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Ġstanbul Tıp Fakültesi’nin Değerli Mensupları, 

Ġstanbul Tıp Fakültesinin 185. kuruluĢ yılına ayrılan bu bültende sizlerle 2012 yılıicraatları 

paylaĢılacaktır. 

Mezuniyet öncesi eğitimin akreditasyon süreci, Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu (UTEAK)‟ 

na, 09.02.2012 tarihinde baĢvurulması ile baĢlatılmıĢtır. Bu sürecin uzun ve zahmetli bir yol 

olacağı, Ġstanbul Tıp Fakültesi akademik kadrosu, diğer çalıĢanları ve öğrencilerinin tümünün 

katkısıyla gerçekleĢtirileceği âĢikârdır.  

185. yıla atfedilen Öğrenci Ders Kitapları Serisinde anabilim da llarınca hazırlanan kitaplar yayın 

kurulu tarafından değerlendirildikten sonra basıma hazır hale gelecektir.  

Mezuniyet sonrası eğitimde ulusal ve uluslararası akreditasyonu tanımlanan 31 anabilim 

dalından Dermatoloji Anabilim Dalınında ziyaret alması ile 11 anabilim dalının akreditasyonu 

gerçekleĢtirilmiĢ bulunmaktadır. 

Akademik faaliyetlerde ( Eğitim, bilgi üretimi) ve sağlıkta kalite yönetimi, “Hastaneler BütünleĢik 

Kalite Yönetim Sistemi (HBKYS)” çatısı altında uygulamaya konulmaktadır. Bu amaçla Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Birim Kalite Temsilciliği ve Kalite Kurulu oluĢturulmuĢtur. Kurul eğitim ve belirlenen süreçlerin 

yazılması iĢlemlerini üç ay gibi kısa bir sürede tamamlamıĢtır. 

Akademik açıdan yukarda belirtilen faaliyetlerin yanısıra, hizmet ve dolayısıyla gelirler açısından 

olumlu bir geliĢme yaz sonunda, bir yıl önceki döner sermaye cirosuna ulaĢılmıĢ olduğudur. Öğretim 

üyelerimizden bir kısmının yalnızca eğitim ve araĢtırma faaliyetlerine katılması ve önemli bir kısmının da 

ücretsiz izinde olmasına rağmen, sağlık hizmeti ciddi aksama olmadan yürütülebilmiĢtir. Resmi Gazetede 

19.09.2012 tarih, 28416 sayılı yayınlanan (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120919-

4.htm) Döner Sermaye Yeni Yönetmeliği ile çalıĢanlara ciddi iyileĢtirmeler mümkün olacaktır. Bu 
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yönetmelik ile değiĢen uygulamalarla ilgili, genel kurullarda bilgilendirmeler yapılacak ve değiĢiklikler, en 

kısa sürede ĠTF çalıĢanlarının ek ödemelerine yansıtılacaktır. 

Önümüzdeki dönemde Ġstanbul Tıp Fakültesi‟ni bekleyen en önemli sorun, “Yerinde Yeniden 

Yapılanma” nın getireceği fiziksel mekan değiĢiklikleri olacaktır. Ġlk aĢamada Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı binalarının yıkım ihaleleri 

tamamlanmıĢ ve yıkım iĢlemleri baĢlatılmıĢtır. Önümüzdeki ilkbaharda ( 2013) baĢlaması öngörülen inĢaat 

sürecinde anabilim dallarımızın kullandığı alanların bir kısmını diğer anabilim dallarıyla paylaĢması söz 

konusu olacaktır. Bu zorlu süreci kurumsal ve bireysel olaraközverili, paylaĢımcı ve bütünsel bir 

yaklaĢımla aĢacağımıza inanıyorum. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi akademik ve sağlık hizmeti faaliyetlerine devam ederken, Ġstanbul 

Üniversitesinin diğer fakülteleri ile birlikte ait olduğu Avrasya coğrafyasındaki komĢu ülkelerin Tıp 

Fakülteleri ile iĢbirliğini arttırmaya çalıĢmaktadır. Bu bağlamda birincisi 30 Eylül – 1 Ekim 2011‟de 

Bakü/Azerbaycan‟da yapılmıĢ olan Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresinin ikincisi, Ġstanbul Tıp 

Fakültesinden 19 öğretim üyesinin sunu-bildiriyle katılımı ile 28-29 Eylül 2012 tarihlerinde 

PriĢtine/Kosova‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. Üçüncü Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresinin, Avrasya‟nın Kafkas 

bölgesinde, Tiflis/Gürcistan‟da yapılması planlanmaktadır. 

Bu yılın sonunda ( 20 Aralık 2012)  Ġstanbul Üniversitesi, doğal olarak da Ġstanbul Tıp Fakültesi, 

rektörlük seçiminin heyecanını yaĢayacaktır. KarĢılıklı saygının belirleyeceği bir seçim süreci diliyorum. 

Son iki yıldır tam gün yasasıile eğitim, bilgi üretme ve sağlık hizmetinde oluĢan hukuki ve idari 

süreçteki belirsizliğin, yasanın 18.07.2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile 

giderileceği düĢünülürken, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğünün, gerekçeli kararın 

yayınlanmasından 6 ay sonraya takvimlenmesi, karıĢıklığın bir süre daha devam etmesine yol açmıĢtır. 

Ancak 2013 yılı baĢlarında bu belirsizliğin tamamen ortadan kalkacağı düĢünülmekte ve umulmaktadır. 

Ülkemizde sağlık alanındaki değiĢikliklerin, son dönemde öğretim elemanlarının ve sağlık 

çalıĢanlarının istedikleri, özledikleri Ģartlarda gerçekleĢmediği açıktır. DönüĢüm sürecinin tüm tarafların 

aktif, eĢitlikçi katılımı, sağduyunun ve hukukun üstünlüğünün devreye girmesi ile istenilen Ģartlara 

kavuĢturulması mümkün olacaktır. 

2012-2013 akademik yılının eğitim ve bilgi üretimi açısından verimli, sağlık hizmeti açısından da 

çağdaĢ düzeyde olması dileğiyle saygılarımı sunarım. 

 

 

Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM 

Dekan 
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185. YILINDA ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ’NĠN TARĠHĠNE BAKIġ

Ġstanbul Tıp Fakültesi uzak tarihinin 1470 

yılında Fatih DarüĢĢifası ile baĢladığı 

kabul edilir. Fakültenin 500. yılı 1970‟te kutlanmıĢtır. 

Fatih DârüĢĢifası‟nda altı tıp öğrencisi kadrosu vardı. 

Kadro boĢaldıkça HekimbaĢı yeni tıp öğrencisi tayin 

ederdi. 

Süleymaniye  Tıp Medresesi‟nde eğitim 

kitap geçme esasına göreydi. Her hekim ünlü Ġslâm 

hekimlerinden seçilmiĢ bir kitabı okuturdu. Bir 

kitaptan baĢarılı olan ileri düzeydeki baĢka bir kitaba 

baĢlardı. Tıp Medresesi yanındaki Süleymaniye 

DârüĢĢifası‟nda ise hasta baĢında eğitim yapılırdı. 

14 Mart 1827 tarihinde HekimbaĢı Mustafa 

Behçet Efendi‟nin gayretleriyle açılan Tıphane-i 

Âmire kendi içinde yenilenerek 1967 yılında Ġstanbul 

Tıp Fakültesi‟ne dönüĢtü. Onu 9 Ocak 1832‟de 

Cerrahhane-i Mamure izledi. Orduya cerrah 

yetiĢtirmek için kuruldu eğitim süresi dört yıldı. Üç yıl 

teorik eğitim eğitimin ardından son sınıf askeri 

kıtalarda staja ayrılmıĢtı. 

Tıphane-i Âmire ile  Cerrahane-i 

Mamure‟de istenen eğitim düzeyi yakalanamayınca bu 

iki okul birleĢtirildi ve Galatasaray‟da Enderun 

Ağaları Mektebi‟ne yerleĢtirildi. Mekteb-i Tıbbiye-i 

Adliye-i ġahane der Âsitane-i Aliyye adı verildi. 

Okulun adındaki “Adliye” sözcüğü okulun kurucusu 

II. Mahmud‟un mahlası “Adlî” sözcüğüne 

göndermedir. Bu tıp okulu Avusturya‟dan davet edilen 

Karl Ambros Bernard‟ın belirlediği eğitim sistemiyle 

faaliyete geçti.  Dersler Fransızca okutuluyordu, 

eğitim süresi yedi yıldı. 

Eğitim Hicri takvime göre 10 ġevval-1 

Recep ayları arasında yapılıyordu.  ġaban ayında 

sınavlar yapılır, Ramazan ayında okul tatile girerdi. 

Bayramlarda birer gün tatil olur ayrıca kandil 

günleriyle padiĢahın tahta çıkıĢ günü tatildi. Sene sonu 

sınavları PadiĢahın huzurunda yapılırdı. 

Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane, orduya hekim 

yetiĢtiren sivil bir okuldu. Mezunlara verilen askeri 

rütbeler itibari idi. Bu rütbeler askerlikte geçerli 

değildi. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i ġahane der 

Âsitane-i Aliyye‟nin açılıĢ tarihi hakkında belgeye 

dayalı kesin bir tarih yoktur. Biz Hicri takvime göre 

okulun 10 ġevval 1254=27 Aralık 1838 PerĢembe 

günü eğitime baĢladığını tahmin ediyoruz.  Daha sonra 

Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane adını alan bu okulun 

bünyesinde bulunan; Eczacı Sınıfı, Cerrah Sınıfı, Ebe 

Sınıfı ve Sağlık Memurları Sınıfı‟ndan diğer sağlık 

görevlileri yetiĢtiriliyordu. 1840 yılında okulun içinde 

Osmanlı Devleti‟nin bütün sivil sağlık iĢlerine bakmak 

üzere Meclis-i Umur-ı Tıbbiye kuruldu. Bu meclisin 

üyeleri tıp hocalarıydı. Bu meclis zamanla değiĢime 

uğrayarak Sağlık Bakanlığı‟na dönüĢtü. Mekteb-i 

Tıbbiye-i ġahane uzun süre Sağlık Bakanlığı iĢlevini 

yürüttü. 

 

1841 yılında açılan poliklinikte, hocalar haftada dört gün hasta bakıyor, öğrenciler asistanlık yapıyordu. 

Yoksulların ilaçları okul içindeki Merkez Eczane‟den veriliyordu. Aynı yıl anatomi dersinde modeller yerine kadavra 

kullanılmaya baĢlandı.  Acil vakalara bakmak üzere  Nöbet Mahalleri/Nöbet Eczaneleri açıldı. Beyazıt, Eyüp, Üsküdar, 

Salıpazarı ve Topkapı‟da kiralanan eczanelere Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane‟den tayinler yapıldı. Bu eczaneler 1845-1895 

yılları arasında gece-gündüz acil servis gibi hizmet verdi. 

 

Tıptaki geliĢmeler yakından izleniyordu. Deneysel araĢtırmalara dayanan yüksek seviyede bir eğitim vardı. 

Kloroform 1847 yılında dünya ile eĢzamanlı olarak Dr. Serviçen tarafından cerrahi kliniğinde uygulanmaya baĢlandı.  

 

Avrupalılar, okulun faaliyetlerini yakından izliyorlar ve onu Osmanlı Devleti'ndeki ilerlemelerin 

bir sembolü olarak görüyorlardı. Okulun eğitim seviyesini ölçmek amacıyla Seçilen dört yeni mezun sınava girmek 

üzere Viyana Tıp Fakültesi‟ne gönderildi. 4 Ocak 1848 günü girdikleri açık sınavda üstün baĢarı göstermeleri üzerine 

Prof. Dr. NURAN YILDIRIM 
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Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane “fakülte” kabul edildi. Bu tarihten sonra baĢka ülkelerdeki tıp okullarından mezun olanlara 

“Kollogyum Sınavı” kondu. Bu sınav günümüzde “Denklik Sınavı” adıyla yapılmaya devam ediyor. 

Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane yüksek seviyede 

eğitimini sürdürürken 11 Ekim 1848 günü 

Galatasaray‟da çıkan bir yangının okula ulaĢmasıyla 

binası yandı. Kliniklerini, kütüphanesini, eczanesini, 

bütün laboratuvarları ile ders araç gereçlerini kaybetti. 

Ertesi sene Eyüp‟teki Humbarahane KıĢlası‟na taĢındı. 

1865‟te çıkan kolera salgınında kıĢla kolera 

hastanesine dönüĢtürülünce Hasköy Gergeroğlu 

Konağı‟na geçti. 1866 yılında  Sirkeci-Demirkapı‟daki 

TaĢkıĢla‟ya nakledildi. 1873‟te Galatasaray‟a, 1876‟da 

tekrar Demirkapı‟ya döndü. Burada yeni klinik 

binalarıyla geniĢledi.  

Derslerin Fransızca okutulması Müslüman-

Türk öğrencilerin baĢarısını engelliyordu. Fransızca 

bilmeden gelen Müslüman-Türk öğrenciler hazırlık 

sınıfında öğrendikleri Fransızca ile eğitimi takip 

etmede zorlanıyorlardı. Oysa azınlıklara mensup 

öğrenciler Fransızca bilerek kaydoldukları için  sene 

kaybetmeden mezun oluyorlardı. Seneler ilerledikçe 

okuldan az sayıda Müslüman-Türk öğrencinin diploma 

alması eleĢtirilmeye baĢlandı.  

19. yüzyılın ortalarında bu durumdan 

rahatsız olanlar çözüm aramaya baĢladılar.  Türk 

hekimlerin çoğalması tıp eğitiminin Türkçe yapılması 

ile mümkündü. Türkçe tıp eğitiminin ayrı bir okulda 

gerçekleĢtirilmesiiçin uğraĢ verildi. Sivil hekim 

yetiĢtirmek üzere açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 

(Sivil Tıp Okulu) Türkçe eğitim yapmaya baĢladı 

(1867). Sivil Tıp Okulu mezunları Ģehirlere, 

kasabalara ve köylere halka hizmet etmek üzere tayin 

ediliyordu. Durum böyle olunca 1869 yılında Mekteb-i 

Tıbbiye-i ġahane gerçek anlamda askeri bir okul oldu. 

Öğrencileri kılıç kuĢandı ve askeri rütbelerle mezun 

olup sadece askeri görevlere tayin edilmeye 

baĢlandılar. 

Türkçe tıp eğitimi Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye‟de baĢarılı olunca, Mekteb-i Tıbbiye-i 

ġahane‟dede  derslerin TürkçeleĢmesi gündeme geldi. 

Türkçe tıp eğitimi taraftarlarıyla, yabancı ve 

azınlıklara mensuphocaların baĢı çektiği karĢıtları 

arasında geçen hararetli tartıĢmalar sonunda 1870 

yılında Türkçe eğitime geçildi. Türkçe bilmeyen 

hocalar okuldan ayrıldı. Hoca yetiĢtirmek ve çağdaĢ 

tıp bilgisini transfer etmek için yeni mezunlar, her yıl 

sistemli biçimde Fransa ve Almanya‟ya ihtisas 

yapmaya gönderildiler. Avrupa‟nın seçkin tıp 

okullarında, dönemin tanınmıĢ profesörlerinin 

kliniklerinde ve laboratuvarlarında tıp eğitimi alan ve 

ihtisas yapan bu genç hekimler, yeni tıp bilgileri ve 

modern yöntemlerle döndüklerinde  hoca olarak 

atandılar, öğrendiklerini yeni kuĢaklara aktarmaya 

baĢladılar. Bu sayede Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane‟deki 

Türk hoca oranı 1870‟te %14 iken, 1883‟te %60‟a, 

1898‟de ise %80‟e ulaĢtı. Ayrıca Avrupa‟da 

gördükleri örneklere göre yeni klinikler, laboratuvarlar 

kurdular, yeni yöntemlerin ilk aktarıcıları ve 

uygulayıcıları oldular. Bir yandan da alanlarıyla ilgili 

temel kitapları Türkçe‟ye kazandırdılar. Bir kısmı 

ömürlerini tıp eğitimine vererek Türkiye‟nin ihtiyaç 

duyduğu hekimleri yetiĢtirdi. 

