Tevfik Sağlam PaĢa 

1952 yılında emekli olduktan sonra kürsü 

baĢkanlığına Prof. Dr. E. ġerif Egeli seçilmiĢtir. 1960-

63 yılları arasında kürsü Doç. Dr. C. Abaoğlu 

tarafından yönetilmiĢtir.  
 

1963 yılında, Profesörler Kurulu kararı ile 

II. Ve III. Dahiliye kürsüleri kaldırılarak, yerine Çapa 

Ġç Hastalıkları Kürsüsü kurulmuĢ ve baĢına 

Profesörler Kurulu ve Senato kararı ile Ord. Prof. Dr. 

Arif Ġsmet Çetingil getirilmiĢtir. Çapa Ġç Hastalıkları 

Kürsüsü AĢağı Gureba ve Yukarı Gureba 

Kliniklerinde çalıĢmalarına devam etmiĢtir. Bunu o 

dönemde Prof. Dr. Ġlhan Ulagay tarafından tutulan 

defterdeki Kürsü Kurulu kayıtlarından öğrenmekteyiz. 
  

1967 yılında CerrahpaĢa Tıp Fakültesinin 

kurulması esnasında eski I. Dahiliye Kliniği 

CerrahpaĢa Tıp Fakültesinde kalmıĢtır. Kayıtlardan 

öğrendiğimize göre de, Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġç 

Hastalıkları Kürsüsü, 30.01.1967 tarihinde 13 öğretim 

üyesinden 12‟sinin katıldığı tartıĢmalı bir toplantıdan 

sonra, bir üyenin karĢıt görüĢüne rağmen, iki Ġç 

Hastalıkları Kliniği olarak ayrılmıĢ ve Prof. Dr. Cihad 

Abaoğlu‟nun II. Ġç Hastalıkları Kliniğine geçmesine 

karar verilmiĢtir. 1967 yılında yeniden I. Ġç 

Hastalıkları Kliniği kurulmuĢ ve baĢkanlığına Ord. 

Prof. Dr. Ekrem ġerif Egeli atanmıĢtır. O tarihlerde bu 

klinikte öğretim üyesi olarak Prof. Dr. Müfide Küley, 

Prof. Dr. Sermet Ergun, Prof. Dr.Ġlhan Ulagay, Prof. 

Dr. Haluk Alp ve Prof. Dr. ġeref Ġnceman görev 

yapmaktaydı. II. Ġç Hastalıkları Kliniğinde ise BaĢkan 

Ord. Prof. Dr. Arif Ġsmet Çetingil dıĢında, Prof. Dr. 

Cihad Abaoğlu, Prof. Dr. Ferhan Berker, Prof. Dr. 

Remzi Özcan, Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, Prof. Dr. Ali 

Görpe ve Prof. Dr. Ali Ekmekçi görev yapıyorlardı. 

Daha sonra I. Ġç Hastalıkları Kliniğinde Dr. Nüvit 

Tekül, Dr. Necdet Koçak, Dr. Sevim Büyükdevrim, 

Dr. Rasim Berkmen, Dr. Nihat DilĢen ve Dr. 

Süleyman Yalçın, II. Ġç Hastalıkları Kliniğinde ise Dr. 

Muhlis Özen, Dr. Güngör Ertem, Dr. Kemalettin 

Büyüköztürk, Dr. Mehmet Oran, Dr. Özkan Sandalcı, 

Dr. Kuddusi Gazioğlu ve Dr. ġakir Erdem de öğretim 

üyesi olarak görev almıĢlardır. Kürsü Kurulu kayıt 

defterinde, 27 Eylül 1967 tarihli toplantıda doçentlik 

kadrolarına Dr. Güngör Ertem, Dr. Nihat DilĢen, Dr. 

Necdet Koçak, Dr. Nüvit Tekül ve Dr. Süleyman 

Yalçın‟ın atanmasına karar verildiği görülmektedir. 
 

16 Ocak 1968 tarihli kürsü kurulu kararı ile 

I. Ġç Hastalıkları Kliniğinde bildirilen öğretim 

üyelerinin baĢkanlıklarında  Allerji (Doç. Dr. Nüvit 

Tekül), Endokrinoloji (Prof. Dr. Haluk Alp), 

Gastroenteroloji (Prof. Dr. Müfide Küley), Genel 

Dahiliye (Prof. Dr. Sermet Ergun), Hematoloji (Prof. 

Dr. ġeref Ġnceman), Hepatoloji (Prof. Dr. Ġlhan 

Ulagay), Kardiyoloji (Prof. Dr. E. ġ. Egeli), Nefroloji 

(Doç. Dr. Necdet Koçak) ve Romatoloji (Doç. Dr. 

Nihat DilĢen) seksiyonları kurulmuĢtur. Aynı 

tarihlerde yine, II. Ġç Hastalıkları Kliniğinde Genel 

Dahiliye (Prof. Dr. Cihad Abaoğlu), Kardiyoloji (Prof. 

Dr. Remzi Özcan), Akciğer Hastalıkları (Doç. Dr. 

Kuddusi Gazioğlu), Nefroloji (Prof. Dr. Muhlis 

Özen), Endokrinoloji-2 (Prof. Dr. Ferhan Berker ve 

Prof. Dr. Ali Görpe) ve Hematoloji (Prof. Dr. 

Muzaffer Aksoy) seksiyonları mevcuttu. 29.11.1972 

yılında vekaleten Prof. Dr. M. Aksoy‟un 

baĢkanlığında Tıbbi Genetik seksiyonu kurulmuĢ, 

daha sonra baĢkanlığa Doç. Dr. Gülten Erdoğan 

atanmıĢ ve 1982 yılından emekli oluncaya kadar bu 

görevi yürütmüĢtür. 
 

Ord. Prof. Dr. A. Ġ. Çetingil ve Ord. Prof. 

Dr. E. ġ. Egeli ve Prof. Dr. M. Küley 1973‟te yaĢ 

haddi nedeniyle emekliye ayrılmıĢlardır.  
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C. 1973 den Günümüze: 

1973 yılında yeni Üniversiteler Kanunuyla 

Ġstanbul Tıp Fakültesinde kurulan tek Ġç Hastalıkları 

Kürsüsüne BaĢkan olarak Prof. Dr. C. Abaoğlu 

atanmıĢtır. 1973 yılında Prof. Dr. Müfide Küley‟in 

emekliye ayrılması ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji 

Bilim Dalları Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı 

altında birleĢtirilmiĢ ve baĢkanlığına Prof. Dr. Ġlhan 

Ulagay  atanmıĢtır. 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe 

giren 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununa göre 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Bölümler, Anabilim Dalları ve 

Bilim Dalları olarak yeniden organize edilmiĢtir. 

22.09.1982 tarihinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 

28.01.1983 tarihinde Ġnfeksiyon Hastalıkları Anabilim 

Dalı, 14.04.1983 tarihinde Göğüs Hastalıkları 

Anabilim Dalı ve 15.11.1990‟da da Kardiyoloji 

Anabilim Dalı, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalından 

ayrılarak, ayrı ayrı Anabilim dalı olarak 

kurulmuĢlardır.  
 

Günümüzde 12 Bilim Dalı (Bilim Dalları ve 

kuruluĢ tarihleri Tablo 1‟de gösterilmiĢtir) ve Acil 

Biriminde 70 Öğretim Üyesi ile çalıĢmalarına devam 

etmektedir. Bu bilim dalları ve birimlerimizde görev 

yapan Öğretim Üyeleri aĢağıda belirtilmiĢtir.

 

Tablo 1: Bilim Dalları ve kuruluĢ tarihleri 

Bilim Dalı KuruluĢ Tarihi 

Allerji 1968 

Hematoloji 1968 

Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme 1968 

Nefroloji 1968 

Romatoloji 1968 

Gastroenterohepatoloji*           1968-1973 

Fizyopatoloji 1986 

Diyabet 1987 

Tıbbi Genetik 1988 

Genel Dahiliye 23.05.1995 

Tıbbi Onkoloji 20.06.2000 

Geriatri 20.06.2000 

 

* 1968‟de Gastroenteroloji ve Hepatoloji olarak kurulmuĢlar, 1973‟te Gastroenterohepatoloji Ģeklinde birleĢmiĢlerdir. 

 

1973‟den günümüze kadar  görev yapan Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı  BaĢkanları ve görev süreleri Tablo 2‟de 

gösterilmiĢtir.  
 

Tablo 2: Anabilim Dalı BaĢkanları ve görev yaptıkları dönem 

Anabilim Dalı BaĢkanı Görev Süresi 

Prof. Dr. CihadAbaoğlu 1973-1978 

Prof. Dr. Ġlhan Ulagay 1978-1982 

Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim 1982-1985 

Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk 1986-1988 

Prof. Dr. Ali Görpe 1988-1991 

Prof. Dr. Ergin Sencer 1992-1997 

Prof. Dr. Atilla Ökten 1997-1999 

Prof. Dr. Murat Dilmener 1999-2008 

Prof. Dr. Kerim Güler 2008-2011 

Prof. Dr. ġükrü Palanduz 2011- 

           Kaynaklar  

1.  Terzioğlu A: Ġstanbul Tıp Fakültesi Tarihçesi. Ġst Tıp Fak Mecsuppl 63 (Suppl. 2): 70 (2000) 

2   Ġç Hastalıkları Kürsüsü. Cumhuriyetin 50.yılında Tıp Fakültesi, Sermet Matbaası, Ġstanbul. s: 64 (1974) 

3.  Ulagay Ġ: Ġç Hastalıkları Kürsü Kurulu Defteri. 29.06.1964 – 10.08.1973 

4.  Terzioğlu A: Cumhuriyet dönemi Türk Tıbbına ve Tıp Eğitimine Kısa Bir BakıĢ. Ġstanbul, 2003 

Prof. Dr Cemil TAġÇIOĞLU,  Doç. Dr Bülent SAKA 
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1- Genel 

Adı soyadı :  ġükrü PALANDUZ 

Doğum yeri ve yılı : Manisa, Kula; 7 Ağustos 1956 

Adres :  Ġstanbul Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı  

Telefon :  0 212 534 00 00 / 329 19 

E-posta               :  spalanduz@istanbul.edu.tr  

Yabancı dil :  Ġngilizce  

2- Eğitim 

 Doktora: Ġstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik doktorası (1995) "Abortuslu olgularda 

HLA doku grupları" adlı tezle  

 

 Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Ġstanbul Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı (1985-1990), "Faz kontrast 

mikroskobu ile idrar eritrosit morfolojisine bakılarak hematürinin kaynağının tespit edilmesi" adlı tez ile 

 

 Lisans: Ġstanbul Tıp Fakültesi (1977-1983)  

 Pertevniyal Lisesi (Ġstanbul)  

 Ahmet Rasim Ortaokulu (Ġstanbul) 

 Muallim Yahya Ġlkokulu (Ġstanbul) 

 

3- Mesleki Deneyim 

1991- : Ġstanbul Tıp Fakültesi 

1990-1991 : Denizli Askerî Hastanesinde yedek subaylık 

1983-1985 : Hacettepe Tıp Fakültesi Acil Servisinde devlet hizmeti yükümlülüğü 

 

ANABĠLĠM DALI BAġKANLARIMIZI 

TANIYALIM 
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4- Akademik Deneyim 

 

2004 -  : Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Üniversite Profesörü 