Osmanlı Devleti'nin genel gidiĢine paralel 

olarak zaman zaman eğitim ve öğretimde gerilemeler 

olmuĢ, bu zor koĢullarda bile Mekteb-i Tıbbiye-i 

ġahane hocaları tıptaki geliĢmeleri ve keĢifleri 

yakından izlemiĢ ve en kısa zamanda hayata 

geçirilmesi için ilgilileri haberdar etmiĢtir. 

1886'da kuduz aĢısının, 1890'da 

tüberkülinin, 1894'te difteri serumunun keĢfi üzerine 

en kısa zamanda tıp hocalarından oluĢan heyetler, bu 

yenilikleri yerinde öğrenmek üzere Avrupa'ya 

gönderildi.  

1895 sonunda bilim dünyasına tanıtılan 

röntgen ıĢınları, Esat Feyzi ve Rıfat Osman adındaki 

iki tıp öğrencisi tarafından 1897 Türk-Yunan 

SavaĢı sırasında Yıldız Askeri Hastanesi'ne sevk 

edilen yaralılar üzerinde uygulandı. Burada çekilen 

radyografiler askeri cerrahide tanısal radyolojinin 

doğuĢunu müjdeleyen ilk sistemli uygulamalardır. 

1890‟lı yıllarda Avrupa‟da ihtisas yapıp dönenler 

arasından, Cemil PaĢa (Topuzlu), Besim Ömer PaĢa 

(Akalın), Esat PaĢa (IĢık) gibi yıldızlar parlamaya 

baĢladı. Onların giriĢimleriyle Mekteb-i Tıbbiye-i 

ġahane‟nin bahçesinde, tıp eğitiminde büyük önem 

taĢıyan klinikler için ayrı ayrı pavyonlar yapıldı. Ġlk 

doğumevi (Viladethane) açıldı.  

Bütün çabalara rağmen eğitimin seviyesi 

yükseltilemiyordu. Çünkü; okul binası ve klinikler 

yetersizdi, kimyasal ve bakteriyolojik analiz 
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laboratuvarları ile patolojik anatomi laboratuvarı 

yoktu, uygulamalı dersler için araç-gereç pek azdı. 

Ders programında doğa bilimlerine asıl tıp 

derslerinden daha çok yer veriliyordu. Klinik 

sınıflarında teorik dersler okutuluyor klinik muayene 

yapılmıyordu. Hocalar hastayı öğrenciler karĢısında 

muayene edip bulgularını anlatıyor, öğrenciler hasta 

muayene edemeden mezun oluyordu. Oysa öğrenciler 

amfi sıralarında değil hasta yatağı baĢında 

eğitilmeliydi. Doğum görerek mezun olanlar bir elin 

parmaklarını geçmiyordu. Okula yılda bir veya iki 

kadavra geliyordu. Bu durumda Mekteb-i Tıbbiye-i 

ġahane‟den kaliteli hekim yetiĢmesi mümkün değildi. 

Bu gerçek anlaĢılınca HaydarpaĢa‟da yeni bir okul 

binası yapımı için kollar sıvandı. Anıtsal bir yapı 

tasarlanmıĢtı. Planlanan üniteler tamamlanmadan 

Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane 1903 yılında 

HaydarpaĢa‟daki yeni binalarına taĢındı.  Günümüzde 

bu binalar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Hukuk 

ve Eczacılık Fakülteleri ile HaydarpaĢa Numune 

Hastanesi tarafından kullanılmaktadır.  

II. MeĢrutiyet‟in ilânından sonra Mekteb-i 

Tıbbiye-i ġahane ile Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 

birleĢtirildi ve  Darülfünun-ı Osmani Tıp Fakültesi 

adını aldı ve Maarif-i Umumiye Nezareti‟ne bağlandı  

(1909). Okulunbütçesi, eğitim ve yönetimi, Cemiyet-i 

Muallimin (Profesörler Kurulu) ile fakülte 

reisinin(dekanının) yetkisindeydi. Kısacası artık Tıp 

Fakültesi özerkti. Özerklik fakülteye ayrılan tahsisatı 

istediği gibi kullanma hakkı veriyordu. Cemil PaĢa‟nın  

iki yıl süren reisliği (dekanlığı) döneminde, okula 

kalorifer tesisatı döĢendi, mükemmel bir anatomi 

salonu ile Avrupa‟da bile ender bulunan laboratuvarlar 

ve kimyahane kuruldu. Avrupa‟dan birçok araç gereç 

bu arada 200 mikroskop getirildi. Kliniklerin eksikleri 

tamamlandı ve dördüncü pavyonun yapımına baĢlandı. 

Böylece Demirkapı‟da hayal bile edilemeyen modern 

kliniklere ve laboratuvarlara sahip olan Tıp Fakültesi, 

Galatasaray döneminden sonra ikinci parlak dönemine 

kavuĢtu. Bütün bunlara bağlı olarak eğitim ve 

öğretimin düzeyi de yükseldi.  

Tıp Fakültesi bünyesinde askeri hekim 

yetiĢtirmek amacıyla bir de Mekteb-i Tıbbiye-i 

Askeriye (Askeri Tıp Okulu) idaresi kuruldu ve 

merkez binanın yarısına yerleĢtirildi.  Askeri ve sivil 

tıp öğrencileri Tıp Fakültesi‟ndeki derslere bir arada 

devam ediyorlardı. Yatılı olan askeri öğrenciler ayrıca;  

binicilik talimleri, askeri talimler, beden terbiyesi, 

askeri sıhhiye tatbikatı, Fransızca (mecburi), Almanca 

(seçmeli) okurlardı. Askeri öğrenciler altı ayda bir bu 

derslerden sınava girerlerdi. 

Eğitimde Hicri Takvim terk edildi ve  

Miladi Takvime geçildi.Ders yılı, 15 Eylül-15 Haziran 

arasında yapılmaya baĢlandı. Öğrenim süresi beĢ yıl 

teorik ve bir yıl klinik olmak üzere altı yıldı. Okula 

bağlı olarak; Eczacı Mektebi, DiĢçi Mektebi, 

Hastabakıcı Mektebi açıldı. 

Tıp Fakültesi‟nin bu üst düzey eğitimi çok 

sürmedi.1911 yılında Trablusgarp SavaĢının ardından, 

Balkan SavaĢları (1912-1914), Birinci Dünya SavaĢı 

(1914-1918) ve KurtuluĢ SavaĢında Tıp Fakültesi 

öğrencileri ve hocaları yurt savunmasında ve salgınlar 

ile bulaĢıcı hastalıklarla mücadelede görev aldılar.  

Balkan SavaĢı'nda son sınıf öğrencileri 

"tabip muavini" unvanı verilerek hocaları ile birlikte 

askeri görevlere atanınca eğitime son verildi ve okul 

hastane haline getirildi. Ardından baĢlayan Birinci 

Dünya SavaĢı sırasında 1915'te öğretim üyeleri ve 

öğrenciler yeniden askeri birliklere dağıtıldı, okul 

yaralıların tedavisine ayrıldı. Cepheye giden tıp 

öğrencilerinin çoğu Çanakkale'de Ģehit düĢtü. Bir 

kısmı Kafkas cephesinde tifüsten öldü. 1916'da sağ 

kalanlar okula döndü ve öğretim baĢladı. 

Birinci Dünya SavaĢı sonunda Mondros 

Mütarekesi imzalandığında cephelerden ve 

talimgahlardan dönen tıp öğrencileri kötü bir 

sürprizle karĢılaĢtı. Tıp Fakültesi'nin büyük bölümü 

itilaf devletlerince iĢgal edilmiĢti. Tıp öğrencileri bu 

duruma kayıtsız kalamazdı. Bir çok öğrenci Mudanya 

yoluyla kaçıp Anadolu'ya geçti ve Milli 

Mücadele'ye katıldı. ĠĢgal kuvvetleri fakülteyi 

kapatmak istiyordu. Fakülte Reisi yani dekan Akil 

Muhtar (Özden) bir denge siyasetine baĢvurarak 1920 

yılında iĢgal ordusunda görevli 4 Fransız doktoru 

öğretim kadrosuna aldı, böylece fakülte kapanmaktan 

kurtuldu. 

Mütareke yıllarında dahiliye kliniği hocası 

Süleyman Numan ile göz kliniği hocası Esat PaĢa 

(IĢık) Ġngilizler tarafından Malta'ya sürüldü. 

15 Mayıs 1919 günü Ġzmir'in iĢgali 

üzerine tıp öğrencileri Milli Mücadele'yi 

destekleme mitinglerini baĢlattı. Öğrenciler Mustafa 
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Kemal'in arkasından gitmek ve kurtuluĢa hizmet 

etmek istiyorlardı. Erzurum ve Sivas 

Kongrelerine katılma kararı aldılar. Tıp öğrencisi 

Hikmet (Boran), [Orhan Boran'ın babası], Tıp 

Fakültesi temsilcisi seçilerek Sivas Kongresi'ne 

gönderildi. 

9 Eylül 1922'de Ġzmir'in kurtarılması 

üzerine Ġstanbul'da oluĢan coĢkulu ortamda 

Darülfünun Emini (Rektör) Besim Ömer (Akalın) 

PaĢa'nın da desteğiyle Eylül 1922'de Tıp Fakültesi kız 

öğrenci kabul etmeye baĢladı. 

Cumhuriyet ilan edildiğinde Tıp Fakültesi, 

HaydarpaĢa'da faaliyetini sürdürüyordu. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaman zaman gündeme 

getirilen Ġstanbul yakasına taĢınma konusu alevlendi. 

Bazı hocalar HaydarpaĢa'daki okul binasının bir kıĢla 

gibi olduğunu ileri sürüyorlardı. ġehir merkezine 

uzaklığı nedeniyle buraya hasta gelmediğini iddia 

edenler çoğunluktaydı. Uzun ve hararetli 

tartıĢmalardan sonra belediyeye bağlı Haseki, 

CerrahpaĢa ve Vakıf Gureba Hastanelerinin bazı 

bölümleri fakülteye devredildi ve 1924-1925 ders 

yılında klinik eğitim bu hastanelerde baĢladı. Ancak 

öğrenciler Ġstanbul'un değiĢik semtlerindeki 

hastaneler ile HaydarpaĢa arasında gidip gelmekten 

periĢan oluyordu. Bu durumdan hoĢnut olmayan 

belediyenin de Ģikayeti üzerine 1926 yılında klinik 

sınıfları yeniden HaydarpaĢa'ya döndü. 

1923-1932 yılları arasında her alanda 

gerçekleĢtirilen devrimlerle ülke genelinde toplumsal 

bir değiĢim yaĢandı. Darülfünun'un da bu 

yenileĢmeye ayak uydurması bekleniyordu. Ancak 

kendi içine kapanan Darülfünun bekleneni 

veremedi. Toplumun gerisinde kaldı. Bir reformun 

zamanı gelmiĢti. 31 Mayıs 1933'te yürürlüğe giren 

2252 sayılı kanunla Ġstanbul Darülfünunu 

lağvedildi. Yerine Ġstanbul Üniversitesi kuruldu. 

Bu kanunun 4. maddesi ile Tıp Fakültesi'ne 

Ġstanbul'da bulunan; sağlık bakanlığı, hususi idareler 

ve belediyeye bağlı hastaneler ile vakıf 

hastanelerinden yararlanma hakkı verildi. Buna 

dayanarak Tıp Fakültesi'nin enstitüleri Beyazıt'taki 

merkez binada toplandı. Klinikler de ; VakıfGureba, 

CerrahpaĢa, Haseki, Bakırköy ve ġiĢli Çocuk 

Hastanelerine dağıtıldı. 

Bu sıralarda Almanya'da Nasyonal 

Sosyalist Parti iktidara gelmiĢ ve genellikle Musevi 

asıllı olan pek çok profesörün üniversite ile iliĢkisi 

kesilmiĢti. Bunların çoğu Ġstanbul Üniversitesi'nin 

çeĢitli fakültelerinde görevlendirildi. 1933-1945 

yılları arasında Tıp Fakültesi'nde klinik ve enstitü 

direktörü olarak çalıĢan; FriedrichDessauer, Erich 

Frank, RudolfNissen, SiegfriedOberndorfer, Hugo 

Braun ve Julius Hirsch gibi alanlarında dünya çapında 

birer otorite olan Alman hocalar döneminde, 

araĢtırma faaliyetleri hızlandı ve fakültede yeni bir 

atılım gerçekleĢti. Alman hocalar kendilerinden sonra 

görev alan üstün nitelikli Türk hocaların yetiĢmesinde 

büyük rol oynadı. 

1967 yılında Tıp Fakültesi, Ġstanbul Tıp 

Fakültesi ve CerrahpaĢa Tıp Fakültesi olmak üzere 

ikiye ayrıldı. 

BuluĢları ile dünya tıp literatürüne geçen, 

Cemil Topuzlu, Esat IĢık, Hasan ReĢat Sığındım, 

tanımladığı hastalığa “Behçet Sendromu” adı verilen 

Hulusi Behçet ve Muzaffer Aksoy ile yurtiçinde ve 

yurtdıĢında baĢarılı çalıĢmalar yapan pek çok hekim 

Ġstanbul Tıp Fakültesi'nden yetiĢmiĢtir. 
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Ord. Prof. Dr. Erıch FRANK 

(1884-1957) 

Prof. Dr. Arın NAMAL – Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER 

Prof. Dr. Erich Frank 28.06.1884 tarihinde 

yahudi bir ailede, Albert ve Dorothea Frank‟ın oğulları 

olarak dünyaya geldi (1). Tıp öğrenimine Breslau‟da 

baĢladı ve orada tamamladı.  1907 yılında Devlet 

Hekimlik Sınavı‟nı baĢardı. “OrtostatikAlbüminüri” 

baĢlıklı doktora tezini Wiesbaden ġehir Hastanesi Ġç 

Hastalıkları Kliniği ġefi Prof. Dr. Wilhelm 

Weintraud‟un (1866-1920) yanında hazırladı. 1907-

1911 yılları arasında yine Weintraud‟un yanında 

uzmanlık eğitimini tamamladı. Prof. Frank meslek 

hayatının henüz baĢlangıcında dikkate değer 

araĢtırmalar yayınladı. Bunlardan biri, kanda mikro 

metodla Ģeker tayini idi. O zamana dek 30-50 ml kan 

kullanılarak Ģeker tayini yapılabilirken, bir diğer 

araĢtırmacı ile birlikte, önce 12-15 ml ile 35-40 dakika 

içinde tamamlayabildikleri bir kan Ģekerini tayin 

metodunu tarif ettiler. Ardından birkaç damla kanda 

bu tayini yapabilmeyi baĢardılar (2,3). Frank, 1911 

yılında yüksek tansiyonun tarihine adını yazdıracak bir 

araĢtırma sonucu yayınladı.O zamanlar yüksek 

tansiyonunun “böbrek sklerozu”na bağlı olduğu 

düĢünülüyordu. Frank, primer böbrek patolojisi ile 

ilgisi olmayan bir hipertansiyon olgusu saptayarak (4), 

bu tabloya “Esansiyel Hipertansiyon” adını verdi (5; 

6). Günümüzde hipertansiyon ve kontrol altına 

alınması ile ilgili tarihçelerin giriĢinde onun adı 

anılmaktadır. 
 

Frank, Ġç Hastalıkları Uzmanı olduktan 

sonra, Breslau Üniversitesi‟nde pankreastaki 

Langerhans adacıklarının Ģeker hastalığındaki rolünü 

ilk defa tespit eden Oscar Minkowski (1858-1931)‟nin 

Ġç Hastalıkları Kliniği‟nde çalıĢmaya baĢladı. 1913 

yılında Doçent, 1918 yılında Profesör ünvanı aldı. 

Breslau Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fizyopatoloji ve 

Tedavi baĢlıklı derslerini üstlenmiĢti (7). Profesör 

olduğu yıl, 1889 Kattowicz doğumlu ErnaFührich ile 

evlendi. Bu evlilikten 1919 yılında kızı Sabine, 1925 

yılında oğlu Ernst Frank dünyaya gelecekti.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Soldan itibaren Prof. Dr. med. Erich Frank (Berlin,1884-İstanbul,1957) ve Breslau’dan ülkemize gelmelerini 

sağladığı klinik çalışanları: Fakültemize 32 yıl hizmet eden Diyet Hemşiresi ElisabethWolff (Loslau, 1894-?) ve 1934-

1943 yılları arasında görev yapan Biyokimya Uzmanı Dr. med. Kurt Steinitz (Breslau,1907-Petach Tikvah,1966)   

Frank, Breslau‟daki hizmet yıllarında 

baĢından mermi ile yaralanan bir Ģahısta sık idrara 

çıkma ve çok su içme isteği görüldüğünü fark etmiĢ ve 

radyolojik tetkikle kurĢunun hipofiz arka lobunu tahrip 

etmesinin bu tabloya yol açtığını saptamıĢtır. Bu 

Ģekilde su metabolizmasını kontrol eden hormonun 

arka lobda olduğunu anlayarak arka lob ile Talamus 

arasındaki iliĢkiyi belirlemiĢtir (8).  1910 yılından 

Uzm. Dr. HALĠL YAZICI 
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itibaren motor ve otonom sinirler ve adale ile ilgili 

yayınlar da yapmaktaydı. Nitekim Frank, A. 

Schittenhelm editörlüğünde yayınlanan Ġç Hastalıkları 

Ansiklopedisi‟nde 1925 yılında kan hastalıklarına için 

çıkarılan ciltte “HemorajikDiyatezler” baĢlıklı geniĢ 

bir bölüm yazmıĢ, burada literatüre 

“EsansiyelTrombopeni”, “Pseudohemofili” ve 

„HemorajikKapillertoksikoz‟ tanımlarını eklemiĢtir (9; 

10). 

Frank ve araĢtırmacı arkadaĢları, insülin 

üzerinde çalıĢarak, tripanasoma hastalıklarından 

özellikle Kala-Azar‟da kullanılan Guanidin‟in bir 

derivesi olan Diguanidyl- decamethylene‟i izole 

ederek, bu maddenin ilk oral antidiyabetik ilaç olarak 

kullanılabileceğini düĢündüler ve ona Synthalin adını 

verdiler (11). Bu ilacın yan etkilerini azaltmak için 

formülü değiĢtirerek Synthalin B‟yi 

(Dodekamethylendiguanidin) elde ettiler (12). Önce bu 

ilacın Ġnsülin‟in yerini tutabileceği zannedildi, fakat 

kısa süre sonra karaciğere toksik etkisi farkedildi. 

Frank Hoca, Türkiye‟deki derslerinde bu ilaç ile ilgili 

araĢtırmalarından ötürü uğradığı hayalkırıklığını 

“Kendi çocuğumu inkar etmek zorunda kaldım!” 

sözleri ile ifade edecektir (13). Frank‟ın diyabet ile 

ilgili araĢtırmaları Eli Lilly adlı ilaç firmasının 

dikkatini çekti ve bu nedenle Amerika BirleĢik 

Devletleri‟ne davet edildi. Orada konferanslar 

vermesinin yanı sıra, çeĢitli hastaneleri de ziyaret etti. 

Hastanelerde geliĢmiĢ diyet mutfaklarının bulunması 

ve diyet hemĢirelerinin görev yapması, dikkatini 

çekmiĢti. 1928 yılından itibaren BaĢ Hekim olarak 

görev yaptığı 350 yataklı BreslauWenzelHancke ġehir 

Hastanesi‟nde Türkiye‟ye davet ettireceği HemĢire 

Else Wolff‟un Diyet HemĢiresi olarak yetiĢmesini 

sağlamıĢ ve ona diyet mutfağı kurdurmuĢtu.  

 

Frank, Hitler iktidara geldikten sonra 

Memuriyetin Yeniden Düzenlenmesi Kanunu 

çerçevesinde, Yahudi kökeni nedeni ile görevinden 

uzaklaĢtırılmıĢtır. Tıp tarihi alanındaki yeni 

araĢtırmalar, Frank‟ın ve bir grup bilim adamının 

Türkiye‟de görev alabilmesi için, Albert Einstein‟ın 

OSE(UniondesSociétés "OSE" PourlaProtection de la 

SantédesPopulationsJuives)adınaTürkiye 

CumhurbaĢkanına mektup yazdığını ortaya koymuĢtur 

(14). Fakat Frank, 1933 Türk Üniversite Reformu 

kararları çerçevesinde Türkiye‟de görevlendirilen 

yabancı bilim adamlarına ait ilk göç kafilesinin içinde 

yer alan isimlerden değildir. 1934 yılı Ağustos ayında 

ailesi ile birlikte Ġstanbul‟a gelmiĢ, önce Ankara‟daki 

Numune Hastanesi‟nin Ġç Hastalıkları Kliniği 

ġefliğine atanması düĢünülmüĢken Ġstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin Gureba Hastanesi‟nde 

bulunan 70 yataklı II. Dahiliye Kliniği 

Direktörlüğü‟ne atanmıĢ, 1 Eylül 1934 yılında bu 

göreve baĢlamıĢtır. Frank, ortam koĢullarını hiç 

yadırgamamıĢ, hatta geniĢ koridorlu, koğuĢları yüksek 

tavanlı, klinikleri bir bahçe etrafında yer alan, bu 

nedenle koğuĢların bol ıĢık aldığı bu hastaneyi 

beğenmiĢ, 23 yıl boyunca burada Ģevk ile çalıĢmıĢtır. 

Zamanında, büyük bir ihtiyacı karĢılamak üzere bir 

oditoryum inĢa edilmiĢ ve Profesörler Kurulu kararı ile 

buna Frank Dershanesi adı verilmiĢtir. 
 

Frank, Türkiye‟ye gelmeden önce, zamanın 

Eğitim Bakanı Hikmet Bayur‟a, kendi yanında bir 

diyet hemĢiresi ve biyokimya uzmanı hekim 

görevlendirmek istediğini duyurmuĢ ve bu isteğini 

kabul ettirmiĢtir. Bu isimler BreslauWenzel-Hancke 

ġehir Hastanesi‟nde birlikte çalıĢtığı Dr. Kurt Steinitz 

ve diyet hemĢiresi olarak hastanede kliniğinde çalıĢan 

ElisabethWolff‟dur (Bkz. ġekil 1).  Frank, II. Dahiliye 

Kliniği‟nde bilimsel anlayıĢla çalıĢan diyet mutfağı ve 

diyet koğuĢu kurdurarak, tüberküloz hastalarının ayrı 

yatırılmalarını, bir Ġnfeksiyon Hastalıkları Servisi‟nin 

kurulmasını ve o zamanlar, kliniklerde tek kiĢilik hasta 

odaları anlayıĢı yokken, bunun gerekliliğini savunarak, 

ülkemiz Ġç Hastalıkları klinikleri için yenilikler 

getirmiĢ oldu. Frank‟ın yönettiği klinikte Fakültemize 

32 yıl hizmet eden diyet hemĢiresi ElisabethWolff 

(15), 1942 yılında Frank‟ın önsözü ile “Pratik 

Diyetetik. Muhtelif Hastalıkları Perhizle Tedavi 

Usulleri” adlı alanında öncü kitabı yayınlamıĢtır.  

Kliniğinde Dr. Kurt Steinitz‟e kurdurduğu biyokimya 

laboratuvarında zamanın ileri tahlil yöntemleri 

uygulanmıĢtır. Stenitz‟in yazdığı ve 1942 yılında 

yayınlanan “Klinik Laboratuvar Usulleri” adlı eser, bu 

laboratuvarın ileri düzeyde faaliyet gösterdiğine açık 

bir kanıttır. Frank‟ın kliniğinde 1939 yılında 

transfüzyonlarda saklanmıĢ banka kanının 

kullanılmaya baĢlanmıĢ olması, Türkiye için çok 

önemli bir yeniliktir (16). Frank, Ġç Hastalıkları 

alanında dünyadaki geliĢmeleri hevesle izliyor, 

yenilikleri kliniğine taĢımak için aynı hevesle 
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çalıĢıyordu. Dünyada 1950 yılında böbrek biyopsisi 

standart bir tanı yöntemi haline getirilince, onun 

kliniğinde de uygulanmaya baĢlandı. Frank, iç 

hastalıkları alanında dalların oluĢması için, 

asistanlarını farklı alanlarda yoğunlaĢtırdı. Kalp 

hastalıklarının tanılanmasında EKG‟den en iyi Ģekilde 

yararlanılması üzerinde özellikle durdu. Bu konuda 

yüzeysel bilgilerle çalıĢılmaktayken, yetkin uzmanlar 

yetiĢtirdi. Frank‟ın asistanlarından Dr. Bedi Beler‟e 

göre, kanserde ilk modern kemoterapi de, Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nde henüz kliniklere giren bir ilaç 

getirtilerek Frank‟ın Kliniği‟nde uygulanmıĢtır (17). 
 

Frank‟ın kliniğinde gerçekleĢtirdiği 

yeniliklerin en önemlilerinden birisi, daha sonra alanın 

ünlü profesörleri olacak asistanları Dr. Remzi Özcan 

ve Dr. Nejat Harmancı‟yı teĢvik etmesiyle kalp 

kateterizasyonunun yapılmaya baĢlanmasıdır. Daha 

sonra Dr. Ali Ekmekçi de bu ekibe katılmıĢtır. 

Frank‟ın Kliniği, hastalara parasız bakılan bir Vakıf 

Hastanesi‟nde olduğundan, buraya Anadolu‟nun ücra 

köĢelerinden, yolu olmayan köylerinden hastalar 

geliyordu. Klinikte hem eğitim, hem de araĢtırma için 

en uygun vak‟aları bulabiliyordu. Frank, bu elveriĢli 

Ģartlarda “kronik nefrit”li ve “nefroz”lu çok sayıda 

hastayı inceleyerek, 1941 yılında tanı ve tedavide en 

modern yöntemleri tanımladığı “Dahili Böbrek 

Hastalıkları Kliniği” adlı eserini yayınladı. 1949 

yılında “Karbonhidrat Metabolizması” adlı eseri, hem 

Türkçe, hem de Ġsviçre‟de Almanca olarak 

(PathologiedesKohlenhydratstoffwechsels) yayınlandı.  

Ġsviçre‟de yayınlanan eserde yazar Frank‟ın adı altında 

“Ġstanbul Üniversitesi II. Dahiliye Kliniği Direktörü” 

yazıyordu. 
 

Asistanı ve halefi Prof. Dr. Arif Ġsmet 

Çetingil, Frank‟ın kliniğindeki enteresan vak‟alara 

büyük ilgi gösterdiğini, her birini hevesle takip 

ettiğini, yüksek zekası ve bilgisi dolayısıyla en karıĢık 

vak‟aları aydınlatarak hem talebelerin he de genç 

asistanların sevgi ve saygısını kazandığını anlatmıĢtır 

(18). Nitekim dersleri hem öğrenciler, hem de pek çok 

uzmanlık alanından hekimler için büyük bir çekim 

oluĢturuyordu. Bu dersler kliniğinde görevli Dr. 

RosaRössler tarafından steno ile kaydedildi ve 

düzenlendi, Türkçeye çevirildi ve “Ord. Prof. Dr. 

Erich Frank‟ın Ġç Hastalıkları Klinik Dersleri” adıyla 

dört cilt olarak yayınlandı (19, 20, 21, 22). Frank, 

1951 yılında Almanca, Ġngilizce ve Fransızca 

makaleleryayınlanan“IstanbulContributiontoClinicalSc

ience/IstanbulerBeitrӓgezurKlinischenWissenschaft/ 

Contributionsd‟Istanbul a la ScienceClinique” adı ile 

dünya ilgi gören, Türkiye‟de iç hastalıkları alanında 

çağdaĢ düzeyde araĢtırmaların yürütülmekte olduğunu 

dünyaya duyuran dergiyi yayınlamaya baĢladı.  
 

Hitler iktidarı devrildikten sonra 

Almanya‟da Tıp Akademisi Üyeliği‟ne seçilip Altın 

Büyük Haç Liyakat NiĢanı ile onurlandırılarak göreve 

geri davet edildiğinde, reddediĢ nedenini Ģöyle 

açıklamıĢtır: “Yurdumdan atılmıĢ olmanın acı 

ĢaĢkınlığına uğradığım günlerde bana yalnız ve yalnız 

Türkiye kollarını açarak bağrına bastı. Burası benim 

vatanımdır, ayrılıp nimetlerine küfranda bulunamam.” 

(23)  Frank, Türkiye‟de geçirdiği 23 yıl boyunca 

Taksim Bahçesi karĢısındaki Cumhuriyet 

Apartmanı‟nda kiraladığı dairede yaĢamıĢ,  yazları 

birkaç ay için Rumeli Hisarı‟nda, Robert Kolej 

hocalarının evlerinde kalmıĢ, fakat ülke dıĢına hiç 

çıkmamıĢtır.  
 

13 ġubat 1957 tarihinde karaciğer koması 

neticesinde ölen Frank, çok sevdiği Boğaziçi‟nin 

tepelerinde AĢiyan Mezarlığı‟nda toprağa verilmiĢtir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi, 24 yıl hizmet veren bu seçkin 

Hoca‟nın mezarına “Nur Ġçinde Yat Erich Frank 

(1884-1957) Türk Tıbbının Minnet ve ġükranlarıyla” 

cümlelerini yazarak vefa duygusunun değerli bir 

örneğini vermiĢtir.  
 

Kızı Sabine Frank Gahagan, “My Father” 

baĢlıklı yazısında, babasının vasiyeti üzerine 

topraklarımıza gömülmesi hakkında “Babamın 

kendisini o kadar zengin bir Ģekilde 

gerçekleĢtirebildiği, gerçekten ait olduğu ülkede 

kalması en doğrusudur” demiĢtir (24). Adı tıbbı 

ilerletenler içinde yer alan, yetiĢtirdiği binlerce 

hekimin ve sayısız hastanın minnettarlık duyduğu 

Frank‟ın adı, Türk-Alman bilimsel iliĢkilerini 

güçlendirmek üzere 1984 yılında Münih 

Üniversitesi‟nde kurulan “Erich Frank 

Gesellschaftfürdietürkisch-

deutschenmedizinischenBeziehungene.V.” ile de 

yaĢatılmaktadır.  
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Prof. Dr. ÖZDEM ANĞ’IN ÖZGEÇMİŞİ 

Prof. Dr. Özdem ANĞ, 13 Aralık 1933 günü 

Ġzmir‟de doğmuĢ, lise öğrenimini EskiĢehir‟de 

tamamlayarak 1950 Haziran döneminde Fen kolundan 

pekiyi dereceyle mezun olmuĢtur. Aynı yıl Ġstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ne girmiĢ ve 30 Nisan 

1955‟ da Fakülteyi bitirmiĢtir. Haziran 1956 – Kasım 

1957 arasında yedeksubaylık görevini tamamlamıĢ, 30 

Kasım 1957 günü Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi 

enstitüsü‟ne asistan olarak atanmıĢtır. Mayıs 1958‟de 

devlet dil sınavını vermiĢtir. 2 Aralık 1959‟da “Akut 

Konjunktivit Amilleri ve Antibiyotiklere 

Mukavemetleri” konusunda hazırladığı tez ile girdiği 

sınav sonucunda Bakteriyoloji  

Mütehassısı ( uzmanı) ünvanını almıĢtır. 