1998-2004 :  Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Üniversite Doçenti 

1992 :  Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Bilim Dalında yardımcı doçentlik 

1991-1992 :  Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalında baĢasistanlık 

4- Ġdari Görevler 

 

2011-      :  Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı 

2012-  :  Ġstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkan Yardımcılığı 

2011-  : Ġstanbul Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı 

2008-2009   :  Ġstanbul Tıp Fakültesi BaĢhekimliği 

2005-2007  :  Ġstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkan Yardımcılığı 

2004-2011  :  Ġstanbul Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü, Satınalma ve Ġhale Komisyonu BaĢkanı 

1994-  : Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalı BaĢkanlığı 

2002-2004  :  Ġstanbul Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 

1999-2002  :  Ġstanbul Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 

1998-1999  :  Ġstanbul Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 

1997-1998  :  Ġstanbul Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 

1995-1997  :  Ġstanbul Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 

1997-1998  : Ġstanbul Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 

5- Diğer 

2011- :  Ġç Hastalıkları Dergisi Editörlüğü (Türk Ġç Hastalıkları Uzmanlık Derneği yayın     organı) 

6- Üyelikler 

 

1. Türk Ġç Hastalıkları Uzmanlık Derneği  

2. Ġç Hastalıkları Eğitim ve YardımlaĢma Derneği 

3. Türk Hematoloji Derneği 

4. Türk Tıp Derneği  

5. Tıbbi Genetik Derneği 

6. Klinik Mikrobiyoloji ve Ġnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLĠMĠK) 
 

7- Yayınlar 

1. Toplam yayın sayısı : 321 

2. SCI ve SCIe kapsamındaki uluslararası yayın sayısı : 75 

3. Uluslararası bilimsel atıf sayısı : 358  

4. Kitap bölüm yazarlığı : 2 
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Adı  Soyadı ġükrü Palanduz 

Doğum Tarihi     07.08.1956 

Doğum  Yeri        Kula, Manisa 

Mezun Olduğu Lise  Pertevniyal Lisesi 

Mezun Olduğu Fakülte Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Uzmanlığınızı Aldığı Fakülte  Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Hobiler                                           Yüzme, doğa yürüyüĢü 

Bilinen Yabancı Diller  Ġngilizce 

Anabilim Dalı - Bilim Dalı  Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı 

Kaç yıldır Anabilim - Bilim Dalı 

BaĢkanlığı Görevini Yürütüyorsunuz  

Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı 1.5 yıl 

Tıbbi Genetik Bilim Dalı  BaĢkanlığı 19 yıl 

Anabilim - Bilim Dalı BaĢkanlığı döneminde 

yapılan akademik icraatlar : 

 Ġç Hastalıkları mezuniyet öncesi eğitim ve 

uzmanlık eğitimi özdeğerlendirme raporlarının 

hazırlanması 
 

 Tıpta uzmanlık öğrencilerinin rotasyon 

programlarının hazırlanması 
 

 Uzmanlık öğrencileri için uyum programı 

hazırlanması 
 

 Morbidite mortalite raporlarının takibi ve 

değerlendirilmesi 
 

 Ġç Hastalıkları Tıbbi Genetik Laboratuarı 

bünyesinde akademik çalıĢmaların yürütüleceği 

Moleküler Genetik Laboratuarının açılması 
 

 Ġç Hastalıkları Sabah Acil Vaka toplantılarına 

uzmanlar, uzmanlık öğrencileri, intörnler ve 

diğer tıp öğrencilerinin katılımının sağlanması 
  

 Mezuniyet öncesi eğitimde anlatılan ders 

notlarının düzenlenmesi  
 

 Ġç Hastalıkları Anabilim Dalının Ġç Hastalıkları 

Uzmanlık Derneğinde temsili 
 

 “Geleneksel Ġç Hastalıkları Günleri – Ġnteraktif 

Güncelleme”  düzenlenmesi 

Anabilim - Bilim Dalı BaĢkanlığı döneminde 

geleceğe yönelik planlar: 

 Genel ve spesifik polikliniklerde çalıĢan ve hasta 

memnuniyetini artırmaya yönelik çalıĢmalar 

 

 Ġç Hastalıkları Anabilim Dalının gelir-gider 

dengesinin iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar 

 

 Ġç Hastalıkları mezuniyet öncesi ders kitabının 

yazılması 

 

 Ġç Hastalıkları Anabilim Dalının çeĢitli 

birimlerinden SCI‟ye giren yayınların  

arttırılması 
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HEYBETLĠ BĠR ADAMDI 

 

Heybetli bir adamdı. Arkaya taralı sarı 

beyaz saçlar, iri hatta biraz patlak mavi gözler ve 

düzgün yüz hatlarının da katkısı vardı bu 

görüntüye. KonuĢması, mimikleri, vücut dili de 

öyle, çok etkileyiciydi. Dahiliye Kliniği kürsü 

baĢkanıydı. 

Onunla ilgili onlarca hikaye dinlemiĢtik 

staja baĢlamadan önce, öğrencilere çok önem 

verdiğini, her staj döneminde çalıĢkan 

öğrencilerden oluĢan bir gözde grubunun 

olduğunu, sabahın köründe vaka toplantıları 

yaptığını, gecenin hiç umulmayan bir saatinde 

bir eğlence dönüĢü aniden açılan acil poliklinik 

kapısının arkasında beliriverdiğini filan. Geceleri 

severdi Cihat Hoca. Eğlenmeyi, Ģarkı söylemeyi, 

söyleyeni dinlemeyi. Bizim staj döneminin 

Ģanslılarından biri de bendim. Ders dıĢı saatlerde 

bizi yemeklere götürürdü. Hafta sonu bir öğle 

yemeği yemiĢtik Sarıyer sırtlarında bir lokantada. 

Yemeğe katılan hocaları görünce dudağımız 

uçuklamıĢtı. Rektör Haluk Alp de gelmiĢti, 

benim kiĢisel tarihimde gördüğüm en iyi rektör. 

Gece fakülteyle iliĢkili nedenlerle düzenlenen 

balolara davet ederdi, onun masasında otururduk.  

Bizimle sohbetlerinde konu sadece tıp, 

dersler, okul değildi. Hayatı anlatmaya çalıĢırdı 

her yönüyle, olması muhtemel gençlik 

sorunlarımıza nasıl çözüm bulabileceğimize dair 

ipuçları verirdi. Bir gün Öğle arası yine odasında 

sohbet ediyorduk, çok kalabalık değildik. Grup 

arkadaĢlarımız arasında oluĢmuĢ bir gerginliği 

tartıĢıyorduk, geçmiĢ gün ayrıntısını çok iyi 

hatırlayamıyorum ama gerçekte hiçbir rolüm 

olmadığı halde benim de adım karıĢtırıldığı için 

çok üzülmüĢtüm. Dinledi bizi hiç kesmeden, 

sonra bana dönüp, 

“Bak kızım seni uzun zamandır 

izliyorum,insanlara karĢı davranıĢlarında 

hatalısın. Herkesle çok iyi geçinmek, herkese 

iyilik yapmak ve herkesin seni sevmesini 

sağlamak gibi beyhude bir çaba içindesin. Bu 

uğurda inanılmaz bir zaman ve enerji 

kaybediyorsun ve kapasiten çok daha fazlasına 

yetecekken bundan yararlanıp kendin için daha 

iyi olanı yapmıyorsun. Buna imkan yok, çünkü 

en azından not ortalaması senden daha düĢük 

olan, derecelendirmede birkaç puan yüzünden 

senden sonraya kalacak arkadaĢların seni 

sevmeyi baĢaramayacaklardır” Ve ardından 

ekledi: 

“ Victor Hugo bunu Ģöyle ifade eder; 

herhangi birinin senden nefret etmesinin asıl 

sebebi senin gibi olmak istemesine rağmen 

olamayacağını bilmesidir”. 

Hiçbir Ģey söyleyemedim. Haklıydı, 

hem de çok. Ama ben böyle bir kiĢiliktim, 

babama çekmiĢtim. O en tanımadığı insanlara 

bile yardım eden cefakar adama. Sonraki yıllarda 

hep aklıma gelirdi sevgili hocamın sözleri, ama 

baĢaramadım onun istediği gibi davranmayı. 

BaĢardığım tek Ģey beni sevmeyenler için 

üzülmemek oldu, hiç de azımsanacak bir kazanç 

değildi. 

Evet, sevgili hocam, nurlar içinde yat. 

Öğrencilerin yanımıza gelip tanımadıkları için 

bizi bize sordukları, sınav günü sınavına 

gelmeyen hocaların olduğu bir ortama dönüĢmüĢ 

fakültemizde sizi ve sizin gibi hocaları anlatmak 

bir görev gibi geldi bana. Bütün bildiklerinizi ve 

deneyimlerinizi aktarma çabanızın yanında, 

yaĢam yolumuzu aydınlatma çabalarınız için  

minnet borcumuz var size ve sizin gibi olanlara

.   

 

ANEKTOD KÖġESĠ 
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                               Prof. Dr. Cihat ABAOĞLU’NUN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Dr. Cihat Abaoğlu 1914’de Konya’ da 

doğmuĢtur. Bay Tevfik Abaoğlu’nun oğludur. Ġlk 

ve orta tahsilinin yarısını Konya’da, diğer 

yarısını ve lise tahsilini ise Ġzmir’de yapmıĢtır. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Askeri Tıbbiye’den 

1939’da birincilikle mezun olmuĢtur. ( Sicil no: 

939/1) 

Tıp tahsili esnasında son üç sene ve 

Gülhane de bir senelik staj müddeti devresinde 

patolojik anatomi de dört sene devamlı olarak 

çalıĢmıĢtır.   1940’da Gülhane Ġç Hastalıkları 

Kliniği’nde stajını bitirdikten sonra iki sene 

müddetle mecburi olan kıta hizmetini yapmıĢ, 

1942’de Gülhane Ġç Hastalıkları Kliniği’nde 

asistan olmuĢtur. 1945 yılında dahiliye ihtisas 

imtihanını verdikten sonra Sarayburnu Askeri 

Hastanesi’nde dahiliye mütehassıslığına tayin 

edilerek iki sene bu vazifede kalmıĢtır. 1947 

yılında doçentlik imtihanına girmiĢ ve üniversite 

doçenti ünvanını almıĢtır. Altı ay sonra Ġstanbul 

Tıp Fakültesi Üçüncü Dahiliye Kliniği eylemli 

doçenti olmuĢtur. 1949’da Amerika’da Mt. Sinai 

Hastanesi’nde Dr. Snapper ve Dr. Master’in 

yanında çalıĢmıĢ, iki ay müddetle Ġngiltere’de 

Mc. Michael ve sonra iki ay Fransa’da Lenegre, 

Dr. Lian’ın yanında kalarak yurda dönmüĢtür. 

Üçüncü Ġç Hastalıkları Kliniği’nde 

evvela Ord.Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın yanında, 

sonra Ord. Prof. Dr. Ekrem ġerif Eğeli’nin 

yanında çalıĢmıĢtır. Belçika’da birçok 

katılmıĢtır. 10.02.1961 yılında kadrolu 

profesörlüğe atanmıĢtır.02.11.1965 yılından 

baĢlayarak 1968 yılına kadar dekanlık görevinde 

bulunmuĢtur. 1973-1978 yılları arasında da Ġç 

Hastalıkları Kliniği Kürsü BaĢkanlığı görevini 

sürdürmüĢtür. Son olarak Ġç hastalıkları Genel 

Dahiliye selusiyon ġefi olarak çalıĢmıĢtır. Prof. 