Ekim 1960 – Temmuz 1961‟de Ġngiliz Kültür 

Heyeti‟nin bir bursunu kazanarak Profesörler Kurulu 

kararı ile 10 ay süreyle Londra‟da mesleki 

çalıĢmalarda bulunmuĢtur. Bunun ilk üç ayında 

“Hammersmith PostgraduateMedical School” 

Bakteriyoloji Bölümü‟nde ( BaĢkan: Dr. A. Da. 

McRahe) viroloji ile ilgili konularda çalıĢmıĢtır. 1961 

Ağustos ayında yurda dönerek uzman asistan olarak 

görevine devam etmiĢtir. 1964‟te  

“ĠmmunAderans Reaksiyonu” isimli tezi ile girdiği 

doçentlik sınavı kademelerini aynı yıl içinde 

tamamlayarak 16 Kasım 1964‟te doçent ünvanını 

almıĢ, Haziran 1965‟te Mikrobiyoloji ve Salgınlar 

Bilgisi Kürsüsünde kadrolu doçentliğine atanmıĢtır. 

Temmuz – Aralık 1967‟de altı ay süreyle Hür Berlin 

Üniversitesi‟nden aldığı bursla aynı üniversitenin 

Hijyen ve Tıbbi Mikrobiyoloji Kürsüsü‟nde araĢtırma 

yapmıĢ, bu süre içinde daha önce Ġstanbul „da 

Almanca öğrenmek amacıyla baĢarıyla tamamladığı 

Goethe Enstitüsü‟nün beĢ kursuna ek olarak Berlin‟de 

de aynı Enstitü‟ye devam etmiĢtir. Kasım 1969‟da 

Kürsü Profesörü tarafından Profesörlüğe yükseltilmesi 

önerilmiĢ, gerekli iĢlemlerin tamamlanmasından sonra 

ġubat 1970‟de Üniversite Profesörlüğüne yükseltilerek 

atanmıĢtır. Mayıs – Ağustos 1970‟de Amerika BirleĢik 

Devletleri ve Batı Almanya‟da, Temmuz – Eylül 

1980‟de Batı Almanya‟da bilimsel incelemelerde 

bulunmuĢtur. 1970‟li yılların ortalarında, önce Fakülte 

Kurulu‟ndaki seçimi kazanarak Senato üyesi olmuĢ ve 

Prof. Dr. ÖZDEM ANĞ 



 

14 

daha sonra Ġstanbul Tıp Fakültesi‟ne bağlanan 

FlorenceNightingale HemĢirelik Yüksekokulu Müdürü 

olarak 1981 yılına kadar Ġstanbul Üniversitesi 

Senatosu‟nda üye olarak görev yapmıĢtır. Yeni 

üniversite yasası uyarınca “ Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı” olarak adlandırılan 

kuruluĢta öğretim üyesi olarak görevini sürdüren 

Özdem Anğ, Anabilim dalı içinde oluĢan bilim 

dallarından Bakteriyoloji  Bilim Dalı‟nın BaĢkanı 

olmuĢtur. Prof. Dr. Özdem Anğ 1992 yılında Anabilim 

Dalı BaĢkanlığına seçilmiĢ ve bu görevini emekli 

olduğu güne kadar sürdürmüĢtür. 1993 yılı sonunda 

Rektör Prof. Dr. Bülent Berkarda tarafından Ġstanbul 

Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıĢtır. 

Prof. Dr. Özdem Anğ 1996-2000 yılları arasında 

Ġstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma 

Enstitüsü Müdürlüğünü yapmıĢtır. Prof. Dr. Anğ 

Ġstanbul Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi‟nde 

Mikrobiyoloji Kürsüsü‟nün Kurucu BaĢkanı olarak 

görev yapmıĢ ve bu süre içinde beĢ doktora yaptırarak 

bugün ülkemizde ağız mikrobiyolojisi alanından 

önemli bilimsel geliĢmeleri gerçekleĢtiren 

akademisyenlerin öncüsü olarak ülkemizde ağız 

mikrobiyolojisinin kuruluĢunda rol oynamıĢtır. 13 

Aralık 2000 günü, Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı‟nda 43 yıl 13 gün hizmet verdikten sonra emekli 

olmuĢtur.  

Prof. Dr. Özdem Anğ ġubat 1971‟de Türk 

Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel  Kurulunca Yönetim 

Kurulu üyeliğine seçilmiĢ ve Genel Sekreter  olarak 

gçrev yapmaya baĢlamıĢtır. 1986 yılında da halen 

yürütmekte olduğu dernek baĢkanlığına seçilmiĢtir. 

          30 Kasım 2007 günü mikrobiyolojide 50 hizmet 

yılını tamamlamıĢ olan ve yayımlanmıĢ 331 makalesi, 

kitaplarda yazdığı bölümler, kitap çevirileri bulunan 

ve çeviri editörlüğü yapmıĢ olan Prof. Dr. Özdem 

Anğ‟ın baĢlıca çalıĢma ve ilgi alanları 1958 yılından 

baĢlayarak bakterilerde antibiyotik direnci, hastane 

infeksiyonları, deneysel infeksiyonlar ve salmonella 

epidemiyolojisidir. Ülkemizde insandan ilk 

Listeriamonocytogenes, Nocardiaasteroides, 

Cryptococcuzneoformans, 

MycobacteriumgordonaesuĢlarınınizolasyonu Prof. 

Anğ tarafından gerçekleĢtirilmiĢ, ilk kez Anğ ve 

arkadaĢları tarafından izole edilen bir 

SalmonellaserotipiSalmonellaistanbul olarak 

adlandırılmıĢtır. 

Prof. Anğ halen Maltepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi‟nde Mikrobiyoloji dersleri vermektedir. 

 

FAKÜLTEMĠN 185. YILINDA YAġADIĞIM 50 YIL

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp 

Fakültesi‟nin 185 inci yılı nedeniyle “ Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Bülteni”nde yayımlanmak üzere bir makale 

hazırlamam istendiğinde hiç düĢünmeden kabul ettim ; 

çünkü bu 185 yılın 50 yılını ( 1950-2000 ) Fakültem 

ile birlikte yaĢamıĢ olmam nedeniyle onurlanmıĢ bir 

hekim öğretim üyesi olarak böyle bir yazı yazmakta 

zorlanmayacağımı düĢündüm. 

 

               Ġstanbul Üniversitesinin 1453 yılında 

Ġstanbul‟un  atalarımız tarafından fethi ile birlikte 

kurulduğu kabul ediliyor. Bazı araĢtırmacılar 

Fakültemizin kuruluĢunu da 1470 yılına kadar  

götürmüĢlerdir ( Fatih Külliyesi bünyesindeki 

DarüĢĢifa  )  ; Fatih DarüĢĢifası‟nda 1800 lerin sonuna 

dek hastalara bakılmıĢ , tıp eğitimi sürdürülmüĢtür. 

Diğer taraftan 14 Mart 1827 tarihinde öğretime açılan 

“ Tıbhane-i Amire ve Cerrahane-i Amire “ ,  bugünkü 

Ġstanbul Tıp Fakültesinin 185 yıl önceki adıdır. 

Bildiğimiz gibi, 14 Mart gününü  yurdumuzda Tıp 

Bayramı olarak kutlamaktayız. Darülfünun-u Osmani 

„nin bir Ģubesi olan Mektebi-i Tıbbiye , 1908 yılında “ 

Tıp Fakültesi “ olarak baĢladığı öğretime  1933 

Üniversite Reformuna kadar devam etmiĢ  ve  18 

Kasım 1933‟de  Atatürk‟ün Üniversite reformu 

uyarınca Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretime 

açılmıĢtır ;bu tarihten 25 gün sonra ben dünyaya 

gelmiĢim.  

 

      Liseden üstün baĢarıyla mezun olup hekim olmak 

amacıyla Tıp Fakültesi‟nde okumak üzere 1950 yılının 

güz döneminde Fen Fakültesi‟nin FKB sınıfına 

kaydımı yaptırarak öğrenimime baĢladığımda  tıp, 

diĢhekimliği ve eczacılık öğrencilerine  ( hepsi birlikte 

) Fen Fakültesi‟nin büyük dersanesinde ( bugünkü 

Ord. Prof. Dr .CemilBilsel Konferans Salonu ) ders 
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veren çok değerli öğretim üyeleri arasında 1933 

sonbaharında  Avrupa‟dan kaçarak yurdumuza gelmiĢ  

olup  tüm dünyaca tanınan yabancı (çoğu Alman)  

üniversite hocaları da vardı. 1951 Mayıs sonuna kadar 

fizik,  kimya , botanik ve zooloji derslerine devam 

ettim. Fizik dersi , yıllar sonra ilk defa bir Türk 

öğretim üyesi tarafından verilirken , kimya derslerini 

Alman hoca veriyor ve Türkçeye anında çevirisi 

yapılıyordu.  Botanik ve zooloji  dersleri de 

Almanya‟dan (Hitler rejiminden) kaçmıĢ profesörler 

(Prof. Heilbronn ve Prof. Kosswig) tarafından 

okutuluyordu. Öğrenimimin ikinci yılında Tıp 

Fakültesi‟ne kayıt yaptırarak 3 yarıyıl (sömestre) 

boyunca  anatomi, histoloji, fizyoloji ve biyokimya 

derslerine devam ettikten sonra ġubat 1953‟de bu 

derslerin sınavlarına girdik. Bu sınavların zorluğunu 

iki yıl boyunca  iĢitmiĢtik ; çünkü hem dersler  çok 

zordu hem de dört dersten her hangi  birisinin sınavını 

baĢaramayan  öğrenci Mart‟da baĢlayan 1953 bahar 

dönemine  devam edemiyor ve bunun sonucunda 

mezuniyet süresi zorunlu uzuyordu. Sınavları 

baĢaranlar üç yarıyıl sürecek olan mikrobiyoloji, 

fizyopatoloji derslerinin yanısıra dahiliye, cerrahi ve 

kadın doğum  derslerine  devam etmeye baĢlıyorlar ve 

Fakültemizin Çapa ( AĢağı Gureba Hastanesi‟nin bir 

bölümü dahil ) , CerrahpaĢa ( Haseki Hastanesi‟nin bir 

bölümü) dahil ve Beyazıt‟daki yerleĢkelerinde dersler 

yapılıyordu. Oysa önceki üç yarıyılın derslerine  

Fakültemizin Beyazıt yerleĢkesinde  devam etmiĢtik; 

örneğin fizyoloji ve biyokimya bugünkü Rektörlük 

binasındaki dersanelerde  , anatomi ve histoloji  ise “ 

Morfoloji Binası “ olarak adlandırılan bugünkü Siyasal 

Bilgiler Fakültesi‟nin bulunduğu binadaki 

dersanelerde okutuluyordu. Yukarıda sözettiğim  

derslerin sınavları (mikrobiyoloji hariç) sözlü olarak 

yapılıyor ve farklı öğretim üyeleri (hocalar) farklı 

öğrencileri sınıyorlardı (imtihan ediyorlardı). Bu 

sınavlarda kiĢisel nedenlerden ileri gelen ve haksız 

olduğuna tanık olduğum kalmalar ve geçmeleri hiç 

unutmadım ve öğretim üyesi olup öğrencilere ya da  

doçentlik aĢamasındaki uzmanlara sınavlarını  sözlü 

yapmak durumunda kaldığımda, haksızlık yapmamak 

için tüm çabamı , dikkatimi harcadım. Burada , ben 

emekli olmadan önce yerleĢmiĢ olan bugünkü sınav 

sisteminin de (çoktan seçmeli , test usulü) yanlıĢ 

olduğuna inandığımı belirtmek isterim. 60  ( hatta bazı 

zamanlarda bazı Tıp  Fakültelerinde 50) geçer  notun 

hekim olmak için yeterli olmadığına inanıyorum.  Ben 

öğrenci iken uygulanan “ mikrobiyoloji “ sınavı bence 

en adil olanıydı ; bu sınavda basit bir pratik sınavının 

yanısıra asıl sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölüm 

halinde yapılıyor, yazılıda uzun  cevaplandırılacak 

olan  10 kadar  soru sorularak cevaplar 

değerlendiriliyordu. 100  üzerinden ancak 60 alanlar 

geçiyor ve orta almayı garantiliyor ve bunlardan 

notlarını yükseltmek isteyenler (iyi veya pekiyi  almak 

isteyenler)  Enstitü‟de (Ģimdiki Anabilim Dalı) görevli 

3 öğretim üyesinin (1 Ordinaryüs Profesör , 1 

Profesör, 1 Doçent) birlikte  soru sorup  cevapları 

değerlendirdikleri bir sözlü sınava alınıyorlardı. 

 

  Patoloji, adli tıp ve klinik derslerine devam 

ettiğimiz beĢinci  yılın ardından fakültedeki son 

yılımız (6. sınıf) stajlara ayrılmıĢtı. ĠkiĢer ay süren 3 

büyük stajın ( dahiliye, cerrahi ve kadın-doğum ) ve 15 

er günlük küçük stajların ( çocuk sağlığı ve hastalıkları 

ve  diğerleri) her birinin son gününde sınavlar  yine 

sözlü olarak yapılıyor ve sınav sonuçları  taĢıdığımız “ 

öğrenci karnesi”ne  anında  yazılıyordu. Sonunda 

kiĢisel nedenlerle yapmadığım bir küçük staj nedeniyle 

15 günlük gecikmeyle 30 Nisan 1956 günü psikiyatri 

sınavını vererek “ Tıp Fakültesi  mezunu doktor 

(hekim)  “ olmuĢtum. 1956 Haziran ve 30 Kasım 1957 

tarihleri arasında tabip yedek subay olarak askerlik 

görevimi yaptım ve terhis olduğum gün Ġstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi “ Mikrobiyoloji ve Salgınlar 

Bilgisi Enstitüsü” asistan kadrosuna atamam yapıldı. 

1959 Aralık ayı baĢında uzman, 1964 sonbaharında 

doçent oldum. Doçentliğe yükselmemde lisan sınavı 

benim  için hiç de güç olmamıĢtı ; nedenine değinmek 

isterim. Ben EskiĢehir‟in tek lisesinde ( 1950 

öncesinden söz ediyorum ) okumuĢtum. Lisedeki dört 

Ġngilizce öğretmeninin her biri çok çok iyi 

öğreticilerdi. Altı yıl boyunca bu öğretmenlerin  ikisi 

benim hocam oldular ve onlardan öğrendiklerimle  

Mayıs 1958‟de , kolej mezunları dıĢındakiler için çok 

zor olan “Devlet Lisan Sınavı”nı ( Ġngilizce ve Türkçe 

gazete makalelerinin karĢılıklı çevirisi ) baĢardım ve 

memuriyette bir derece yükseltildim. Bugün acaba 

Anadolu‟daki liselerin mezunları böyle bir baĢarı 

kazanabiliyorlar mı ? 

 

          Doçentlik sınavının ikinci aĢaması, en az iki yıl 

emekle hazırlanmıĢ bir çalıĢmanın (doçentlik tezi) 

kabul edilmemesi olasılığı nedeniyle (yeniden sonucu 

belirsiz olarak en az  iki yıl çalıĢma !) çok önemliydi. 

Sınavın üçüncü aĢamasında çeĢitli üniversitelerden 5 

Profesör tarafından sözlü sınav ve  uygulamalı sınav 

yapılıyordu. Bu sınavı baĢarmak için bilgimizin  doruk 

noktasında olması gerekiyordu. Son olarak, adayın 
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önceden  hazırladığı beĢ ders konusundan biri jüri 

tarafından seçiliyor ve 50 dakika süreli bir “ deneme 

dersi “ jüri üyelerine ve öğrencilere anlatılıyordu.Tüm 

bu aĢamaların her birinde  geçmek ve kalmak olasıydı; 

örneğin , deneme dersini erken ya da geç bitirmek de 

bir yıl beklemeyle sonuçlanıyordu .  AĢamaların 

tümünde baĢarılı olup da Doçent ünvanı alan kiĢinin  , 

Fakülte Kurulu‟ndaki Profesör öğretim üyeleri (o 

zamanlar Fakülte Kurulu‟nda  Ģimdiki gibi üç Profesör 

değil, Fakülte‟nin tüm Profesörleri yer alıyordu.) 

tarafından kabul edilirse , bir doçent kadrosuna 

ataması yapılıyor ve aday o zaman artık “ Öğretim 

Üyesi” oluyordu. 