Dr. Cihat Abaoğlu evli ve çocukludur. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU 
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Bir hizmetin ulusal veya uluslararası 

standartları sağlamakta olduğunun tescili ve düzenli 

aralıklarla denetlenerek sürekliliğinin sağlanması 

sürecine “akreditasyon” adı verilmektedir. 

Akreditasyon, eğitim kalitesini artırmak için, 

kurumda kaliteyi sürekli arttırmak, standartları 

yükseltmek, disipline etmek için kurulmuĢ bir kontrol 

mekanizmasıdır. Hedefe yönelik, sorgulayıcı ve 

araĢtırmayı teĢvik eden sistemlerin oluĢturulması için 

akreditasyon çok önemlidir. Akreditasyonla birlikte 

verimliliğin artması beklenir. 

Tıp Fakültelerinin eğitime iliĢkin hedefleri, 

tıp eğitimi yanı sıra mezunlarının toplumsal 

sorumluluklarını da kapsayacak Ģekilde olması gerekir. 

Bunun için de bir standardizasyon 

belirlenmelidir. Akreditasyon bir kalite güvencesi ve 

kaliteyi geliĢtirme yöntemidir.  

DÜNYADA AKREDĠTASYON 

Bazı ülkelerde akreditasyon Ģart 

koĢulabilmektedir; örneğin ABD‟de geçerli bir 

diploma veren tüm okullar akredite olmak zorundadır. 

Kurslar ve uzaktan eğitim diplomaları, kurumun 

akredite olması halinde tüm ABD‟de geçerli 

olmaktadır. Bazı özel eğitim kurumlarının tercih 

edilme sebebi de çeĢitli uluslararası kuruluĢlardan 

alınan akreditasyonlardır. 

TÜRKĠYE’DE AKREDĠTASYON 

2002‐2007 döneminde, Tıp Sağlık Bilimleri 

Eğitim Komisyonundaki çalıĢmalara, YÖDEK 

(Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite 

GeliĢtirme Komisyonu) tarafından getirilen öneriler 

dikkate alınarak ve Mühendislik Fakültelerindeki 

örnek kullanılarak Tıp Dekanları Konseyi insiyatifinde 

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) 

2008‟de kuruldu. 

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği ve UTEAK‟ın amaç ve 

hedefleri; toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi 

için Tıp Fakültelerinde verilen tıp eğitim ve 

öğretiminin geliĢtirilmesi ve niteliğinin iyileĢtirilmesi, 

kurumlara yol göstermek, geliĢimlerini desteklemek, 

iĢleyiĢ ve sürekliliğini izlemektir. Bu amaç ve 

hedeflerin karĢılanmasında değerlendirme aracı 

akreditasyon sürecidir. Akreditasyon için en önemli 

araç ulusal standartlardır (Dr. Ġskender Sayek). 

YÖK‟ün önerisi ile bağımsız bir kurum 

olması için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği  (TEPDAD) kuruldu. TEPDAD, 

bağımsız bir akreditasyon kuruluĢu olarak tanınma ve 

“kalite değerlendirme belgesi” almak üzere YÖK‟e 

baĢvurdu ve Kasım 2011‟de bu baĢvurusu kabul edildi. 

BaĢvuruların kabul edildiği 2009‐2010 

döneminden bugüne kadar 12 Üniversiteye tam 

akreditasyon,  2‟sine de akreditasyon adaylığı verildi.  

 Akreditasyon sürecinde yerine getirilmesi 

gereken bazı maddelere örnek verecek olursak: 

-Amaç ve hedeflerin Türkiye Yükseköğrenim Ulusal 

Çerçevesi göz önünde bulundurularak güncellenmesi 

ve amaç ve hedeflerin öğretim üyeleri ve öğrenciler 

tarafından bilinir ve kullanılır olması 

-Sınavların bilginin analizi ve sentezine yönelik olarak 

geliĢtirilmesi 

-Öğrenme hedeflerinin sınavlarla doğrudan 

iliĢkilendirilmesi, öğrenciye geribildirim verme 

-Akademik sosyal ve kariyer danıĢmanlığı 

çalıĢmalarının yapılıp kurumsallaĢtırılması 

-Eğitici geliĢim programlarının gözden geçirilmesi ve 

öğretim üyelerinin eğitim verme, planlama ve 

yönetilmesine etkin katılımının sağlanması 

-AraĢtırma görevlilerinin eğitime katkılarını belirleyen 

bir kurumsal çerçeve oluĢturulması 

-Mevcut durumda sürekli yenileme ve geliĢmeden 

sorumlu Koordinatör Kurulu Mekanizmasının 

yenilenerek, tanımlı ve öğrencilerin katılımına açık, 

Ģeffaf ve merkezi düzeyde anahtar bir düzenek olarak 

kurgulanması ve hayata geçirilmesi beklenmektedir. 

Kurumların akreditasyon almasını zorunlu 

kılan bir eğitim öğretim sisteminin oluĢturulması, 

Türkiye‟nin bilgi çağına uyabilmesinin temel 

koĢuludur.

 

Dün yaptığınız Ģey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir. (Earle Wilson) 

ASĠSTAN KÖġESĠ 

ASĠSTAN KÖġESĠ – Ġbrahim KANDEMĠR 
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ÖĞRENCĠ GÖZÜYLE YENĠ YÖK YASA TASLAĞI 

Yükseköğretim, 1981‟de çıkarılan Yükseköğretim 

Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden 

yeniden yapılanma sürecine girmiĢtir. Bu kanunla 

ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında 

toplanmıĢ, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri 

eğitim fakültelerine dönüĢtürülmüĢ ve konservatuarlar 

ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıĢtır. 

Böylece, kendisine verilen görev ve yetkiler 

çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kiĢiliğine sahip 

bir kuruluĢ olan YÖK, tüm yükseköğretimden sorumlu 

tek kuruluĢ haline gelmiĢtir. 

YÖK kurulduğunda yirmi yedi üniversite mevcut iken 

Ģu an yüz yetmiĢ üniversite ve dört milyona civarında 

öğrenci mevcuttur.YÖK‟ün, gerek artan sayı gerek 

değiĢen Ģartlar gibi çeĢitli nedenlerle bugünün 

ihtiyaçlarına cevap veremeyip yetersiz kaldığı görüldü. 

YÖK tarafından; „Artık bu bünyenin bu elbiseye 

sığması mümkün değil.‟ denilerek ihtiyaçları 

karĢılamak adına yeni bir yasa taslağı hazırlandı. 

Bu taslak bir çok tartıĢmayı da beraberinde getirdi; 

taslağın YÖK‟ü nasıl değiĢtireceği, üniversitelerin 

nasıl yapılandırılacağı, rektörlük seçimlerinin nasıl 

olacağı, taslağın akademisyenlik seçimlerini nasıl 

etkileyeceği, öğrenciler için ne değiĢeceği gibi… 

Biz öğrenciler adına; „Ne değiĢecek? , Neler olmalı?‟ 

sorularını sorarak öğrenciler gözünden YÖK yasa 

taslağı üzerinde duracağız. 

Daha önce yasal bir zemini bulunmayan öğrenci 

temsilcilikleri ve öğrenci konseyleri bu yasa taslağıyla 

beraber ilk defa yasal bir zemin bulmuĢ olacak. 

Bölüm, fakülte, senato, üniversite yönetim 

kurullarında öğrenci temsilcisinin bulunması, öğretim 

üyeleri disiplin konuları ve özlük hakları dıĢında her 

konuda söz hakkının bulunması ve her üniversitede 

öğrencileri temsilen öğrenci konseyinin bulunması 

taslakta yer alıyor. 

Öğrenci faaliyetleri için bütçe ayrılması da taslakta 

bulunanlar arasında. 

Öğrencilerin sesini daha iyi duyurabildiği, haklarının 

tanındığı ve taleplerinin yerine getirildiği, daha özgür 

bir üniversite ortamının sağlanması için yaptığımız 

çalıĢmada; 

YÖK Yasası oluĢturulurken, üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler adına Ġstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

olarak, dikkate alınmasını talep ettiğimiz hususlar aĢağıdaki gibidir: 

  1. YÖK Tasarısı Taslağı‟nda öğrenci konseyi 

baĢkanlarının üniversite senatolarında sadece söz 

hakkı olduğu ifade edilmiĢ olmasına rağmen, Ġstanbul 

Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak talebimiz öğrenci 

konseyi baĢkanlarının söz hakkının sağlanmasının yanı 

sıra, oy hakkı da verilmesidir. Ayrıca, üniversitelerin 

fakülteleri ve bölümleri de dâhil olmak üzere 

oluĢturulacak öğrenciler ile ilgili her türlü komisyonda 

söz ve oy hakkının sağlanmasını talep etmekteyiz. 

 2. Üniversitedeki öğrenci faaliyetlerinin öğrenciler 

tarafından yürütülebilir ve denetlenebilir olmasını 

sağlamak amacı ile bağımsız bir birim olarak Öğrenci 

Faaliyetleri Yürütme Kurulu‟nun teĢekkülüne imkân 

verilmesini talep etmekteyiz. 

 3. Üniversitelerdeki Öğrenci Konseyi bütçesinin 

belirli bir alt limit belirleyip toplam öğrenci sayısıyla 

orantılı Ģekilde tespit edilmesini talep etmekteyiz. 

 4. Üniversitelerdeki öğrenci konseylerinin 

sekretarya faaliyetlerini yürütmek üzere idari personel 

teminini talep etmekteyiz. 

 5. Öğrenci Konseyinin çalıĢmalarında özerkliğin 

sağlanmasını ve üniversite denetçileri tarafından 

denetlenmesini talep etmekteyiz. 

 6. YÖK Tasarısı Taslağı‟nda kurulması öngörülen 

üniversite konseylerine, ilgili üniversitenin öğrenci 

konseyi baĢkanının da dâhil edilmesini talep 

etmekteyiz. 

 7. YÖK Tasarısı Taslağı‟nda öngörülen dokuz 

üyeden oluĢan Türkiye Yükseköğretim Kurulu 

Yürütme Kurulu‟na, Türkiye Öğrenci Konseyi 

BaĢkanı‟nın da dâhil edilmesini talep etmekteyiz. 

 8. YÖK Tasarısı Taslağı‟nda öngörülen baĢkan ve 

yirmi üyeden oluĢan Türkiye Yükseköğretim Kurulu 

Genel Kurulu‟na, Türkiye Öğrenci Konseyi 

BaĢkanı‟nın da dâhil edilmesini talep etmekteyiz. 

 9.Öğrenci kontenjanlarını belirleme görevi 

üniversite senatosuna bırakılmasını ve YÖK‟ün bu 

konuda ilke ve standartları belirleyen bir kurum haline 

gelmesini talep etmekteyiz. 

 

Ġstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak tüm öğrenciler adına dile getirdiğimiz bu taleplerimizin 

karĢılanacağını, söylemlerimizin yankı bulup dikkate alınacağını umuyoruz. 

 

ÖĞRENCĠ KÖġESĠ – Abdullah BĠLEN 
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HARVARD MEDICAL SCHOOL – TURKISH INITIATIVE PROGRAM 

 
 

 

Tıp eğitimini 5.sınıfın ġubat ayın da 

dondurarak, 1 seneliğine Harvard Medical School‟un 

program olan Turkish Iniative‟e katılmak üzere 

Boston, ABD‟ne gittik. Bu program Harvard Medical 

School tarafından verilen Principles and Practice of 

Clinical Research adlı kurs ile 1 yıllık laboratuvar 

eğitimini birleĢtiriyordu. Her hafta PerĢembe günü 

klinik araĢtırmanın temellerine yönelik aldığımız 

PPCR derslerinin yanında, ilk 3 boyunca Harvard-

MIT Health Sciences and Technology bünyesinde 

yeralan, Harvard Medical School Brighamand 

Women‟s Hospital‟ın bir departmanı olan Biomedical 

Eng neer ng‟te, Prof. Dr. Utkan Dem rc ‟n n 

laboratuvarında çalıĢma imkanı bulduk. Laboratuvarın 

temel uygulama alanları olan; b opr nt ng, 

m croflu d cs, t ssueeng neer ng, m crohydrogels 

konularındak  temel eğ t m n  tamamladık. 
 

Üçüncü ayın sonunda, bir önceki yazdan 

tanıdığımız ve  laboratuvarında daha önceden çalıĢma 

imkanı bulduğumuz, Prof. Dr. Gökhan HotamıĢlıgil‟in 

Harvard School of Public Health‟te k  laboratuvarına 

geçerek çalıĢmalarımızı sonrak  9 ay boyunca burada 

sürdürdük. 2011 yazında da üzer nde çalıĢtığımız ve 

devam etmekte olan, obezite ve insulin direncinin 

moleküler mekanizmasına yönelik projede çalıĢmaya 

baĢladık. Projen n yürütücüsü olan Dr. Ana Paula 

Arruda‟nın verdiği eğitim ile temel laboratuvar 

becerimizi geliĢtirme imkanı bulduk. 
 

Tıp Fakültesinin ilk 3 yılında ĠTF Fizyoloji 

Anabilim Dalı‟nda, Prof. Dr. Güher Saruhan 

Direskeneli‟nin ve Prof. Dr. Ahmet Gül‟ün 

danıĢmanlığında tamamladığımız ve geçtiğimiz 

aylarda yayınlanan Behçet Hastalığı‟nın patogenezine 

yönelik olan çalıĢmayı yaparken edindiğimiz tecrübe 

ve becerinin bu süreçte katkısı büyük oldu.  
 

Aldığımız eğitimler sonucu klinik araĢtırma 

yapmanın temellerini öğrenme ve laboratuvarda kendi 

projemizi idare etme, sorun çözme, bilimsel 

toplantılarda kendimizi daha iyi ifade etme, sunum 

yapma ve makale yazma konularında becerilerimizi 

elimizden geldiğince geliĢtirme imkanı 

bulduk.Yapılan çalıĢmalara katkıda bulunduk. 
 

Amerika‟da geçen bu süreçte, Türkiye ve 

Amerika‟nın bilimsel, akademik ve sağlık 

sistemlerindeki farklılıkları gözlemleme ve 

değerlendirme Ģansımız oldu. Her ne kadar belli 

ekonomik engeller ve ulaĢılabilirlik açısından 

güçlükler olsa da, ülkemizde yeterli verimde bilimsel 

araĢtırma yapılamamasının en temel nedeninin, bu 

konuya olan yaklaĢımdan ve bakıĢ açısındaki 

farklılıktan kaynaklandığını; bu yönde olan 

motivasyon ve akıl hocalığı eksikliği olduğunu 

gözlemledik. 
 

Bundan sonraki amacımız ülkemize ve 

özellikle de üniversitemize hizmet ederken, en iyi 

Ģekilde doktorluk yapmanın yanında, temel bilim ve 

klinik alanlarında çalıĢmalar yapmak, bu konulardaki 

eksiklere yönelik giriĢimler yapmak ve insanları 

bilgilendirmektir. Bilimsel açıdan üniversitemize 

elimizden geldiğince katkıda bulunmak ve ülkemizi 

daha da iyi bir bilim yuvası haline getirmektir. Ayrıca 

Ģuan benzeri programlar ile ilgilenen Öğrenci 

arkadaĢlarımızı da elimizden gelen en iyi Ģekilde 

yönlendirmeye çalıĢıyoruz. Tıp öğrenciliğinin son 

senelerinde ve uzmanlık eğitimi süresince, yegane 

amacımız da aldığımız eğitimler doğrultusunda tüm 

bu hedefleri baĢarıyla gerçekleĢtirebilmektir. 

 

 

 

 

 

 

GüneĢ PARLAKGÜL – Ekin GÜNEY 

 

                           Ġstanbul Tıp Fakültesi 5.sınıf 
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DĠYALĠZ VE DĠYALĠZ HEMġĠRELĠĞĠ 

Ülkemizde yapılan ilk böbrek transplantasyonu ekibinin içinde yer alan Prof. Dr. Necdet Koçak tarafından 

1958 yılında kurulan Nefroloji Bilim Dalı çatısı altında hizmet veren Hemodiyaliz (HD) ünitemiz 1969 yılında, Periton 

Diyaliz (PD) ünitemiz 1964 yılında açılmıĢtır.  

 

Sağlık alanında çok önemli özel uygulama alanlarından olan PD ve HD ünitelerimizi kısaca tanıyalım 

 

Hemodiyaliz Ünitesi  
 

2013 yılında 44. Yılını kutlayacak olan hemodiyaliz ünitemiz 25.04.1969 tarihinde Sayın Prof. Dr. Muhlis 

Özen ve ekibi tarafından kurulmuĢtur. Ġlk olarak her 2 saatte bir sıvısı değiĢtirilen ve 100 litrelik tank sistemi ile çalıĢan 

cihazlar kullanılmakta iken bugün modern teknolojinin de katkılarıyla çok daha kolay kullanılabilen cihazlarla hizmet 

vermektedir.  

 

2 öğretim üyesi, 1 uzman doktor ve 8 tane Sağlık Bakanlığı diyaliz 

sertifikalı hemĢirenin hizmet vermekte olduğu 13 yataklı ünitede, kronik 

hemodiyaliz uygulamaları pazar hariç her gün, acil hemodiyaliz uygulamaları ise 

her gün yapılmaktadır. 

 

2012 yılında 

yapılan kronik 

hemodiyaliz seans 

sayısı 3932, acil 

hemodiyaliz sayısı 

1343 tür. Aralık 2012 

itibarıyla yenilenen 

diyaliz makinalarımız 

ve elektronik hasta 

karyolalarıyla ünitemiz daha iyi hizmet verme yolunda hızla ilerlemektedir. 

 

Periton Diyaliz Ünitesi 
 

Kayıtlı 46 hastaya hizmet vermekte olan PD 

ünitemizde salı ve cuma günleri poliklinik hizmeti 

verilmektedir. 1 öğretim üyesi ve 2 Sağlık Bakanlığı 

sertifikalı hemĢiremizin çalıĢtığı ünitede, 

hemĢirelerimiz alanlarındaki güncel bilgileri takip 

etmek ve hizmet içi eğitimlerini sürdürmek amacıyla 

bilimsel etkinliklere de katılmaktadırlar. 2012 yılında 

yapılan periton diyaliz sayısı 488 olup, periton diyaliz 

yapılan hastalara 24 saat danıĢmanlık hizmeti 

verilmektedir

DĠYALĠZ HEMġĠRELĠĞĠ 

Ülkemizde 8 Mart 2010 tarih ve 27515 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan hemĢirelik 

yönetmeliğine 2011 yılında yapılan ekle, hemĢirelerin 

çalıĢılan birim/ servis/ ünite ya da alanlara göre görev 

yetki ve sorumlulukları düzenlenmiĢ ve Türkiye‟de ilk 

kez diyaliz hemĢireliği tanımlanmıĢtır. 

HEMġĠRELĠK KÖġESĠ – Habibe AYYILDIZ ERKAN 
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 Bu yönetmelikle hemĢirelerin görev yetki ve 

sorumluluklarına ek olarak diyaliz hemĢireliğine ait 

görev ve sorumluluklar eklenmiĢtir. 

 

 

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

 HemĢirenin genel görev, yetki ve 

sorumluluklarının yanı sıra; 

 

a) Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını 

destekler. Hastayı diyalize hazırlar. Hasta, ilk 

defa diyalize giriyor ise diyaliz ekibi ve diğer 

hastalarla tanıĢtırır. ĠĢlem ve diyaliz merkezi 

hakkında bilgi verir. Diyalizin komplikasyonları, 

belirtileri yönünden bilgilendirir. 

 

b) Diyaliz iĢlemi sırasında oluĢabilecek 

komplikasyonlara müdahale eder. 

 

c) Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriĢ 

yolunu değerlendirir. 

 

ç)  Hasta ve yakınlarını diyaliz iĢlemi, süresi, 

randevu saati konularında bilgilendirir. 

 

d) Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik 

destek açısından yönlendirir. 

 

e) Diyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, diyaliz 

süresince yaĢam bulgularını kontrol eder. 

 

f)  Diyaliz giriĢ yerinin bakımını yapar. 

 

g) Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve 

diyalizatı hazırlar. 

 

ğ)  Arteriovenöz fistül giriĢimini yapar. 

 

h) Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz iĢlemi, diyaliz 

süresi ve fistül bakımı gibi konularda gerekli 

eğitimi verir. 

 

ı)  Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına 

iliĢkin eğitim verir (banyo,  beslenme, fistül 

bakımı, sıvı alımı ve hastanın kendi kendine bakım 

desteği). 

 

Hemodiyaliz ve periton diyaliz ünitemizdeki 

hemĢireler hasta bakımının yanı sıra afet ve acil 

durumlarda da gönüllü olarak bu ekiplerin içinde yer 

alarak hizmet vermektedir. 23 Ekim 2011 yılında 

yaĢanan Van Depreminde Türk Nefroloji Derneği 

Afet Koordinatörü olan, yurtiçi ve yurtdıĢında 

meydana gelen bütün depremlerde aktif olarak görev 

yapan Prof. Dr. Mehmet ġükrü Sever öncülüğünde 

yapılan program çerçevesinde Hemodiyaliz Ünitesi 

Sorumlu HemĢiremiz Özlem Düzgün‟de bu ekipte yer 

almıĢtır. 100. Yıl Üniversitesi, özel bir diyaliz merkezi 

ve Erciyes Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinde 

yaklaĢık 100 hastaya büyük bir fedakarlıkta hizmet 

verilmiĢtir ayrıca Van‟da depremi yaĢayan hemĢire ve 

personele de destek olunmuĢtur. 

 

Hemodiyaliz Ünitesinde Ġç Hastalıkları 

uzmanlarına, pratisyen hekimlere ve hemĢirelere, 

periton diyalizinde ise hemĢirelere yönelik sertifika 

eğitim programları verilmektedir. Hemodiyaliz 

ünitemiz Sağlık Bakanlığının diyaliz hemĢireliği 

sertifika programı eğitim merkezidir. Sorumlu 

hemĢirenin takibindeki teorik ve pratik eğitimler 3 ay 

sürmekte, ünitedeki tüm hemĢireler bu eğitimlerde 

aktif rol almaktadır. 