 

 Benim için öğretim üyeliği çok anlamlı, çok 

değerliydi. Öğrenciliğimden baĢlayarak tek hedefim 

öğretim üyesi olmaktı. Öğretim üyeliğini hiçbir zaman 

bir meslek olarak görmedim; aksine benim için , bir 

yaĢam biçimiydi  ; bilimi, okumayı, yazmayı, 

öğrenmeyi ve öğretmeyi, araĢtırmayı sevmek ve merak 

etmeyi gerektiriyordu. Öğretim üyesi olarak gençlere 

de bunları aĢılamayı en önemli görev saydım daima; 

onlara yol göstermeye, önlerini açmaya, çalıĢmayı 

sevdirmeye, öğretmeye gayret ettim. Bilgi kadar 

önemli olanın hayatta bir duruĢ olduğuna inandığım 

için gençlere  bu anlamda da rol model olmayı 

önemsedim.  Öğretim üyeliğine genel bakıĢımı 

oluĢturan fikirlerimle  bağdaĢır biçimde daima, 

öğretim üyelerinin yönetimde de sorumluluk almaları 

gerektiğini düĢündüm ; bunu yaĢamımda da uyguladım 

, fakülte ve üniversite yönetiminde genç bir öğretim 

üyesi olduğumdan itibaren çeĢitli görevler aldım.  

Ancak bu görevlerim hiçbir zaman akademik 

kimliğimden, çalıĢmalarımdan daha önemli olmadı 

benim için. Bu geçici görevlerin verdiği yetkilerin 

sınırlarını aĢmadım ve her zaman olumlu anlamda 

kurumun bütünü için kullanmayı ilke edindim. 

 

 Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde daima çok 

önemli hocalar görev yaptı. Çok sayıda  değerli hekim, 

uzman, bilim adamı yetiĢti. BaĢta  1967‟de 

Fakültemizin CerrahpaĢa yerleĢkesinde  görevli 

öğretim üyelerimizin aramızdan ayrılarak  kurdukları (  

her öğretim üyesine resmen soruldu; isteyenler 

kuruluĢunu yazımın baĢında anlattığım ve 1933 „den  

beri sadece Tıp Fakültesi olarak anılan  Fakülte‟de 

kalarak  Ġstanbul Tıp Fakültesi‟ni oluĢturdular)  

Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi olmak 

üzere bir çok baĢka Tıp Fakültesi‟nin kurucuları olarak 

Fakültemiz mezunları görev yapmıĢlar, Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin kuruluĢu için de 

Fakültemiz görevlendirilmiĢtir. Fakültemiz klinik 

binalarının tamamlanmasında ve yapımlarında, her 

türlü malzeme v.b alımlarında o yıllardaki 

dekanlarımızın tam yetkilendirdikleri  ve bir üyesi 

olduğum “ Planlama Komisyonu “ , Fakültemiz için 

baĢarılı çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu anlattıklarımın 

gerçekleĢtiği bir Tıp Fakültesi‟nin mensubu olmakla 

her zaman övündüm . Türkiye için her alanda önemli, 

söz sahibi, güçlü bir etkinliği olan yurdumuzun en  

eski ve en büyük Tıp Fakültesinin öğrencisi ve öğretim 

üyesi olarak onun bir parçası olmak bir onur olmuĢtur 

benim için daima.   ĠĢimi, üniversitemi ve fakültemi 

hep çok sevdim. Gerçek sevginin çok çalıĢmayı ve çok 

ilgili olmayı ,yani emek harcamayı gerektirdiğine 

inanırım. Gerçekten sevmek demek , benim için , 

sevilen nesneyi gerçekçi olarak değerlendirmektir aynı 

zamanda;  olumlu ya da olumsuz yanlarını görmek , 

bilmektir. Ne geçmiĢ yanlıĢsızdı ama ne de bugün her 

Ģey mükemmel diyebiliriz. Üniversitenin YÖK öncesi 

dönemlerinin, bazı olumsuzluklara karĢın daha 

demokratik , daha katılımcı olduğuna inanan biri 

olarak en önemli değiĢikliklerin YÖK‟le birlikte 

yaĢanmıĢ olduğunu düĢünüyorum.  

 

EleĢtirel olmak , değiĢime açık olmak , 

eleĢtiriye açık olmak  ilerlemenin gerekleri olup  bilim 

insanlarının  da baĢlıca özelliği olmalıdır elbette ; 

ancak dikkat edilmesi gereken husus , yıkıcı 

eleĢtirilerin, eleĢtireyim derken geçmiĢi ve tüm 

baĢarıları görmezden gelmenin ,  yok saymanın ve her 

Ģey Ģu an baĢlıyor hissini yaratmanın  

kurumsallaĢmanın önündeki en büyük engel olduğudur 

. KurumsallaĢmak , düzeltmek için tüm 

olumsuzluklarını görebilmeyi baĢardığımız bir geçmiĢi 

ve o geçmiĢin o günkü koĢullardaki baĢarılarını 

unutmamak, unutturmamak ve böylece kurumun 

tarihselliğini diri tutmakla  olanaklıdır.   Bu bağlamda 

, bana kalırsa ,  eleĢtiri yaparken   bu fakültenin 185 yıl 

boyunca , özellikle 1933 „den baĢlayarak ülkemizin en 

iyi hekimlerini yetiĢtirmiĢ olduğu gerçeğini 

görmeyenler ya da unutanlar ve değiĢtirmeyi , 

değiĢimi iyiye giden yolda bir araç olmaktan çıkarıp  

bir amaç haline getirmekle  bu kavramın  içini 

boĢaltanlar  ve doğal olarak özellikle Fakültemizin 

mezunları olanlar kendilerini de inkar etmiĢ olurlar. 
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 Ülkemizde mevcut durumda 82 tıp fakültesi 

bulunmaktadır (ÖSYM, 2011). Bunlar içersinde en 

eskisi Ġstanbul Üniversitesi (ĠÜ)-Ġstanbul Tıp Fakültesi 

(ĠTF)‟dir.Üniversite Reformu ile 1933 yılında 

bugünkü Ġstanbul Tıp Fakültesi ismini almıĢtır (Namal 

FA, 2012). ĠTF 1981‟de yürürlüğe giren 2547 sayılı 

Yüksek Öğrenim Kanunu‟na (YÖK) göre anabilim ve 

bilim dalları Ģeklinde yeniden organize olmuĢtur. 

Kanunda fakülteler,  “yüksek düzeyde eğitim-öğretim, 

bilimsel araĢtırma ve yayın yapan; kendisine birimler 

bağlanabilen yükseköğretim kurumları” olarak 

tanımlanır. Tıp fakülteleri eğitim-öğretim ve bilimsel 

araĢtırma faaliyetlerini yürütmek ve topluma nitelikli 

sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Fakültemiz 

ülkemize eğitim ve tıbbi hizmetin yanı sıra bilimsel 

araĢtırma alanında da önemli katkıda bulunmuĢ ve 

bulunmaktadır. Bu yazıda ana tema ĠTF‟nin araĢtırma 

ile ilgili verilerini değerlendirerek uluslararası bilime 

katkısını ortaya koymak ve daha ileriye nasıl 

gidilebiliri irdelemektir. 

 

 Son 30 yılda ĠTF adresli yaklaĢık 5.000 

civarında özgün makale üretilmiĢtir. Bu sayı ĠÜ‟nün 

aynı dönemdeki toplam makale sayısının %30 

düzeyindedir. ĠTF‟nin 1980 yılında 20 civarında olan 

özgün makale sayısının 2010 yılında 400 seviyelerine 

yükseldiği görülmektedir (ġekil 1). Bu zaman 

diliminde en çok yayın Dahili Tıp Bilimlerinde 

üretilirken, bunu Cerrahi ve Temel Tıp Bilimlerinin 

izlediği bilinmektedir. Özgün makalelerin %5.0‟inin 

yerli dergilerde, %95‟inin ise yurtdıĢı dergilerde 

yayınlandığı görüldü. ÇalıĢmaların %25‟i çok 

merkezli, farklı disiplinlerin katılımı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk yazar ismi ĠTF olan makale 

oranı %85 civarındadır. Bu sürede öğretim üyesi 

baĢına düĢen özgün makale sayısının yılda 0.2‟den 1.0 

düzeyine ulaĢtığı (ġekil 2),  yayınlara yapılan atıf 

sayısı 30.000, ortalama etki değerinin 6.0 düzeyinde 

seyrettiği bilinmektedir. Bu makalelerden bir tanesi 

1.000‟in, beĢ tanesi 500‟ün, 125 tanesi ise 100‟ün 

üzerinde atıf almıĢ durumdadır. ĠTF‟de 2000 yılında 

440 olan öğretim üyesi sayısı 2010‟da 473, 2012 

yılında ise performans sistemine dayalı sorunlar 

nedeniyle azaldığı görülmektedir. Öğretim üyesi 

dağılımı açısından doçent/profesör oranının 2012 

yılına gelindiğinde 1/8 düzeyinde görülmektedir. 

 

 Türkiye 2010 yılında 28.194 bilimsel yayın 

üreterek dünyada 18. sırada yer almıĢtır. (TÜBĠTAK 

ULAKBĠM, 2012).   Atıf indekslerine göre, %1.3 

katkı ile 1980-2010 yılları arasında tıp alanında 16. 

sırada yer alırken, aynı listede ĠÜ 323. sırada 

bulunmaktadır (Thompson Reuters, 2012). 

ShanghaiAcademicRanking of World Universities 

(ARWU) sıralamasına göre ĠÜ 385. sırada yer almıĢtır 

(ARWU, 2012). Orta Doğu Teknik Üniversitesi- 

UniversityRankingbyAcademicPerformance (URAP) 

AraĢtırma Laboratuvarı “Üniversiteler 2011 Yılı 

Akademik Performansa Dayalı BaĢarı Sıralama” 

listesine göre ĠÜ tıp alanında dünyanın en iyi 

üniversiteleri arasında 156. sırada yerini almıĢtır 

(URAP, 2012). Aynı dönemde öğretim üyesi baĢına 

düĢen makale sayısı 0.5-0.6 iken bu sayı ĠTF‟de 0.6-

1.0‟dir. ĠÜ‟nin 1. sırada yer almasında ĠTF‟nin katkısı 

%30 olarak dikkate değerdir. 

Doç. Dr. MUHAMMET BEKTAġ 
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ĠTF‟nin son 32 yıl içinde atıf sayısı 30.000 

etki değeri de 6.0‟dır. Türkiye ortalamasının üzerinde 

bir değer olsa da, 14 civarında olan dünya 

ortalamasının altındadır. Bu sonuç niteliği yüksek 

olmayan yayınların yapıldığına iĢaret etmektedir. 

Bilindiği üzere akademik yükseltmelerin yaklaĢtığı 

döneminde bilimsel üretkenlik artmaktadır. Bu durum 

araĢtırıcıları üst düzey bilimsel yayın üretmeyi arka 

plana iterek, mümkün olan en kısa zamanda, fazla 

sayıda, niteliksel olarak yeterli düzeyde olmayan 

bilimsel yayınlar üretilmeye zorlamaktadır. Bilgi 

üretimi ve kalitesinin artması için nitelikli akademik 

kadroya, kaynağa ve motivasyona ihtiyaç vardır. 

ĠTF‟nin, mevcut akademisyen gücü ve alt yapısı, 

kaynak oluĢturabilme potansiyel yönünden ideal 

durumda olmasa bile iyi sayılabilecek durumdadır. 

Akademisyen sayımız ve bunların nitelikleri, 

uluslararası rekabet edebilmemizi sağlayacak 

yeterliliktedir. Fakat, akademi dünyamızda ar-ge ve 

innovasyon kültürünün arzu edilenden oldukça 

uzaktadır. Fakültemizin akademisyen yapısı tıpta 

uzmanlık eğitimi ve doktora sonrasındaki akademik 

ünvanlara dayanmaktadır. Uzmanlık eğitimi, doktora 

(PhD) eğitimi ile eĢdeğer kabul edilmektedir. Tıp 

fakültesi mezunları doktora eğitimi almadan, uzmanlık 

eğitimi sonrası akademik unvanlar alabilmektedir. 

Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında bilimsel araĢtırma 

yöntemleri yeterli seviyede verilmemektedir. 

Fakültemizde çalıĢan akademik insan gücünün 

bilimsel formasyonu, ar-ge yöntemleri konusunda 

tamamen bireysel ve rastlantısal olarak Ģekillenmesi 

sözkonusudur. Ürettiğimiz ar-ge faaliyetleri, belirli bir 

konuda yoğunlaĢan, birbirini takip eden, uzun vadeli 

projeler olan, süreklilik arzeden,  patente dönüĢen, 

ekonomiye katkı sağlayan ve toplum yararına 

kullanılan veriler sağlayamamaktadır. Fakültemizde 

ar-ge‟nin akademik yükseltmeden bağımsız, önceliği 

olan alan haline gelmesi gerekmektedir. Bunun için 

zihniyet değiĢikliği, idari ve yasal yapıda 

düzenlemeler gerekmektedir. Fakültemizde, uzun 

süreli araĢtırmalar, donanımlı insan gücü ve proje 

desteklerinde süreklilik mutlaka sağlanmalıdır. 

BaĢarılı bilm insanlarını kurumda tutacak yeterli ücret, 

alt yapı, yardımcı araĢtırmacı ve sürdürülebilir 

araĢtırma desteği garanti edilmelidir. Verimli projeler,  

konusunda yetkin, öncü fikirlere sahip, öncelikli 

alanları bilen, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası 

çalıĢılmalardan haberdar olan bilim insanları sayesinde 

üretilebilmektedir. Temel sorunların çözümü için 

nitelikli araĢtırmaların, yurt dıĢı ile sağlıklı iletiĢim 

kurma ve iĢbirliği yaparak ortak çalıĢma yapmak 

zorunluluğu vardır. Bu iĢbirlikleri her paydaĢın değiĢik 

iĢ paketlerini üstlendiği çok merkezli (ulusal ve ya 

uluslararası) araĢtırmalar halinde yürütülmektedir.  Ar-

ġekil 1. 1980-2010 arasında yer alan İTF adresli 

özgün makale sayıları. PubMed, ISI Web of Sciences 

ve Google Scholar arama motorlarından 

yararlanılarak İTF adresli yayınlanan özgün 

makaleler belirlenerek değerlendirilmiştir. 
 

ġekil 2. Yıllara göre öğretim üyesi başına düşen 

özgün makale sayılarının dağılımı. 
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ge ve iĢbirliğine faaliyetlerini artırabilmek için,  

araĢtırma birimlerinin alanlarıda çok güçlü olmaları 

hatta çekim merkezi olma zorunluluğu vardır. Bu 

nedenle, fakültemizin ar-ge açısından bireysel, ulusal 

ya da uluslararası düzeyde güçlü olduğu alanlar ortaya 

konulmalıdır. AraĢtırma alt yapısındaki eksiklikler 

önemli zayıf nokta olarak belirmektedir. Bu eksikliği 

sadece alet-cihaz eksikliği olarak görmek doğru 

olmaz. Temel bilimlerde uluslararası düzeyde rekabet 

edebilecek yetiĢmiĢ insan gücü ve laboratuvar alt 

yapısının eksikliği ciddi bir sorun oluĢturmaktadır. 