 

1997 yılından buyana 170 hemĢireye diyaliz 

hemĢireliği sertifikası verilmiĢtir. Hemodiyaliz ve 

periton diyaliz ünitemizde çalıĢmakta olan 

hemĢirelerimizin hepsi sertifikalı olup,  2012 yılında 

da ünitelerimizde 12 hemĢireye diyaliz sertifikası 

verilmiĢtir.  

 

Diyaliz hemĢirelerimiz alanlarında bilimsel 

etkinliklere katılarak gurur kaynağımız olmuĢlardır. 

2009 yılında diyaliz ünitemiz hemĢireleri Hamburg‟da 

Uluslararası diyaliz hemĢirelerinin toplantısında 

‘’Kateter içine heparin uygulaması yerine sitrat 

uygulamasının karĢılaĢtırılması’’ çalıĢmalarıyla 

poster 1. ödülünü almıĢlardır.  

 

 

 

 

HemĢire Nurdane GÜDER 

Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 

HemĢirelik Hizmetleri Sorumlu Yardımcısı   



 

20 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezun ve Mensupları 

Derneği (ĠTFmed) tarafından 14 Aralık 2012 Cuma 

günü Sheraton Maslak‟ta „Nostalji‟ gecesi düzenlendi. 

Gecede emekli öğretim üyeleri ile halen fakültemizde 

çalıĢan öğretim elemanları ve fakültenin diğer 

mensupları buluĢtu. Gecenin düzenlenmesindeki amaç 

185 yıldır yaĢatılan Ġstanbul Tıp Fakültesi ruhunun 

emekli öğretim üyelerinin katılımıyla yeni nesillere 

aktarımının pekiĢtirilmesini sağlamaktı. Ayrıca 

geceden elde edilen gelirin   Ġstanbul Tıp Fakülte‟sinde 

okuyan öğrencilere eğitim bursu olarak aktarımı 

hedeflenmiĢti. 

Geceye Ġstanbul Tıp Fakültesi mezun ve 

mensuplarından toplam 210 kiĢi katıldı. Emekli 

hocalarımızın Fakültede yaĢadıkları anektodlarından 

oluĢan video gösterimi ile baĢlayan nostalji gecesinde 

doktorlardan oluĢan LOS MEDĠCOS grubu gece 

boyunca katılımcılara dinleti sundular. Ressamlar Sali 

TURAN ve Ülkü ÖTENOĞLU eserlerinin müzayedesi 

ile devam eden gece Merve Sadak‟ın jazz dinletisi ile 

sona erdi  

Geceye katılan ve destekleyen  tüm mezun 

ve mensuplarımıza teĢekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠTFmed Adresi 

Millet Caddesi Vidinli Apartmanı No:133 Daire.4 ġehremini ĠSTANBUL 

Telefon:  0 212 534 04 52 -     0 507 409 17 28 

 

ĠTFmed KÖġESĠ 
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ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ  

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE HASTA HAKLARI BĠRĠMĠ 

 
 

Hasta hakları kavramı dünyada 1980‟li 

yıllardan itibaren, ülkemizde 2003 yılından sonra, 

Fakültemiz Hastanesinde ise Hasta Hakları Biriminin 

kurulması ile 2009 yılında uygulamaya girmiĢtir. 

Sağlık kurumlarında Hasta Hakları birimlerinin 

kurulmasıyla, bu birimlere hastalar/yakınları 

tarafından yapılan Ģikayetler, Ģikayetlerin 

değerlendirilmesi ve sağlık çalıĢanlarına bazı cezaların 

verilmesi baĢta sağlık çalıĢanları olmak üzere 

kavramın yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur. Bilimsel 

metinlerde hasta hakları kavramı “Patient Right” 

olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla hasta hakları 

kavramını kullanmak dünya literatürüyle de uyum 

sağlamaktadır.  
 

Hasta hakları dediğimizde gerçekten bir 

“hastalık” durumunda ortaya çıkan haklar ya da genel 

olarak bir bireyin varlığı ile ilgili haklar anlaĢılır. 

KiĢiler ancak hastalandıktan sonra haklara sahiptir 

demek söz konusu değildir. Hasta hakları her birey 

için ona hak olarak verilmiĢtir. 
 

Temel olarak 3. Basamak belki 3+. Basamak 

olarak da gruplandırılabilecek, ülkemizin en eski ve 

köklü sağlık hizmeti veren Fakültemiz Hastanesi 

sahasında yetkin çok sayıda öğretim üyesini 

barındırmaktadır. Fakültemiz hastanesinde, nüfusu her 

geçen gün artan Ġstanbul iline hizmet vermekle 

kalmayıp, tüm Türkiye'den gönderilen problemli, 

çözüm bulunamayan ağır hastaların da tedavileri 

yapılmaktadır. Mevcut olanaklar çerçevesinde, 

multidisipliner hizmet vermekte olan Fakültemiz 

Hastanesinin sağlık hizmeti sunma dıĢında asli görevi 

eğitim-araĢtırma yapmaktır. Kurumumuzda pratik 

uygulamalı olarak tıp öğrencisi ve tıpta uzmanlık 

öğrencisi yetiĢtirilmektedir. Fakültemiz Hastanesinin 

tanı, tedavi ve benzeri sağlık hizmetleri sunmasının 

yanı sıra, aynı zamanda bir Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi olması Hasta Hakları Yönetmeliği‟nin 

uygulanmasında çeĢitli çeliĢkilere neden olmakla 

birlikte, baĢvuran hastaların ve hasta yakınlarının da 

haklarının yanında bazı sorumluluklarının da 

bulunduğu bilincinde olmaları gerekmektedir. 
 

Bununla birlikte genel olarak birimimize 

yansıyan Ģikayetler değerlendirildiğinde; 15.06.2007 

tarihinde yürürlüğe giren ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

Ģemsiyesi altında olan herkesin istediği yerde istediği 

bölüme herhangi bir sevk iĢlemine gerek olmadan 

muayene, tetkik ve tedavi imkânı sağlayan düzenleme 

ile hasta sayısında ciddi artıĢ olduğu, olanaklar 

zorlanarak sunulan sağlık hizmetinin, hasta muayene 

sayılarındaki artıĢ karĢısında yeterli olamadığı, bu 

yöneliĢin yoğun çalıĢma koĢulları içerisinde sağlık 

hizmeti sunan personelin zaman zaman verilen 

hizmette büyük önem arz eden empatik yaklaĢımdan 

uzaklaĢmasına neden olduğu görülmektedir. Hasta 

kimdir sorusuna verilecek cevap ise herkestir. Bir 

insan sağlık çalıĢanı olmakla birlikte eĢi, annesi, 

çocuğu, akrabası ve tanıdığı hastadır. Fakat bir gün 

kendisi de hasta olabilir. Bir sağlık çalıĢanı, 

tanınmadığı bir yerde kendini tanıtmadan hasta 

kimliğiyle, her hangi bir sağlık kurumundan sağlık 

hizmeti talep ettiğinde, uygulanan prosedürler ve 

davranıĢları değerlendirerek hasta hakları kavramına 

ihtiyaç olup olmadığına karar verebilir. 
  

Hasta Hakları Birimince Fakültemiz 

Hastanesinin çeĢitli birimlerinde aldıkları sağlık 

hizmetinden memnun olmayan veya çeĢitli nedenlerle 

sağlık hizmeti alım sürecinde aksaklıklar ile karĢılaĢan 

ve tarafımıza baĢvuran agresif bireylerin kendilerini 

hasta olarak değil, “birey - ben” olarak algılamalarını 

sağlayarak, etkili dinleme yöntemiyle ( aktif ve 

odaklanmıĢ, dikkatli, soru soran, berrak zihinle, 

bilgiyi sindiren)  sıcak bir yaklaĢımla, baĢvuran 

bireylerin hastanemiz hakkındaki düĢünceleri, 

sıkıntıları, önerileri dinlenerek kayıt altına alındıktan 

sonra belirli periyodlar içerisinde (acil olgularda 

hemen) hastane yönetimine iletilerek, planlanması ve 

BAġHEKĠMLĠK KÖġESĠ 
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uygulanması sağlanarak karĢılıklı memnuniyeti 

arttırıp ve Ģikayet unsurlarının imkanlar doğrultusunda 

minimum düzeye indirgenmesi için çalıĢılmaktadır. 
 

2012 yılı içerisinde Fakültemiz Halkla 

ĠliĢkiler ve Hasta Hakları Birimine bireysel, sözlü ve 

yazılı olarak yapılan baĢvuruların içerik analizlerine 

genel olarak bakıldığında; bireysel olarak baĢvuran 

hastaların Ģikayetleri arasında çoğunluğun Randevu 

Sistemiyle ilgili olduğu, bunun yansıra birçok hastanın 

tedavi olma talebini kapsadığı, büyük bir bölümünün 

danıĢma (kurumumuzdan ne Ģekilde sağlık hizmeti 

alabileceği, muayene sonrası iĢlemlerin ne Ģekilde 

ilerleyeceği v.b) ve yönlendirme ( kurum dıĢı 

gönderilen tetkik prosedürü, fiziki ortam yerleĢimine 

yabancı olma v.b ) amacıyla baĢvurduğu ve bir 

kısmının da sağlık hizmetine ulaĢma sürecinde ilgili 

birimlerde görevli personelden saygınlık görememe ve 

kötü muamele ile karĢılaĢtığı görülmektedir. 
 

Bunun yansıra Ģikayetlerini yazılı olarak 

beyan eden bireylerin baĢvuruları genel olarak 

değerlendirildiğinde ise; hizmetten genel olarak 

faydalanamama (tetkik randevularının ileri tarihe 

verilmesi, tetkikler için gerekli donanımın 

bulunmaması (kit eksikliği, cihaz arızası), bir kısım 

Bilim Dallarının personel yetersizliği ve yoğun talebin 

karĢılanamaması nedeniyle yeni hasta kabulünün 

yapılamaması, yatıĢ sırası bekleme v.b), sunulan 

sağlık hizmeti sürecinde ilgili personel tarafından 

gerekli Ģekilde bilgi aktarımı yapılmadığı 

görülmektedir. 
 

 

Fakültemiz Hastanesinden randevu alamama 

Ģikayetleri doğrultusunda; Fakültemiz web sayfasında 

yer almak ve bilgilendirmek amacıyla randevu 

sistemiyle ilgili detaylı bilgiler içeren metin 

hazırlanmıĢ, Radyoloji tetkik sorgulama ile ilgili 

yansıyan Ģikayetler doğrultusunda gerekli çalıĢmalar 

yapılarak yine web sayfamızda sonuç sorgulama linki 

oluĢturulmuĢ, kolay ulaĢılabilir olmak adına 

yerleĢkemizde hasta yoğunluğunun fazla olduğu 

alanlara dilek ve Ģikayet kutuları yerleĢtirilmiĢ ve 

Hasta Hak ve Sorumlulukları ile ilgili bilgilendirici 

broĢür hazırlanmıĢ olup dağıtılması planlanmaktadır. 
  

Hasta Ģikayet ve mağduriyetlerini azaltmak 

için öncelikle personelin etkili iletiĢim ve empatik 

yaklaĢımdan uzaklaĢmamasını sağlayacak yönde 

giriĢimlerde bulunulmalı, bu yöndeki eğitimler ve 

denetimler arttırılmalıdır. Sağlık personelinde hasta 

hakları kültürü oluĢturularak, özellikle sağlık 

çalıĢanları tarafından farklı algılanmasına meydan 

vermeyecek Ģekilde ( Bazı sağlık çalıĢanları, hasta 

haklarının sağlık çalıĢanlarına karĢı bir anlam 

taĢıdığını düĢünmektedir) Hasta Hakları biriminin 

bireyleri sağlık çalıĢanları ile karĢı karĢıya getirmek 

değil iki taraf arasında köprü görevini üstlendiği 

bilincinin yaygınlaĢması sağlanmalıdır.  

 

BAġVURU ĠÇERĠK ANALĠZLERĠNĠN GRAFĠK GÖRÜNÜMÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇalıĢanlar 

Cevriye COġKUN 

(Halkla ĠliĢkiler ve Hasta Hakları Birimi 

Sorumlusu) 

 

Sinem KABĠL 

(Halkla ĠliĢkiler ve Hasta Hakları Birimi Görevlisi) 

 

 

 

Randevu

Randevu Alma Talebi

DanıĢma

Yönlendirme

Saygınlık ve Rahatlık Görememe
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YERĠNDE YENĠDEN YAPILANMA SÜRECĠ 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinin Yerinde Yeniden Yapılanma sürecinin ilk aĢamasında Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nisan 2011‟de binalarını boĢaltmıĢtır. Bu tarihten itibaren hizmetin 

aksamaması için güç koĢullarda olsa da Hastanemizin uygun olan değiĢik birimlerinde hizmet vermeye 

devam etmektedir (Ek-1). BoĢaltılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları binasının yıkımına 23 Ağustos 2012 

tarihinde baĢlanmıĢ ve 31 Ocak 2013 tarihi itibariyle yıkım tamamlanmıĢtır.  
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Ġkinci aĢamada da Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı 21 ġubat 2013 tarihinden itibaren 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġstanbul Esnaf Hastanesine taĢınarak burada hizmet vermeye baĢlamıĢtır. BoĢaltılan 

binanın yıkımı 13 Mart 2013 tarihinde baĢlamıĢ ve Mayıs ortalarında yıkımın tamamlanması 

hedeflenmektedir. 
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KANSERDE  PALYATĠF BAKIM 

 
Kanser dünyada hemen her ülkede morbidite 

ve mortalite oranları açısından önde gelen sağlık 

problemidir. Günümüzde giderek geliĢen erken tanı ve 

etkin tedavi seçeneklerine karĢın, kanser  yaĢam 

kalitesini belirgin Ģekilde bozan bir süreç olduğu için 

en çok kaygı duyulan hastalıklardandır.  

 

Son yıllarda kanser tedavisindeki geliĢmeler 

sonucunda kanser tanısı alan hastaların yaĢam süreleri 

belirin bir Ģekilde uzamıĢtır. Bunun sonucu olarak 

yaĢam kalitesi günümüzde daha da önem kazanmıĢtır. 

Kanser hastalarına sağlık bakımı verenlerin son 

zamanlarda giderek artan oranda farkında oldukları 

konu, anti-kanser tedavinin amacının sadece küratif 

değil, yeterli palyatif bakımla hayat kalitesini 

arttırmak olduğudur.  

 

Palyatif bakım bakıma gerek duyan kiĢinin 

direkt olarak yaĢam  kalitesine etki eder. Her hastanın 

yaĢamının son günlerini ya da gereksinim duyduyu 

belirli bir dönemde r kalite ve huzur içinde olmaya 

hakkı vardır. Bu nedenle palyatif bakım günümüzde 

insan hakları değerleri arasında sayılmaktadır.  

 

Dünya Sağlık Örgütü de palyatif bakımı 

kanserin erken döneminde de, yaĢamı uzatacak 

kemoterapi, radyoterapi, gibi tedavilerle birlikte 

uygulanabilir olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle 

palyatif bakım, kanserli hastalarda tanı konmasını 

takiben baĢlayan bir hizmet olup ölüme kadar devam 

eder. 

  Palyatif bakım sadece kanserli hastalara 

yönelik olmayıp, destek  için baĢvuran hastaların 

büyük bir bölümü kanserli hastalar olsa da (%90); 

geriatri,nöroloji gibi diğer disiplinlerden kimi kronik 

tanı alan hastalar da (Alzeheimer, felçli hastalar, 

diabetikler gibi) palyatif bakım hizmetine gerek duyar.   

Palyatif bakım günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde ulusal 

kanser kontrol programlarının en önemli dört 

ayağından biridir: Korunma, erken tanı, tedavi ve 

palyatif bakım. 

 

Palyatif bakım hasta ve hasta ailesi 

merkezli, hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal 

problemlerini çözmeye yönelik, psikolojik ve sosyal 

problemlerini çözmeye yönelik, amacı hayat kalitesini 

arttırmak olan multidisipliner bir bakımdır. Palyatif 

bakım hastanın ihtiyacı ve tercihine göre klinikte, 

poliklinikte ya  da evde sağlanabilir. Palyatif bakıma 

ihtiyacı olan her hastaya bu bakımı sağlamak sağlık 

çalıĢanlarının ve devletin görevidir. Onkoloji, 

Algoloji, cerrahi, nütrisyon destek ekipleri, psikiyatri 

ve daha birçok disiplin bu organizasyona destek 

vermelidir.  

Özellikle kanser hastaları için ,ağrı ve 

yaĢam kalitesini bozan fiziksel ve psikolojik 

semptomların kontrolü palyatif bakımın baĢlıca 

amacıdır. Kanser hastalarında yapılan birçok araĢtırma 

ağrı, yorgunluk, halsizlik, dispne,  deliryum, bulantı, 

kusma, depresyon ve anksiyete semptomlarının 

yüksek oranda bulunduğunu göstermektedir.  

 

Aynı Ģekilde konu ile ilgili yapılmıĢ geniĢ 

meta-analizler aktif tedavi alan kanser hastalarının % 

30‟unda, ilerlemiĢ kanser olan hastaların % 60-

90‟ında orta Ģiddette ya da ciddi ağrı problemi 

olduğunu göstermiĢtir. Bu noktada ağrı tedavisi 

özellikle kanser hastalarında palyatif bakımın önemli 

bir ayağı durumunda kabul edilmelidir. 

 

Kanser ağrısının tedavisi için birçok 

terapötik yöntem kullanılmakta olup konu ile ilgili 

gerek Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gerek se farklı 

kurum ve gruplar,rehberler oluĢturulmuĢtur. 

 

Antineoplastik tedaviler, analjezik 

farmakoterapi, anestezik, nöroĢirürjikal, psikolojik ve 

rehabilitasyon teknikleri kanser ağrısının tedavisinde 

kullanılmaktadır. BaĢarılı kanser ağrısı tedavisi 

terapötik indeksi en iyi olan tedavi Ģeklinin seçilmesi, 

sık değerlendirmelerle semptomatik rahatlama ve yan 

etkiler arasında ilk olarak en basit doz Ģemaları ve 

öncelikle konservatif  ağrı tedavisi yöntemleri 

uygulanmalıdır(Ģekil 1.). Fizyolojik yol  ile ilaç 

alamayan hastalarda önce rektal ve transdermal yollar 

denenmelidir. Gerek opioid gerek nonsteroid 

antienflamatuar tedavi sürecinde adjuvan ajanlar göz 

ardı edilmemelidir.Maksimal sistemik opioid dozuna 

ve adjuvan analjeziklere yanıt alınamaz ise spinal 

analjezi sistemlerinin implantasyonu fazla 

gecikmeden düĢünülmelidir.  

 

ĠlerlemiĢ kanser hastalarının çoğunda 

anoreksi/kaĢeksi ve asteni görülmektedir. Bazı 

çalıĢmalarda ağrı ve dispne gibi semptomlardan daha 

sık olduğu bildirilmiĢtir. Özellikle gastrointestinal 

kanserlerde (özofagus, mide, pankreas) daha sık 

rastlanır.. Bu semptomları olan hastalarda yaĢam 

süresi kısa, sitotoksik ajanlara yanıt az ve tedavilerin 

yan etkileri artmıĢ orandadır. Hastalarda güçsüzlük, 

yorgunluk, halsizlik birliktedir ve yaĢam kaliteleri 

bozuktur. Bu hastaların mutlaka kas kitlesini yerine 

koymaya yönelik,kalori açığını kapatmaya yönelik 

beslenme desteklerinin oluĢturulması gerekmektedir. 

 

Psikiyatrik bozukluklar, malign 

hastalıklarda %50 oranına varan, görülen 

semptomlardır .Tedavi edilmediği takdirde hayat 

kalitesini ciddi Ģekilde bozmak ve en önemlisi 
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hastanın ve ailenin tedaviye uyumu güçleĢtirmektedir. 

Depresyon ve anksiyete psikiyatrik bozukluklar içinde 

en sık rastlanılanıdır. Uygulanan teĢhis ve tedavi 

yöntemleri, kanserin kendisi (beyin metastazları), 

elektrolit dengesizlikleri, hormonal dengesizlikler, 

kullanılan ilaçlar, yetersiz ağrı kontrolü depresyon ve 

anksiyeteye yol açabilir.  

 

Anksiyete, iyi tedavi edilememiĢ ağrıya 

eĢlik edebilir. Kortikosteroidler, nöroleptikler 

(metoklopropamid),bronkodilatatörler, 

antihistaminikler, digital preparatları, nadiren 

paradoksik olarak yaĢlı hastalarda benzodizepinler, 

alkol, opioid, nikotin ve benzodizapenilerin aniden 

kesilmesi anksiyete ve ajitasyon nedenidir. Ayrıca 

hipoksi, pulmoneremboli, sepsis, hipoglisemi, tiroid 

fonksiyon bozuklukları ve kalp yetmezliği anksiyete 

ile birliktedir.  

 

Ciddi, debilize edici halsizlik ve yorgunluk 

kanser hastalarında yaygındır. Kanser tedavisinde 

kullanılan her modalite halsizlik ve yorgunluğa sebep 

olabileceği gibi enflamatuar sitokinler, gonadal 

disfonksiyon, uyku bozuklukları, enfeksiyonlar, 

malnutrisyon, hipotiroidizm ve anemi gibi hastalığa 

bağlı nedenler halsizlik ve yorgunluğu artırabilir.  

Dispne birçok kanser hastasında ve özellikle ölmekte 

olan hastalarda artan oranda görülen bir semptomdur. 

ĠlerlemiĢ kanser hastalarında prevalansı % 75 varan 

oranlar arasınd bildirilmektedir. 

 

Hava açlığı tedavisi en zor olan ve en 

korkutucu semptomlardandır. Kanserin direkt (akciğer 

metastazı, lenfanjitis karsinomatoza, plevraleffüzyon, 

vb) ve indirekt etkilerine (kaĢeksi, anemi, elektrolit 

bozukluğu, pnömoni, emboli, vb) bağlı olabileceği 

gibi uygulanan tedavi (kemopterapi toksisitesi, 

radyoterapi toksisitesi, vb) ya da altta yatan diğer 

hastalıklara (KOAH, konjestif kalp yetmezliği, astım, 

vb) bağlı olarak da geliĢebilir.  