Bunlara akademik yapılanmamızın, idari ve mali 

özerklik yönünden esneklik içermemesi eklendiğinde, 

verimli araĢtırma merkezlerinin kurulmasının güç 

olduğu görülmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde etkinliği 

kanıtlanmıĢ olan, belirli araĢtırma konularına 

odaklanmıĢ, bünyesinde sadece tam zamanlı 

araĢtırmacıların çalıĢtığı, proje bütçesinden 

desteklenen ve devamlılığı da yeni alınacak araĢtırma 

projeleriyle sağlanan, idari ve mali özerkliği olan 

laboratuvar ya da araĢtırma merkezlerimizin olmaması 

önemli bir eksiğimizdir. Mevcut, yapılanma ile 

fakültemizin ar-ge ve innovasyon yoluyla kendi 

varlığını sürdürebilecek yeterlilikte gelir sağlaması 

çok zor görünmektedir. Performans sistemi ile daha da 

ön plana çıkartılan hizmet sektörü nedeniyle, 

fakültemizin eğitim-öğretim ve ar-ge hizmetlerine 

gerekli özeni göstermesi zorlaĢacaktır. 

 

 Bu amaçla, araĢtırma bütçelerinin gerçekçi 

hale gelmesi ve muhasebe iĢlemlerinin düzeltilmesidir. 

AraĢtırma bütçelerinin, tam ve yarı zamanlı 

araĢtırmacı çalıĢtırmaya imkân vermesi sağlanmalıdır. 

Böylece, birimler proje ürettikleri ölçüde araĢtırmacı 

çalıĢtırabilecekler,   araĢtırmacıları ve teknisyenleri 

belirleyebilecekler ve sistemin sürekliliği için yeni 

projeler üretmek zorunda kalacaklardır. Bu sayede 

araĢtırmaları akademik yükseltme kurgusundan 

kurtararak, baĢarılı araĢtırmacıları kurumda tutabilmek 

ve kurumsal geliri artırmak mümkün olabilecektir. 

Sürekli yenilenme ihtiyacı duyulan yüksek maliyetli 

laboratuvar altyapısı için üniversite ya da kalkınma 

bölgesi odaklı mükemmeliyet merkezleri kurarak 

techizatın verimli kullanılmasını sağlamak en akılcı 

çözümdür. Sarf malzemelerinin alımı sırasında 

güçlükler, uluslararası rekabet unutulmamalıdır. 

Uluslararası ve Avrupa Birliği projelerine tanınan tüm 

kolaylıklar, acilen ulusal projeler için de geçerli 

olmalıdır. Çevrimsel araĢtırmaların makul bir sürede 

ürüne dönüĢmesi ve bu ürünlere alınacak patentlerin 

de kurum ve araĢtırmacılar için bir kaynak oluĢturması 

hedeflemelidir. Fakültemizin Ģu anki durumunu, 

yenilikçi çevrimsel araĢtırmalar açısından yeterli 

olgunlukta görmek mümkün değildir. Ayrıca, patent 

ve fikri mülkiyet haklarında son dönemde yapılan 

iyileĢtirmelere rağmen, mevcut durumu patent almaya 

yönelik çalıĢmaları teĢvik edici bulmak çok zordur. 

 

           Sonuç olarak, tıp fakültelerinde asıl varoluĢ 

amaçlarına yönelik, eğitim ve araĢtırma-geliĢtirme 

odaklı ve gelirini de bu sayede artıracak Ģekilde 

yeniden yapılanmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

düzenlemeler, akademisyen gücünün iyileĢtirilmesini, 

araĢtırma bütçelerinin artırılmasını ve kullanımlarının 

tam zamanlı ve yardımcı araĢtırmacı çalıĢtırabilecek 

Ģekilde düzenlenmesini, çevrimsel ve yenilikçi 

araĢtırmalara odaklanabilmeyi sağlayabilecek idari ve 

yasal değiĢiklikleri içermelidir. Tıp fakültelerine 

dayatılan sisteme karĢı uluslararası rekabet edebilir 

akademik yapılar olarak, ayakta kalabilmenin baĢka da 

yolu yoktur. Kısıtlı ülke kaynaklarını verimli 

kullanmak, BAP dıĢında TÜBĠTAK, TÜBA-GEBĠP, 

DPT, Avrupa Birliği kaynaklarından da destek 

sağlanarak yayın potansiyelini artıracak adımlar 

olmalıdır. Fakültemiz için kısa vadede en önemli gelir 

kaynağını klinik ilaç araĢtırmalarının oluĢturması 

beklenmelidir. Yeni ilaçların geliĢtirilmesi sırasında 

yapılması zorunlu olan faz çalıĢmalarından ülkemiz 

mevcut potansiyeline oranla çok küçük bir pay 

almaktadır. Üniversiteler arası öğretim üyeleri 

hareketliliği artırılmalı, ortak doktora ve sonrası eğitim 

programlarının geliĢtirilmeli bu sayede bilgi 

üretiminin artacağı düĢünülmelidir. Bunların dıĢında 

süreklilik için ödüllendirme önem taĢımaktadır. Aynı 

zamanda ĠTF‟nin bilgi üretiminin akademik yapılanma 

ile klinik ve temel bilimler arasında iĢbirliğini 

güçlendirerek yayın sayısında artıĢın yanında kalite 

unsuruna yer vermesi önem kazanmaktadır. 
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İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NDE VE SONRASINDA UZMANLIK 

1926 yılından bu yana uzmanlık eğitimi veren köklü kurumumuzdan ilk yetiĢen uzman Dr. Lütfi SABRĠ 

13.05.1926 tarihinde Tedavi Klinikleri uzmanlığını alarak vatana hizmete baĢlamıĢtır. O günden bu güne tam 6402  

doktor Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde yetiĢerek uzman olmuĢtur. En son mezun olan uzmanımız olan Dr.Bahar TEKSÖZ 

ise 10.09.2012 tarihinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından uzmanlığını alarak uzmanlığına 

baĢlamıĢtır. 

 Halen üniversitemizde temel tıp bilimlerinde 41, dahili tıp bilimlerinde 247, cerrahi tıp bilimlerinde 242 tıpta 

uzmanlık öğrencisi eğitim almakta ve hizmette bulunmaktadır. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi yılların birikimini yetiĢtirdiği uzmanlarla ülkenin dört bir yanına ulaĢtırmayı baĢarmıĢ, 

mezun olan uzmanların bir kısmı diğer üniversitelerde öğretim üyesi olarak bu eğitim meĢalesinin daha çok kiĢiyi 

aydınlatmasına ve sağlıklarına kavuĢturmasına yardımcı olmuĢtur. 

 Dünyanın sayılı tıp fakültelerinden olan ve bir üyesi olmaktan gurur ve onur duyduğumuz bu kurumdan; 

eğitimini tamamlayıp ülkenin en iyi doktorları olarak, belki yurt dıĢında, belki üniversitelerde öğretim üyeliği yaparak, 

belki de bulunduğumuz merkezde vatandaĢlarımıza bir çok üniversite hastanesinin veremeyeceği sağlık hizmetini 

vererek; ama her Ģekilde bu fakülteden mezun olmanın haklı gururunu yaĢayarak, yine bu kurumun oluĢturduğu ekol ile 

milletimizin sağlık ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde çözeceğimizi biliyoruz.  

Bilginin ıĢığında ve özgüvenimiz ile vatanımızın her köĢesinde Ġstanbul Tıp Fakültesinin benliğini 

yaĢatacağız, gittiğimiz her yerde insanın en önemli ihtiyacı olan sağlık için hekimlik onuruyla, edindiğimiz tecrübeyle, 

bilgi ile yaĢayacak ve yaĢatmaya çalıĢacağız. 

Yaptığımız her Ģeyde Cumhuriyetimizin değerlerini ilke edinecek, vatanımızın ve yüce milletimizin 

hizmetinde, tıp biliminin ıĢığında, kurumumuzdan aldığımız eğitim ve tecrübeyle hastalarımızın sağlığı için var 

gücümüzle çalıĢarak Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin bayrağını göğsümüzde gururla taĢıyacağız 

 Biz Ġstanbul Tıp Fakültesi asistanları; uzmanlığımızı tamamlayarak ülkemizin her yerinde bu bayrağı gururla 

taĢıyacağız; mevcut sağlık politikaları ne kadar hekimlerin aleyhine kurulsa da, her ne kadar milletimizin yetiĢtirdiği 

Türk doktorlar köĢeye sıkıĢtırılmak istense de, hekim kökenli atanmıĢ ve seçilmiĢler devlet kurumlarında ve 

sendikalarda her ne kadar sağlık ve hekimlerin sorunlarından haberdar olmasalar ve meslektaĢlarını korumak 

duygusundan tamamen yoksun olsalar da,  her ne kadar politikaların üzerimizde ölümcül sonuçları olsa da, çalıĢma 

alanımızın özgürlüğü daraltılsa da, hayatımız daha da zorlaĢtırılsa da.. 

Evet her Ģeye rağmen; 

“Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” 

Dr. ĠBRAHĠM KANDEMĠR 
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İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNU TIP DOKTORLARI 

Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1945 

yılında Ankara Tıp Fakültesi kurulana kadar, 

ülkemizin tek tıp fakültesiydi. Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Profesörler Kurulu, 1970 yılını Fakülte‟nin 

kuruluĢunun 500. yılı kabul etmiĢ ve kutlanmasına 

karar vermiĢtir. 

Tıbhane-i Âmire ülkemizde modern 

anlamda açılan ilk tıp okuludur. Bu kurum, daha sonra 

farklı adlar alsa da eğitime aralıksız olarak  kendisini 

geliĢtirerek devam etmiĢtir. Bu nedenle 14 Mart 1827 

tarihi, ülkemizde modern tıp eğitiminin baĢlangıcı 

kabul edilmekte ve Tıp Bayramı olarak 

kutlanmaktadır. 

Böylesine köklü bir geçmiĢi olan Ġstanbul 

Tıp Fakültesi‟nde okumak,bir çok gencin en büyük 

hayali.Buraya gelmek için amansız bir yarıĢa giren 

öğrenciler,sınav sonuçlarını görüp,Ġstanbul Tıp 

Fakültesi‟ni kazandığını öğrenince büyük bir sevinç 

yaĢıyorlar.Fakat çok geçmeden bir soru geliyor 

akıllarına; „altı yıl nasıl bitecek?‟.Ama üst sınıftaki 

meslektaĢlarına ve tecrübeli öğretim görevlilerine 

sorduklarında onların,bu sürenin göz açıp kapayıncaya 

kadar geçtiğini söylemeleriyle biraz  olsun 

rahatlıyorlar. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi ekolünde yetiĢen 

Hulusi Behçet, Akil Muhtar Özden, Mazhar Osman 

gibi Türk tıbbının ünlü hocaları, Ġstanbul Tıp 

Fakültesi‟ni ulusal ve uluslar arası alanda parlak bir 

kurum haline gelmesini 

sağlamıĢlardır.Ayrıcamüzik,resim,tiyatro,sinema gibi 

bir çok sanat dalında da çok önemli Ģahsiyetlerin 

yetiĢmesine imkan sağlamıĢtır. 

Birinci Dünya SavaĢı yılları, tıp fakültesinde 

verilen eğitimi kaçınılmaz olarak etkilemiĢtir. 

Çanakkale SavaĢı yıllarında Fakültemizin mezun 

veremediği yıllar olmuĢtur.Aziz vatanımızı savunma 

uğrunda Ģehit ve gazi olan meslektaĢlarımızı bir kere 

daha saygıyla anıyoruz.Ruhları Ģad olsun… 

  1922 yılı, Tıp Fakültesi tarihinde 

hanımların ilk kez eğitime katılma hakkını kazandığı 

yıl olduğundan ayrı bir öneme sahiptir. Bu yıl on kız 

öğrenci Tıp Fakültesi‟ne kabul edilmiĢlerdir. 

Bunlardan altı tanesi 1927 yılında mezun olmuĢ, 1928 

yılında stajlarını tamamlayarak hekimlik yapmaya 

baĢlamıĢlardır. Bu isimlerden Fatma Müfide Kâzım 

Hanım (Prof. Dr. Müfide Küley), 1929-1933 yılları 

arasında Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi II. 

Dahiliye Kliniği‟nde ihtisas yapmıĢ, 1942 ile emekli 

olduğu 1973 yılları arasında Fakültemiz iç hastalıkları 

anabilim dalında öğretim üyesi olarak hizmet 

vermiĢtir. Üniversitemiz kendisine 1993 yılında, yani 

vefatından iki sene önce ġeref Doktoru 

(DoctorHonoriscausa) payesi vermiĢtir.  

31 Mayıs 1933‟de Ġstanbul Darülfünün‟u 

lağvedilip ve yerine Ġstanbul Üniversitesi kurulmuĢtur. 

Ġlk Rektör, Tıp Fakültesi iç hastalıkları 

ordinaryüslerinden Prof. Dr. NeĢet Ömer Ġrdelp‟tir. 

Fakültemizin ilk Dekanı Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim 

Sağlam‟dır. 

 

Mezun olmak güzel, fakat mezun olduktan sonra bu arkadaĢlık bağını devam ettirmek daha güzel olsa gerek. 

Yakın zamanda yapılan güzel bir organizasyona Ģahit olduk.Ġstanbul Tıp Fakültesi‟ne 1974‟de giren ya da 1980 yılında 

mezun olan 400‟ün üzerindeki hekim Ġstanbul Üniversitesi‟nin Beyazıt‟taki Merkez Binası‟nda buluĢtular.Aralarında 

halen Ġstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet‟ le mezun oldukları fakültemizin Ģimdiki dekanı Prof. Dr. 

Bilgin Saydam da dahil yurdun, hatta Avrupa‟nın çeĢitli kentlerinde hekimlik yapan “80 mezunları” burada 

düzenledikleri bir yemekle mezuniyetlerinin 30. yılını kutlayıp, anılarını tazelediler ve birbirilerini görmeyenler 

özlemlerini giderdiler.Ġstanbul Üniversitesi ve Ġstanbul Tıp Fakültesi mezunları için, bu biçimde “üniversite çatısı 

altında” gerçekleĢtirilen ilk buluĢma olan bu organizasyonun örnek teĢkil ederek ilerleyen yıllarda artarak devam 

etmesi ümidiyle… 

  

ABDULBAKĠ BĠLEN(ÖGR.TEMS.) 
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HEMŞİRELİK TARİHİ 

Hasta bakımının geçmiĢi eski çağlara kadar 

uzanmaktadır. HemĢirelik, baĢlangıçta toplumun 

gereksinimlerini yerine getirmek ve hasta ya da güçsüz 

durumda olan bireylere bakım vermek için 

geliĢtirilmiĢtir. Çok eski dönemlere ait bir takım 

kayıtlarda hemĢireliğin, ayrı bir uğraĢ olduğunu 

gösteren küçük kanıtlar olmakla birlikte, bunlar 

sıklıkla bir tıp adamının, rahibin, ebenin veya usta bir 

kadının uygulamalarının bir parçası olmaktan öteye 

gitmediği anlaĢılmaktadır. M.Ö. 3500 yıllarına ait eski 

bir Hint kitabında sağlık ve tıbbi bilgilere iliĢkin 

kayıtlarda, bakım sürecinde ayrı bir grup üyesi olarak 

hemĢirelerin tanımlandığına rastlanmaktadır. 

Osmanlı devletinde hemĢirelik eğitimi ilk 

olarak MeĢrutiyet Döneminde baĢlamıĢ ve 

MeĢrutiyet‟in ilanından sonra da Asaf DerviĢ PaĢa‟nın 

emri ile hastabakıcılık kursu açılmıĢtır. Daha önce 

meydana gelen bazı geliĢmeler de bu konuda örnek 

olmuĢtur. 1854 yılında Kırın SavaĢı sırasında 

FlorenceNightingale ve bir grup hemĢire yaralı Ġngiliz 

askerlerine bakım vermek üzere Üsküdar‟daki 

Selimiye KıĢlasına gelmiĢtir. FlorenceNightingale‟nin 

burada yaptığı disiplinli çalıĢmalar neticesinde 

infeksiyon oranlarında düĢüĢler yaĢanmıĢ ve bunun 

neticesinde ölüm oranları azalmıĢtır. Bu olaylar 

Osmanlı Devletinde hemĢirelik için örnek olmuĢtur. 