 

Kanser hastalarında yukarıdaki 

semptomların dıĢında uyku bozuklukları, parezi ve 

pleji, inkontinans, konuĢma bozuklukları, inatçı 

öksürük, pulmoner problemler, ödem gibi daha 

birçok problemlerle karĢılaĢılmaktadır. Bu 

problemlerin çözümünde iyi bir palyatif bakım 

organizasyonuna ihtiyaç vardır. Palyatif bakım, ölümü 

normal bir süreç olarak değerlendirir ve umutsuzluk 

veya kaderciliğe yöneltmez. 

 

Palyatif bakım; ülkemiz koĢullarında 

öncelikle kanser olmakla beraber; sadece kanser değil, 

AIDS,nörolojik hastalıklar  veya geriatri gibi özelikli 

durumlar ve geniĢ kapsamlı sağlık bakım 

programlarının bir parçası olacak Ģekilde hekimlerin 

ve sağlık yöneticilerinin sorumluluğunda olmalıdır.  

Tüm bu hizmetler sonucunda palyatif bakım 

hizmetleri farklı  kategorilerde ve modeller de 

irdelenip,  akut ve kronik palyatif bakım merkezleri 

olduğu gibi, primer, sekonder ve tersiyer merkezler 

oluĢturulabilir. Evde bakım hizmetleri, gönüllülerden 

oluĢan yardım ekipleri ve hastane servis destek 

ekipleri Ģeklinde geliĢtirilebilecek palyatif bakım 

hizmetlerinden söz edebiliriz.  

 

ĠÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi geçici 

olduğunu kabul ettiğimiz olumsuz fiziki koĢullarına 

karĢın ülkemizdeki en yetkin hekimlerin akademik 

çalıĢma ve sağlık hizmeti verdiği bir çok anabilim dalı 

ve bilim dalında standartları belirleyen bir kurum 

olma özelliğini korumaktadır. 

 

Bir çok hastanın hastalıklarının farklı 

evrelerde tedavi olabildikleri bu saygın kurumda ne 

yazik ki palyatif bakım merkezi bulunmamaktadır. Bu 

eksikliği bir an evvel gidermek amacı ile 1 yılı aĢkın 

bir süredir multidisipliner çalıĢmalar yürütülmekte 

olup; bir yandan planlanan yeni yapılanma ile inĢaa 

edilecek ĠTF Hastanesine uygun palyatif merkezi 

düzenlemeleri, bir yandan da koĢullarımıza uygun 

pilot uygulama amaçlı palyatif bakım merkezi 

düzenlemek için giriĢimde bulunulmuĢtur. 

 

Bu noktada ĠTF hastanesinde ideal hedef 

minimum 50 yataklı 16 hemĢire tarafından idame 

ettirilen,4 sosyal hizmet uzmanının görev aldığı,4 

personelin çalıĢtığı,bununla birlikte KLP doktor ve 

hemĢiresinin, algoloji uzman doktor ve 

hemĢiresinin,en az iki fizyoterapisin aktif görev aldığı 

palyatif bakım merkezidir. Ġdeal iĢleyiĢ açısından tüm 

birimlerde (ör. KBB,ortopedi,genel 

cerrahi,göz,enfeksiyon) anında konsültasyona yanıt 

verecek hekimlerin görevlendirilmiĢ olması 

gerekmektedir. 

 

Tabii ki ideal palyatif bakım sadece hastane 

ortamında gerçekleĢmemektedir. Yataklı servisin 

yanında hospice ve evde bakım servisleri palyatif 

bakımın kaçınılmazıdır. 

 

Bugünkü koĢullarımızda , gerek alt yapı 

donanımın yetersizliği,  gerekse yeniden yapılanmanın 

yaratmakta olduğu olumsuz koĢullar ideal bir merkez 

organizasyonunu olanaksız kılmaktadır. 

Bulunduğumuz noktada çalıĢmalarımız 5-10 yataklı 

pilot uygulama üzerine yoğunlaĢmıĢ olup;bu 

uygulama ile hedefimiz az da olsa hem hastalarımızın 

gereksinimlerini karĢılayabilmek hem de yeni oluĢan 

yapılanmada teknik ve insan gücü olarak gerçek 

gereksinimlerimizi net olarak ortaya koyabilmektir. 
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ġekil. 1. Dünya Sağlık Örgütünün Kanser Ağrısında Öngördüğü Basamak Tedavisi 
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UZMANLIK EĞĠTĠMĠ VE EġYETKĠLENDĠRME KURULU 
 

 

UEEK üyeleri anabilim dallarının 

göstereceği adaylar arasından, temel bilimlerden üç, 

dahili bilimlerden beĢ, cerrahi bilimlerden dört 

temsilci Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. 

Kurul, baĢkan dıĢında, on iki öğretim üyesi ile üç tıpta 

uzmanlık öğrencisinden oluĢur. Kurul üyelerin görev 

süresi iki yıldır. Bir üye üst üste en fazla iki dönem 

görev yapabilir. 

 

Uzmanlık Eğitimi ve EĢyetkilendirme Kurulu 

(UEEK) 

BaĢkan  

Prof. Dr. AteĢ KADIOĞLU   

Üyeler 
Prof. Dr. Sema ANAK 

Prof. Dr. Nezahat GÜRLER 

Prof. Dr. Taner KOÇAK 

Prof. Dr. Aydan ORAL 

Prof. Dr. RaĢit TÜKEL 

Prof. Dr. Beyhan ÖMER 

Prof. Dr. Yaman TEKANT 

Prof. Dr. Hasan KUDAT  

Prof. Dr. Ġrfan ÖZTÜRK 

Prof. Dr. HaĢmet HANAĞASI 

Doç. Dr. AyĢin KALE 

Doç. Dr. Halil Ġbrahim KALELĠOĞLU 

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Temsilcileri 

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi Tıpta 

uzmanlık eğitimi ile ilgili uygulamaların esaslarını 

belirlemek, anabilim dallarının akademik özerkliğine 

dayalı, uluslararası standartlarda kurumsal eĢgüdümü 

sağlayacak süreçlerle ilgili usul ve esasları 

düzenlemek amacıyla Uzmanlık Eğitimi ve 

EĢyetkilendirme Kurulu tarafından Tıpta Uzmanlık 

Eğitimi Yönergesi hazırlandı. Yönerge Fakülte 

Kurulu‟nun 05 Ekim 2010 tarihli toplantısında kabul 

edildi ve Üniversite Yönerge Komisyonunca da 

incelenerek 05.12.2012 tarihli Üniversite Senatosunca 

uygun görüldü. 
 

Yönerge gereği; her anabilim dalında yeterli 

sayıda öğretim üyesi bulunması halinde, anabilim dalı 

akademik kurulu tarafından seçilen en az üç, en fazla 

beĢ öğretim üyesinden meydana gelen Anabilim Dalı 

Tıpta Uzmanlık Kurulu oluĢturulmuĢ olup, üyelerin 

görev süreleri iki yıldır. Ayrıca anabilim dalına göreve 

baĢlayan her tıpta uzmanlık öğrencisine bir rehber 

hocası belirlendi. 
 

Tıpta uzmanlıköğrencileri, yönetmelikteki 

hükümlere ek olarak, UEEK ve anabilim dalları 

tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmaya 

ve katılım belgesi almaya mecburdur. Uzmanlık 

Eğitimi Ve EĢyetkilendirme Kurulu tarafından 2012 

yılında tıpta uzmanlık öğrencilerinin ortak gereksinimi 

olan birçok kurs ve toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

Anabilim Dalı Uyum Programı: 

Fakültemizde tıpta uzmanlık eğitimi veren 39 

Anabilim Dalından 36 Anabilim Dalının göreve 

baĢlayan tıpta uzmanlık öğrencisine, kendi 

bünyesindeki uygulamalara özgül uyum programını 

hazırlayarak Ġstanbul Tıp Fakültesi web sitesinde 

yayınlanmıĢtır. 
 

Asistan Uyum Eğitimi Kursu: Prof. Dr. 

Güler Bahadır koordinatörlüğünde 30 öğretim 

üyesinin katkıları ile Etkili ĠletiĢim, Pediatrik ve 

EriĢkin Temel YaĢam Desteği baĢta olmak üzere 

birçok konu baĢlığını içeren 5 gün süren bir kurs olup, 

281 tıpta uzmanlık öğrencisi katılımıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

Temel EKG Kursu: Prof. Dr. Aytaç Öncül, 

Pof. Dr. Ahmet Kaya Bilge ve Doç. Dr. Kemal NiĢli 

eğitmenliğinde, 195 tıpta uzmanlık öğrencisinin 

katılımıyla 16 Nisan 2011, 17 Aralık 2011,  27 Mayıs 

2012 ve 23 Kasım 2012 tarihlerinde EKG eğitimi 

içeren kurslar yapılmıĢtır. 
 

Temel Cerrahi Kursu: Türk Cerrahi 

Derneği tarafından Fakültemizde cerrahi dallarda 

eğitime baĢlayan asistanlara verilen bu kurs, 12 Nisan 

2012 tarih itibariyleFakültemiz bünyesinde görev 

yapan 23 öğretim elamanı tarafından 2 günlük kurs 

olarak yapılmaktadır. 12-13 Nisan 2012 ve 13-14 

Eylül 2012 tarihlerinde 34 tıpta uzmanlık öğrencisinin 

katılımıyla 2 kurs gerçekleĢtirildi.   
 

Biyoistatistik Kursu: Biyoistatistik ve Tıp 

BiliĢimi Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Rian DĠġÇĠ 

koordinatörlüğünde Orta ve Ġleri Biyoistatistik 

konularını ele alan 1 günlük eğitim 09 Mart 2012, 16 

Mart 2012,  23 Mart 2012, 21 Eylül 2012,  28 Eylül 

2012, 5 Ekim 2012 ve 12 Ekim 2012 tarihlerinde tıpta 

uzmanlık öğrencisinin katılımıyla 7 kurs 

gerçekleĢtirildi. 
 

Ġleri ve Orta DereceliĠngilizce Kursu: 

Fakültemiz uzman ve tıpta uzmanlık öğrencilerine  

yönelik olarak Okutman Erhan TECĠMEN 

eğitmenliğinde Tıp Literatürü ve Çeviri konu 

baĢlıklarını içeren 13 Mart-12 Haziran 2012 ve18 

Aralık 2012- 17 Mart 2013 tarihleriarasında(her hafta 

Salı günleri)  44 tıpta uzmanlık öğrencisinin 

katılımıyla 2 kurs gerçekleĢtirildi.  

Tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik verilen eğitim 

müfredat programına “Varlık, Ölüm ve Tıp” dersinin 
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eklenmesi, belirlenen tarihlerde konu ile ilgili 

toplantılar düzenlenmesi planlanmıĢtır.  
 

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Toplantısı: 

Akademik genel bilgilendirme ve döner sermaye 

hakkında bilgilendirme gibi konuların ele alındığı 30 

Haziran 2011 (4 öğretim üyesi ve 65 asistan 

katılımıyla), 02 Kasım 2011(4 öğretim üyesi ve 67 

asistan katılımıyla), 30 Mayıs 2012 (8 öğretim üyesi 

121 asistan katılımıyla), 14 Ağustos 2012 (1 öğretim 

üyesi 29 yabancı uyruklu asistan katılımıyla), 31 Ekim 

2012 (3 öğretim üyesi 70 asistan katılımıyla) 5 

toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıda asistanlar 

tarafından ek ödeme oranlarının Ģeffaf olarak 

internette görüntülenmesini, kliniklerde yaptıkları 

iĢleri kendi adlarına kayıt etmelerinin yazıyla olarak 

duyurulması ve geç saatlere kadar çalıĢmalarının kayıt 

altına alınarak performanslarına iĢlenmesi gibi 

taleplerinde bulunuldu. Asistanlardan gelen talepler 

yapılan yazıĢmalar neticesinde BaĢhekimlik tarafından 

değerlendirilmiĢtir.  
 