Ayrıca dünyada modern anlamdaki hemĢireliğin de 

Kırım SavaĢı sırasında FloranceNightingale ile 

baĢladığı kabul edilmektedir. 

Türkiye'de modern hemĢireliğin kurucusu 

olan Dr. Besim Ömer (Akalın) PaĢa, 1907'de 

Londra'da toplanan Uluslararası Kızılhaç Konferansına 

Osmanlı delegesi olarak katılmıĢ ve toplantının Ģeref 

konuğu olan FlorenceNightingale ile tanıĢmıĢtır. 

HemĢireliğin bir meslek olduğunu, branĢlara 

ayrıldığını ve mesleğin gereğini çok iyi anlamıĢ olan 

Besim Ömer PaĢa, ilk kez 1911‟de Ġstanbul‟un 

tanınmıĢ ailelerine mensup hanımefendilerini 

derslerini kendisinin verdiği “Gönüllü Hastabakıcılık 

Kursu” na çağırmıĢtır. Böylece ülkemizde 6 ay süren 

ve sonunda sertifika verilen ilk formal hemĢirelik 

eğitimine baĢlanmıĢtır.   

Besim Ömer PaĢa'nın Ģahsi gayretleri sonucunda 

hemĢireliğe Ġstanbul'un kültürlü çevrelerinden de ilgi 

olmuĢ, Bursa ve Ġstanbul‟da kurslar açılmıĢtır.  Bu 

kurslarda eğitim gören Safıye Hüseyin, Münire Ġsmail, 

Kerime Salahorv.b. Müslüman kadınlar ilk defa 

Balkan SavaĢı (1912), Çanakkale SavaĢı (1915-16) ve 

I.Dünya SavaĢı sırasında hasta bakımına katılmaları 

mümkün olmuĢtur. Bu nedenle 1912 yılı, ülkemizde 

hemĢirelik mesleğinin baĢlangıcı kabul edilmektedir. 

Türkiye‟de ilk defa 1920 yılında, Amiral 

Bristol Hastanesi‟ne bağlı hemĢire okulu açılmıĢtır. 

Cumhuriyet Döneminde açılan ilk hemĢire okulu, 

Kızılay HemĢire Okulu'dur (21.2.1925). 1946 yılında 

Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı 

tedavi kurumlarının ihtiyacını karĢılamak üzere Sağlık 

Meslek Liseleri açılmıĢtır. Ortaokul mezunlarını alan 

bu okulların eğitim süresi 1958 yılına kadar 3 yıl, 

1958'den sonra 4 yıl olmuĢtur.  

Ülkemizde üniversite düzeyinde ilk 

HemĢirelik Yüksekokulu 1955 yılında Ege 

Üniversitesi‟nde açılmıĢtır. Ege Üniversitesi‟nde 

açılan HemĢirelik Yüksekokulu'nu (HYO) 1961 

yılında Ankara'da Hacettepe, Ġstanbul'da 

FloranceNighingale HemĢirelik Yüksekokulları 

izlemiĢtir. Bu okulların hemĢirelik eğitiminin ve 

hemĢirelik mesleğinin geliĢmesine önemli katkıları 

olmuĢtur. 1977 yılında Atatürk Üniversitesi, 1982 

yılında Cumhuriyet Üniversitesi HemĢirelik 

Yüksekokulları açılmıĢtır.  1985 yılında "Muvazzaf 

Askeri Yüksek HemĢire" yetiĢtirmek üzere Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi (GATA) HemĢirelik 

Yüksekokulu açılmıĢtır. 1993 yılında Marmara 

Üniversitesi, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ve 

1995 yılında Gazi Üniversitesi HemĢirelik 

yüksekokulları açılmıĢtır. 

1985  yılında HemĢirelik Yüksekokullarına 

bağlı olarak eğitim süresi  2 yıl olan Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulları “hemĢirelik programları” 

açılmıĢ ve 1996 yılına kadar eğitim vermiĢlerdir.  

HemĢ. HABĠBE AYYILDIZ 
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Daha sonra da Sağlık Yüksekokullarına 

dönüĢtürülmüĢtür.  

Ülkemizde ilk kez Hacettepe Üniversitesinde 1968 

yılında baĢlayan HemĢirelikte Yüksek lisans ve 1972 

yılında Doktora programlarını ilerleyen yıllarda diğer 

hemĢirelik yüksek okulları izlemiĢtir. 

Ġstanbul Üniversitesi Hastanelerinde 

hemĢirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili çağdaĢ 

yapılanmanın ilk örneği, Tedavi Kliniğinde “Klinik 

Müdiresi” ünvanında görev yapan ve hemĢirelik 

müdürlüklerinin kuruluĢunda etkin rol oynayan 

FlorenceNightingale HemĢirelik Yüksek Okulu kurucu 

müdürü Prof. Dr. 

Perihan Velioğlu tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġstanbul Üniversitesi Hastanelerinde 

HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüklerinin kuruluĢu ile 

ilgili resmi anlamda çalıĢmalar ise, 21 Kasım 1983 

tarih ve 18228 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin 

7. Bölümünün (k) fıkrası Üniversite Hastaneler 

BaĢmüdürlüğü kadrosunun ilanı ile baĢlatılmıĢtır. 

Böylece Hastaneler BaĢmüdürlüğü kadrosu altında 

hastanede yürütülen hizmetlerin yeniden 

organizasyonu ve hizmet birimlerinin oluĢturulması 

gündeme gelmiĢtir. Aynı tarihte FlorenceNightingale 

HemĢirelik Yüksek Okulu müdürü Prof. Dr. Perihan 

Velioğlu bu yeni yapılanma ile ilgili Ġstanbul 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem‟i Demiroğlu 

tarafından görevlendirilmiĢ ve HemĢirelik 

Hizmetlerini yeniden organize edilmesi konusunda 

çalıĢma yapmasını istemiĢtir. Yapılan araĢtırma ve 

incelemeler sonucunda hazırlanan rapor rektörlüğe 

sunulmuĢtur.  

Ġstanbul Üniversitesi Hastanelerinde 

HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulması 

yönünde hazırlanan gerekçeli raporun kabul 

edilmesinden sonra, Mayıs 1984 yılında Ġstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğünün 14246 sayılı yazıları ile 

HemĢirelik Müdürlüklerinin kuruluĢu ilan edilmiĢ ve 

Ġstanbul Tıp Fakültesi HemĢirelik Hizmetleri 

Müdürlüğüne Yard. Doç. Dr. Selva ġentürk atanmıĢtır. 

Ġstanbul Üniversitesi Rektörlügü‟nün Ağustos 1984 

tarih ve 18607 sayılı yazıları ile HemĢirelik Hizmetleri 

Müdürlüklerinin görev yetki ve sorumlulukları 

duyurulmuĢtur. Buna göre HemĢirelik Hizmetleri 

Müdürlükleri, Ġstanbul Üniversitesi Hastanelerinde 

hemĢirelik hizmetlerinin merkezi bir biçimde 

düzenlenmesi ve hizmetin denetlenmesinden sorumlu 

tutularak hastalara nitelikli bakım sağlamak, hastaların 

bakımı için gerekli bakım personelini sağlamak ve 

bakım personelinin mesleki eğitimlerinin 

geliĢtirilmesini sağlamakla sorumlu oldukları 

tanımlanmıĢtır. 

 

3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan Ġstanbul Üniversitesi yönetmeliği 

ile HemĢirelik Hizmetleri Direktörlüğü KurulmuĢ ve 

FlorenceNightingale HemĢirelik Yüksekokulu öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Direktör olarak 

görevlendirilmiĢtir. 

 

7 Temmuz 2012 tarih ve 28346 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan HemĢirelik Hizmetleri 

Direktörlüğüne bağlı olarak çalıĢacak Yoğun Bakım, 

Acil Hizmetler, Klinik ve Poliklinikler birimler ile 

Ameliyathane hizmetleri alanlarında çalıĢacak 

koordinatörler belirlenecektir.   

2 Mayıs 2007 tarihine kadar Türkiye de 

hemĢirelik hizmetleri 1954 tarih 6283 sayılı hemĢirelik 

kanunuyla yürütülmüĢtür. Bu kanunda hemĢirelik, lise 

düzeyinde bir eğitimle kazanılan, görevlerinde hekime 

bağımlı, kadın mesleği olarak tanımlanmıĢtı ve 

günümüz koĢullarına uymamaktaydı. “HemĢirelik 

Kanunu'nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi‟nin yasalaĢması için 1992 yılında baĢlayan 

çalıĢmalar nihayet 2 Mayıs 2007 sonuç vermiĢtir. Yeni 

hali ile yasada; eğitimin farklılığının ortadan 

kaldırılması, cinsiyet ayrımına son verilmesi, meslekte 

uzmanlaĢmanın tanımlanması gerçekleĢmiĢtir. 

HemĢirelerin değiĢen rol ve sorumlulukları, 

belirli bir alanda uzmanlaĢma ve çalıĢmaları 

beraberinde özel dal  hemĢireliği kavramını gündeme 

getirmiĢtir. Günümüzde hemĢireler pek çok alanda 

özel dal hemĢiresi olarak çalıĢmaktadırlar. 
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İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI

Kalitenin bir ihtiyaç değil; küresel bir 

gereklilik olduğu ve hemen her alanda altının çizildiği 

bir çağda, kalitenin öneminin her geçen gün arttığı 

alanlardan biriside sağlık hizmetleridir. Sağlıkta kalite 

yönetimi, bilginin egemen olduğu, hasta ve sağlık 

çalıĢan güvenliğinin ön planda tutan bir dizi yönetim 

etkinliğini karĢımıza çıkarmaktadır. 
 

Sistemler ne üretirlerse üretsinler, farklı 

yönetim yaklaĢımları doğrultusunda mutlaka 

“Verimlilik” arayıĢı içinde varlıklarını sürdürebilirler. 

Diğer bir deyiĢle, yönetimin temel becerisi, sistemleri 

baĢarılı kılacak verimliliğin sırrını yakalamaktır. 

Verimlilik arayıĢı, geçmiĢ tanımların ötesinde, 

kaynakların optimum kullanımı için bilgiyi, bilginin 

etkin kullanımı için ise kalite yönetimini yaratmıĢtır. 
 

 

Kalite yönetimi modelleri, ihtiyaçların 

yerine getirilmesiiçin kullanılan insan, iĢ, ürün ve/veya 

hizmet kalitelerinin, sistematik bir Ģekilde tüm 

çalıĢanların katkıları ile sağlanmasını öngörür. Bu 

yönetim Ģeklinde uygulanan her süreçte, 

çalıĢanlarınhepsinin fikir ve hedefleri kullanılmakta ve 

tüm çalıĢanlar kaliteye dâhil edilmektedir. Kalite 

Yönetimi; uzun dönemde müĢterilerin tatmin olmasını 

baĢarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde 

etmeyi amaçlar. 
 

Kalite Yönetimi modelleri, ilk olarak Henry 

Ford tarafından kullanılmıĢ ve 1926 yılında 

yayınladığı My Life andWork (Hayatım ve ĠĢim) adlı 

kitabında yeni bir yönetim biçimi olarak 

tanımlanmıĢtır. Ancak o sıralarda rağbet görmeyen bu 

yönetim biçimleri, Japonlar tarafından benimsenmeye 

baĢlanmıĢ, batının Japonya‟ya sunduğu Fordizm ve 

Taylorizm, kalite ile tanıĢıp, yıllar sonra, batılılar 

tarafından Japon baĢarısının sırrı kabul edilen “Kalite 

Kontrol Çemberleri” olarak geri dönmüĢtür. Batılı 

birçok firma bunu çabuk benimseyerek, kalite 

çemberleri yanında istatiksel süreç kontrolü, tam 

zamanında üretim, yalın üretim gibi diğer bazı Japon 

kökenli yenilikleri de bünyelerine alarak bu 

geliĢmenin batıdaki tohumlarını serpmiĢlerdir.  

 

  

Yöneticiniz size “Bu kurumda kalite 

yönetimi uygulayacağız” dediğinde; kalite yönetiminin 

ne olduğunu, yönetimde bu yaklaĢımı takip etme 

kararını verdiren nedeni ya da Ģimdiye kadar yapmakta 

olduğunuz Ģeyde yanlıĢ olanın ne olduğunu 

düĢünmeniz ve bunun dikkate alınması gereken bir 

öneri mi; yoksa gelecekte yerini bir baĢka kavrama 

devredecek bir yönetim modası mı, gibi bazı soruların 

aklınıza gelmesi oldukça doğaldır. Eğer anahtar rolü 

oynayan yönetim görevini iyi yapmıĢ ise, sonraki 

dönemlerde kurumunuzdaki yaĢamın önemli 

değiĢikliklere uğrayacağından emin olabilirsiniz. Size 

ve çalıĢma arkadaĢlarınıza geçmiĢtekinden farklı bir 

yaklaĢım ve iletiĢimde bulunulacağını 

bekleyebilirsiniz; çünkü iĢin iĢleyiĢi, değerlendirme, 

karar alma yöntemleri ile öncelikler değiĢecek, ve 

rekabet gücü yüksek bir sistem tesis 

edilecektir.Bunların en önemlisi ise, kalite yönetiminin 

kurumunuzun rehber felsefesi olarak alınması, hayatta 

kalabilmeniz ve 21. yy‟ da daha iyiye doğru 

ilerlemeniz için daha iyi bir Ģansa sahip olmanız 

demektir. 

 

Tüm bu bilgi ve tespitler ıĢığında 

yönetimvizyonunda belirlediği yere ulaĢmak için 

yukarıdan aĢağıya doğru, planlı, sistematik ve örgütsel 

hedefler ile kriterleri belirleyerek, hasta ve çalıĢan 

mutluluğunu sağlayacak tüm üretim ve hizmet 

süreçlerini kontrol altında tutması gerektiği 

söylenebilir. Süreçlerden oluĢan sistemler, 

sistemlerden oluĢan organizasyon, tüm alt aktiviteleri 

de içerecek Ģekilde, aynı amaç doğrultusunda ve 

sürekli iyileĢme mekanizmaları ile yönetilmelidir. ISO 

standartları örgütlerin doğru tasarlanmıĢ olduğu 

varsayılan sistemlerini doğru yönetebilmeleri için 

hazırlanmıĢ yönetim araçlarıdır. Ancak “Sağlık” 

üreten sistemlerde her Ģey hasta ile çalıĢan haklarını ve 

beklentilerinin ve bu amaca yönelik bilgi-insan-

yöntem-cihaz-malzeme-karar gereksinim ve 

akıĢlarının doğru tespit edildiği, doğru sistem 

tasarımları ile baĢlar. 