Uzman Toplantısı: Yan dal uzmanlık 

öğrencileri ve uzmanlara yönelik olarak akademik 

genel bilgilendirme ve döner sermaye hakkında 

bilgilendirme gibi konuların ele alındığı 15 Aralık 

2011 (4 öğretim üyesi 86 uzman katılımıyla) 1 Kasım 

2012 (3 öğretim üyesi 62 uzman katılımıyla) 

tarihlerinde 2 toplantı gerçekleĢtirilmiĢ olup gelen 

talepler BaĢhekimlik tarafından değerlendirilmiĢtir. 
 

Ġzin ĠĢlemlerin Bilgisayar ortamında 

yapılması;  Fakültemizde personel izin hareketlerinin 

takibi manuel olarak yapılmaktayken, özellikle yeni 

gereksinimlerin ortaya çıkması (Aktif ÇalıĢma Günü 

Hesaplanması vb.) bu iĢlemin sürdürülebilirliğini 

olanaksız hale gelmesi nedeniyle izinlerin bilgisayar 

ortamında yapılması düĢünülmüĢtür. 1 Kasım 2011 

tarihinde izin konusunda gerekli bilgilendirmenin 

yapıldığı toplantıda tüm sekreterlere geçici Ģifre 

verildi.Sekreterlerin Ģifreleri ile sanal ortamda izin 

iĢlemi yapmaları sağlanmıĢ olup, 15 günlük kullanım 

süresi sonunda sekreterliklerden yazılı ve telefonla 

gelen gerekli çözüm önerileri doğrultusunda program 

yeniden düzenlenerek kullanılır hale getirilerek 

uygulamaya geçilmiĢtir. 
 

Bilgisayar Ortamında Jüri Tespiti: Tıpta 

Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Sınavlarında görev 

alacak jüri üyelerinin tespit edilmesi Fakülte Yönetim 

Kurulunda bilgisayar ortamında 

gerçekleĢtirilmektedir.  
 

E-Karne: Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin ihtisas 

süresi içinde geçen zorunlu eğitim ve klinik 

faaliyetlerinin elektronik ortamda takibi 

kolaylaĢtırmak amacıyla Bilgi ĠĢlem Birimi 

Sorumlusu Uzm. Dr. Fevzi ÇĠZMECĠOĞLU 

tarafından e-karne örneği hazırlanmıĢtır. Her birimin 

kendi istekleri doğrultusunda zenginleĢtirmesi 

amacıyla pilot uygulamaya Mart sonunda geçilmesi 

planlanmaktadır. 
 

Eğitim Becerileri Kursu: Prof. Dr. Zeynep 

Solakoğlu koordinatörlüğünde kalite verimlilik 

unsurları içerisinde yer alan 5 günlük Eğitim 

Becerileri Kursunu Fakültemizde görevli tüm öğretim 

üyelerinin alması planlanmıĢ olup, 2012 yılında 31 

öğretim üyesinin katılımıyla 06-11 Haziran 2012 ve 

04-10 Aralık 2012 tarihlerinde 2 kurs 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu güne kadar Fakültemizden 204 

öğretim üyesi bu kursa katılmıĢtır.   
 

Mezuniyet Sonrası Eğitim 

Akreditasyonu: Fakültemizin önümüzdeki beĢ yıl 

içinde, Anabilim Dallarının Mezuniyet Sonrası eğitim 

akreditasyonu kapsamında her bilim/anabilim dalının 

özdeğerlendirme raporunun süreçten sorumlu öğretim 

üyesi tarafından hazırlanarak, raporun Uzmanlık 

Eğitimi ve EĢyetkilendirme Kuruluna sunu yapmasına 

planlanmıĢtır.  Bu güne kadar 22 Bilim Dalı,  32 

Anabilim Dalı özdeğerlendirme raporunu hazırlayarak 

UEEK‟te sunu yaptı.  
 

Fakültemizde  4 Bilim Dalı 11 Anabilim 

Dalı akredite olmuĢtur.   
 

1) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,  

2) Nükleer Tıp Anabilim Dalı,  

3) Radyasyon Onkolojisi 

4) Genel Cerrahi Anabilim Dalı           (Ulusal) 

5) Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 

6) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

7) Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı 
 

8) Plastik,Rekons.ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı   

    (Ulusal) 
 

9) Üroloji Anabilim Dalı 

10) Nöroloji Anabilim Dalı   

11) Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı  
 

12)  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Perinatoloji Bilim Dalı  
 

13)  Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı 
 

14) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Reprotüktif Endokrinoloji Bilim Dalı 
 

15) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı BaĢkanı 
 

Anabilim Dalı Akademik Kurullara katılım: Tıpta 

Uzmanlık Öğrencilerinin eğitim, araĢtırma ve eğitim 
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ile ilgili diğer konularda Anabilim Dalı Akademik 

Kurullarında temsil edilmeleri Ģeffaflık ve katılımcı 

demokrasi gereğidir. Fakültemizde baĢlayan 

akreditasyon çalıĢmaları göz önüne alınarak Anabilim 

Dalları Akademik Kurullarında Tıpta Uzmanlık 

Öğrencilerinin temsilcileri ve varsa uzmanların 

temsilcilerinin oy hakkı olmaksızın katılımının tüm 

birimlere önerilmiĢ olup, anabilim dallarında 

uygulamaya geçilmiĢtir. 
 

Ġnternet Kısıtlaması Kaldırılması: 
Fakültemizde bulunan bilgisayarlara 01.07.2011 

tarihinde yapılan internet kısıtlaması, 02 Kasım 2011 

tarihinde gerçekleĢen tıpta uzmanlık öğrencileri 

toplantısında görüĢülmüĢ tür. 2547 sayılı Kanuna tabi 

akademik personel ile 657 sayılı Kanuna tabi uzman 

tabiplere ait bilgisayarların ĠP adresleri temin edilerek 

kısıtlamanın kaldırılması için Bilgi ĠĢlem Birimine 

iletilmiĢtir. 
 

Yabancı Dil Eğitimi: Ġstanbul Üniversitesi 

Yabancı Diller Bölümü eğitmenleri tarafından, 

Üniversitemiz mensuplarına aĢağıda belirtilen 

oranlarda indirimde bulunarak Ġngilizce Dil Eğitimi 

verildiği Fakültemizde görevli tüm personele 

duyuruldu. 
 

Kursun 1 kur 1 seviyedir. 96 saat olan bir kur yaklaĢık 

3 ay sürmekte ve ücreti 1000 liradır.  

Bu ücret üzerinden  

Ġstanbul Üniversitesi öğrencilerine %30  

Ġstanbul Üniversitesi mezunlarına %20 

Ġstanbul Üniversitesi personeline %40 

Ġstanbul Üniversitesi akademik personeline (2547‟ye 

tabi olanlar) %60 

Ġndirim yapılmaktadır.  
 

Asistan Anketi: Fakültemizde mezuniyet 

sonrası eğitim programının akreditasyonuna katkı 

amacıyla, anabilim dallarında görevli bulunan tıpta 

uzmanlık öğrencilerine Haziran ve Ekim 

dönemlerinde 22 sorudan oluĢan anketler yapılmıĢtır. 

Anketlerin sonuçları anabilim dalı asistan 

temsilcisinin de katıldığı akademik kurulda 

değerlendirilmiĢ ve sonuçlar Dekanlığımıza 

iletilmiĢtir. 
 

Uzmanların Yurt DıĢı Görevlendirmeleri: 
Fakültemizde görevli 2547 ve 657 sayılı Kanuna tabi 

olarak çalıĢan uzmanların 2013- 2018 tarihleri 

arasında görevlendirilmelerinin koordine edilmesi 

amacıyla anabilim dallarından gelen isimler 

doğrultusunda liste oluĢturulmuĢ olup, 

görevlendirmelerde 2013 yılına ait olan kısım Ġstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığına iletilmiĢtir. 

 

Yan Dal Eğitim Yönergesi: Fakültemizde 

görevli yan dal uzmanlık öğrencilerinin eğitim-

öğretim ile bu eğitim ve öğretimin kapsadığı 

hizmetler, sınav iĢlem ve usullerine iliĢkin esasları 

belirlemek amacıyla Uzmanlık Eğitimi ve 

EĢyetkilendirme Kurulu tarafından Yan Dal Uzmanlık 

Yönergesi hazırlanmıĢtır. Yönerge kapsamında YDUS 

ile Fakültemizde eğitime baĢlayan yan dal uzmanlık 

öğrencilerine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sema ANAK 

koordinatörlüğünde 25-27 Mart 2013 tarihinde ilk 

“Yan Dal Uyum Kursu” yapıldı. 
 

Rotasyon Hedeflerinin Belirlenmesi: 
Fakültemiz Anabilim Dallarında tıpta uzmanlık 

öğrencilerinin eğitimi kapsamında yapılan 

rotasyonlarının kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, 

birimlerin hazırlanan taslak üzerinden rotasyonların 

uygun amaç öğrenim hedeflerini belirlemeleri ve 

rotasyonların ideal Ģekilde yapılabilmesi için tüm 

birimlerin rotasyon programlarını oluĢturmaları 

sağlanmıĢtır.    
  

Yayın Destek Birimi: Fakültemiz 

akademisyenleri için tıbbi yazım (Ġngilizce-Türkçe) 

medikal illüstrasyon, tıbbi çizim operatörlüğü ve 

istatistik hizmetlerini içeren Yayın Destek Birimi 

oluĢturulması planlanmıĢtır. OluĢturulacak birimde 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölümünde görevli bir 

öğretim elemanının medikal çizim konusunda, 

Edebiyat Fakültesi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 

Bölümünde görevli bir öğretim üyesinin de Türkçe-

Ġngilizce tıbbi yazım konusunda destek vermek üzere 

görevlendirilmesi hususunda Rektörlükten görüĢ 

alınmıĢtır. 
 

Bu aĢamada ilk olarak Biyoistatistik ve Tıp 

BiliĢimi Anabilim Dalında görevli öğretim elemanları 

dönüĢümlü olarak istatistik hizmetleri vermek üzere 

08:00-16:00 saatleri arasında (Hulusi Behçet 

Kütüphanesi 3.kat) görevlendirildi.  
 

Hasta Takip Dosyası: Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Hastane BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 

(HBKYS) çalıĢmaları çerçevesinde bilim/anabilim 

dalların da kullanılmakta olan “Hasta Takip 

Dosyaları”nın ve laboratuvarlarda kullanılan tetkik 

istek formlarının ortak kullanıma uygun standartlarda 

oluĢturulması amacıyla 17 Ocak 2013 tarihinde tüm 

birimlerin temsilcilerinin katılımıyla 14 Mart 

Amfisi‟nde bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Cerrahi, 

Dahilive, Temel Bilimler adına hazırlanan standart 

formların her birimin kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

zenginleĢtirmesi ve hazırlanan formların MEDĠN 

programına entergre edilmesi planlanmıĢtır.    

 

 