 

 

 

ĠTF KALĠTE TEMSĠLCĠSĠ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://tr.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
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ĠĢte bu uzun kalite yolculuğunda, Ġstanbul 

Üniversitesi‟nde kalite çalıĢmaları iki koldan 

ilerlemektedir.Ġstanbul Tıp Fakültesinde hem tıp 

eğitimi ve bilgi üretimi yapılmakta hem de sağlık 

hizmeti sunulmaktadır. Tıp eğitimi ve araĢtırma 

alanında kalite çalıĢmalarını “BütünleĢik Kalite 

Yönetim Sistemi (BKYS)” temsil ediyorken, sağlık 

hizmeti sunumu için gerçekleĢtirilen kalite çalıĢmaları 

“Hastaneler BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 

(HBKYS)” modeli ile yürütülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp eğitimi için gerçekleĢtirilen kalite 

çalıĢmalarına istinaden, Ġstanbul Tıp Fakültesi ulusal 

(dernekler/yeterlilik kurulları) ve uluslararası  (UEMS) 

eğitim akreditasyon kuruluĢları tarafından ziyaret 

edilmiĢ ve belgelendirilmiĢ, toplam 11 anabilim dalı 

ile birlikte 2 bilim dalı bulunmaktadır. Bu birimleri, 

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Nükleer 

Tıp Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim 

Dalı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim Dalı, Beyin ve Sinir Cerrahi 

Anabilim Dalı, Plastik 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Anabilim Dalı, Üroloji Anabilim 

Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim 

Dalı, Nöroloji Anabilim Dalı, Deri ve Zührevi 

Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte Perinatoloji 

Bilim Dalı ve Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı 

olarak sıralamak mümkündür.Mart ayı içerisinde (23 

Mart 2012) Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) 

tarafından fakültemiz ziyaret edilmiĢ; Nöroloji 

Anabilim Dalı European Board of Neurology (EBN) 

kriterleri doğrultusunda akredite olmaya hak 

kazanmıĢtır. Son olarak, UEMS Avrupa Dermatoloji 

ve VenerolojiBoard‟u da tıpta uzmanlık eğitiminin 

akreditasyonu için, Deri ve 

Zührevi Hastalıkları Anabilim 

Dalı‟nı 13-15 Eylül 2012 tarihleri 

arasında ziyaret etmiĢtir. 

  

Hastaneler Genel Direktörü/Direktörlüğü 

(HAGED); özetle İÜH’nin etkinliğini ve 

verimliliğini artırmak amacıyla gerekli 

çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla 

yükümlüdür. Bu çalışmaların önemli bir ayağını 

da kalite çalışmaları oluşturmaktadır. Kalite 

Direktörlüğü/Direktörü (KD); İÜH’de yürütülen 

kalite çalışmalarının koordinasyonunu sağlamakla 

görevlidir. Bu koordinasyonu Hastane Kalite 

Temsilcileri (HKT) ve Hastane Kalite Kurulları ile 

birlikte çalışarak sağlar. HAGED’e bağlıdır ve 

Akademik Değerlendirme Kurulu (ADEK) ile 

eşgüdümlü çalışır. Yanda görülen yapılanma, bu 

işleyişi özetlemektedir. 

 

UEMS‘in Deri ve Zührevi Hastalıkları 

Anabilim Dalı Ziyareti 
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Tıp eğitimi ve bilgi üretiminin yanında sağlık hizmeti de sunan Ġstanbul Tıp Fakültesi, ISO 9001:2008 kalite 

standartları temelinde,  Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) ve Uluslararası Akreditasyon KuruluĢu (JCI)  ile 6 

sigma yönetim stratejisinin entegre edildiği hedef bir model olan “Hastaneler BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 

(HBKYS) doğrultusunda da kalite çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde kalite 

çalıĢmalarına atfen, çalıĢanlar arasında takım 

çalıĢmasını ve kiĢiler ve birimler arası sinerjiyi 

oluĢturmak, çalıĢanların yetkinlikleri ile 

deneyimlerinin geliĢtirilmesi için fırsat ortamı 

sağlamak, aidiyet duygusunun yanında sorumluluk 

almayı teĢvik etmek, tüm çalıĢanların memnuniyetini, 

ihtiyaç ve beklentilerinin seviyesini 

devamlı olarak gözden geçirmek ve 

çalıĢanların geliĢimini teĢvik edecek 

kariyer planlamalarının yapılmasını 

sağlamak amacıyla “Ġnsan Kaynakları 

Süreci” oluĢturulmuĢtur. 

Kaynakların etkin bir Ģekilde 

yönetilmesi, fakültenin ihtiyaçlarının, 

zamanında öngörülerek, mevzuata uygun 

olarak giderebilmenin yanında, ilaç, cihaz 

gibi tıbbi taĢınır mallar ile ofis malzemesi, sarf 

malzemesi yiyecek-içecek gibi malzemelerin 

tedarikinde, lojistik maliyetleri azaltmak amacıyla, 

“Gelir Ġdaresi Süreci”, “Gider Ġdaresi Süreci” ve 

“TaĢınır Mal Süreci” tanımlanmıĢ ve oluĢturulmuĢtur. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Temsilci Prof. 

Dr. AteĢ Kadıoğlu‟nun baĢkanlığında toplanan, 

akademik ve idari kadrolarca oluĢturulmuĢ 22 üyeden 

oluĢan Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Kurulu, kalite 

çalıĢmaları çerçevesinde 2012 yılının hemen baĢında 

eğitici ve dökümantasyon ekipleri kurmuĢtur. 

Ġ.Ü. Kalite Direktörlüğü ve Akademik 

Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

Kurulu‟nun da katkısı ile Ġstanbul Tıp Fakültesi 

çalıĢanlarına kalite bilincini aĢılamak, BKYS 

ile HBKYS hakkında bilgi vermek ve eğitmek 

üzere, Nisan ayı içerisinde Kemal Atay ve 14 

Mart amfilerinde eğitimler düzenlenmiĢtir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Kurulu, 

akademik ve idari kadrolar içerisinden 

görevlendirilen isimlerin katkısı ile, 2012 

yılının Mayıs ayı içerisinde hizmet kalite 

standartlarının da ıĢığında kurumsal, destek ve sağlık 

hizmetlerinde öz değerlendirmeler yapmıĢ; hasta 

bakım hizmetlerinden tesis yönetimine, poliklinik 

hizmetlerinden ameliyathane hizmetlerine ve 

laboratuvar hizmetlerinden mutfak hizmetlerine kadar 

birçok hizmet alanında eksikliklerini belirlemiĢtir.

 

 

Kalite Yönetim Sistem modelleri olarak ISO standartları, 

JCI, Kaizen, EFQM, 6 sigma, FMA;...örnek gösterilebilecek 

modeller. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri, ISO 9001:2008 

temelinde diğer bu tüm kalite araçlarını sentezleyerek 

kullanan "Bütünleşik" bir model hedefler.  
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ÇalıĢan ve hasta güvenliğine gereken önemi 

veren Ġstanbul Tıp Fakültesi, koordinatörlüğünü Prof. 

Dr. Agop Çıtak‟ın yaptığı ÇalıĢan ve Hasta Güvenliği 

Komitesi ile bu hususta çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

ÇalıĢan ve hasta güvenliğine yönelik; hasta kimlik 

bilgilerinin sağlanması, güvenli cerrahi, hasta 

düĢmelerinin önlenmesi, enfeksiyon kontrolü ve 

önlenmesi, çalıĢanlara yönelik sağlık taramalarının 

yapılması vb. gibi alt baĢlıklar belirlenmiĢ ve bu 

hususlarla ilgili dokümantasyon çalıĢmalarında yer 

alacak bilgi ve birikimlerinden etkin bir Ģekilde 

faydalanılabilecek yetkin isimler görevlendirilmiĢtir. 

Binaların, çalıĢma mekânlarının, tesislerin ve 

fakülte bünyesinde bulunan tüm alanların doğru ve 

etkin kullanılmasını; bakımlarını, korunmalarını ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tesis güvenliği 

hakkında hastane müdürlüğünce sunumlar yapılmıĢ, 

Tesis Güvenliği Komitesi‟ne üyeler seçilmiĢ, korunma 

planları ve ekipleri oluĢturulmuĢtur. 

Tüm bu çalıĢmaların yanında, Ġstanbul Tıp 

Fakültesi‟nin kalite çalıĢmalarında önceliklerinden biri 

hasta hak ve beklentileridir. Hasta hak ve 

beklentilerinin önceliği ise kuĢkusuz doğru tanı ve 

tedavidir. Tanı ve tedavinin yönetimi ve tasarımı, ISO 

standartlarının yanı sıra akreditasyonu getirmekte, 

akreditasyon ise sağlık kurumlarının iĢletim 

sistemlerinde doğru tanı ve tedaviyi de ölçülebilir ve 

iyileĢtirebilir bir dizi kriterle ele almamızı 

öngörmektedir. 

 

Hastaların bekleme sürelerinden, bilgilendirmelerine, endikasyonsuz tetkikten, endikasyonsuz giriĢim ve 

operasyonlara, mortalitedenmorbiditeye, enfeksiyondan komplikasyona kadar birçok “kalite indikatörünü” izlemek ve 

iyileĢtirmek zorunda olduğumuz aĢikârdır. Bu sebeple, sağlık hizmeti sunumunun; 

kontrollü Ģartlar altında planlanmasını ve yürütülmesini, gerekli bilgi ve dokümanların 

ilgili yerlerde bulunmasını sağlamak amacıyla HAGED ile Ġ.Ü. Kalite Direktörlüğü 

tarafınca tanımlanmıĢ “Sağlık Hizmeti Sunumu Süreci‟nde poliklinik hizmetlerinden, 

laboratuvar hizmetlerine ve enfeksiyon kontrolünden, çalıĢan ve hasta güvenliğine 

kadar birçok hizmetin yer aldığı süreçlerde görev almak üzere Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Kalite Kurulu‟nca akademik kadrolardan yöneticiler belirlenmiĢ ve halen bu 

yöneticiler ile doküman çalıĢmaları yürütülmektedir. Poliklinik ve görüntüleme 

hizmetlerinin yanı sıra Kemik Ġliği Bankası ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarınaait 

genel iĢleyiĢ prosedürleri, ilgili talimatlar ile birlikte süreç tanım ve 

planlarıtamamlanmıĢ, acil hizmetler, enfeksiyon kontrol, çalıĢan ve hasta güvenliği, 

laboratuvar hizmetleri gibi süreçlerle ile ilgili doküman çalıĢmaları devam etmektedir. Ve yine dökümantasyon 

çalıĢmalarına destek bir güç meydana getirmek, bilgi paylaĢımını yüksek seviyeye çekmek adına fakültemizin anabilim 

dallarını temsilen akademik ve idari kadrolardan kalite temsilcileri görevlendirilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirmeyi ifade eden bir kavramdır. Her sürecin sistematik olarak 

planlanmasını, sonrasında uygulanmasını ve uygulamanın her aşamada kontrol edilmesini, kontrol 

sonuçları doğrultusunda gereken önlemlerin alınmasını, sonrasında yeniden planlanmasını ve 

döngünün aynı şekilde işletilmesini sağlayan; dolayısıyla sürekli iyileştirmeyi mümkün kılan bir 

yaklaşım. HBKYS, süreçlerini bu yaklaşımla yönetmeyi hedefler. 
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Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde sürekliliğini sağlamayı umduğumuz tüm bu çalıĢmaların, ISO 

9001:2008 standartları bazında yönetim mekanizmalarının oluĢturulması ve uygulanması olarak özetlemek 

mümkündür.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi, 982‟si akademik olmak üzere toplamda 5386 çalıĢanı ilearaĢtırma, eğitim, 

idare ve hizmet alanlarında, sürekli iyileĢmeyi gerçekleĢtirmek için kararlı adımlarla kalite yolculuğuna 

devam etmektedir. 

 

Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU 

Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Kalite Temsilcisi 
  

HBKYS, kaynaklarımızı öngörülebilir önleme ve ölçme 

maliyetlerine kanalize ederek, öngörülemez 

başarısızlık maliyetlerini önlemeyi hedefler. Tüm 

sağlık kurumları, aslında paydaşlarla çevrelenmiş 

olarak varlıklarını sürdürür. Çalışanlar, her kurumda 

olduğu gibi, bizim de en önemli paydaşımızdır. Öte 

yandan, sağlık tedarikçilerini –ki onların sağladığı 

ürünler/hizmetler bizim sunduğumuz sağlık hizmetini 

birincil olarak etkileyebilir– ve geri ödeme kurumları 

gibi ilgili diğer kurumları ya da toplumun bütünü, 

yaptığımız işten soyutlamamız mümkün değildir.  Bu 

nedenle HBKYS, paydaşlarla birlikte var olmayı 

hedefler.  

Sonuç olarak bu paydaşlık yaklaşımından asıl 

yararlanacak olan Türkiye’dir. 
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İTFmed  BÜYÜYOR 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezun ve Mensupları Derneği (ĠTFmed) daha önce Aksaray‟da bulunan dernek 

merkezini Fakültemizin hemen yakınına getirdi. Fakültenin Millet Caddesi‟ndeki ana kapısının tam karĢısındaki sıralı 

eczanelerin üstünde ikinci kat hizasında Derneğin muhteĢem tabelasını görebilirsiniz. Vidinli Apartmanı‟nın ikinci 

katında beĢ oda ve bir salondan oluĢan geniĢ bir daireyi Derneğimiz kiraladı. Dairenin içerisi tamamen yenilenerek 

mükemmel bir  hale getirildi. Bu onarımın masrafları çok yardımsever bir bağıĢçı tarafından karĢılandı. Daire içerisinde 

evrak deposu, çalıĢma ofisleri, geniĢ bir toplantı salonu ve bir mutfak düzenlendi. Fakültemizin tüm öğretim üyeleri 

için video-tv kullanarak toplantı yapabilecekleri bir ortam oluĢturuldu. 

Mekan ve çalıĢma verimliliğinden  yararlanmak amacıyla ĠTF Vakfı ve Mahmut Feridun ÖZ Vakfı bu 

merkeze nakledildi. ÇalıĢma ofislerinden birisi bu iki vakfa tahsis edildi. Ayrıca Hematoloji Hemotolojik Onkoloji ve 

Kemik Ġliği Transplantasyon Derneği ve Çocuk Allerji ve Astım Akademisi Derneklerinin de bu merkezimizde misafir 

edilmesi kararlaĢtırıldı.  

Dolap, masa, koltuk gibi mefruĢat gereksinimi yine baĢka bir bağıĢçı tarafından sağlandı. Mutfak için bir 

buzdolabı diğer bir bağıĢçının hediyesi oldu. Gereksinimlerimize gönül açan tüm yardım sevenlere ve onlarla irtibatı 

sağlayan öğretim üyesi arkadaĢlara burada teĢekkürü Dernek olarak bir borç biliriz. 

             ĠTFmed Hizmetlerini Sürdürüyor 

Öğrenci bursları çok önemsediğimiz bir 

konu. Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinden burs 

gereksinimi olanlar Rehberlik Ofisi‟nin belirlediği 

kriterlerle seçiliyor. Öğretim Üyelerimizden ve 

Fakülte dıĢındaki kaynaklardan sağlanan bağıĢlarla 

öğrenciler destekleniyor. Burs amaçlı bağıĢlar özel bir 

hesapta tutularak tamamen burs için kullanılıyor. 

Rehberlik Ofisi‟nin yönlendirmesiyle bursiyer 

sayısının çok artacağını umuyoruz.  

ĠTFmed eğitim konusunda da çaba 

gösteriyor. Bu kapsamda Mezuniyet Sonrası Eğitim 

Toplantısı düzenlendi. 09-10 Haziran tarihlerinde iki 

gün süren baĢarılı bir çalıĢma Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL 

yönetiminde gerçekleĢti. Birçok Öğretim Üyesi bu 

toplantıda ders ve sunum yaptılar. 

Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz için, 

Ġstanbul Tıp Fakültesi ile Derneğimiz arasında 

yapılmıĢ olan “Mezuniyet Etkinlikleri Protokolü” 

doğrultusunda etkinlikler düzenlendi. ĠTFmed 2012 

Mezuniyet Yıllığı‟nın basımını üstlenerek öğrencilere 

ücretsiz verdi. 2012 Mezuniyet Töreni için Haliç 

Kongre Merkezi‟nin Büyük Salonu kiralanarak çok 

güzel bir tören gerçekleĢtirildi. Öğrenciler mezuniyet 

kıyafetlerini giymiĢ olarak aileleriyle burada 

kucaklaĢtılar. Haliç kıyısında fotoğraflar çektirdiler. 

Öğrencilerin Sait Halim PaĢa Yalısı‟nda 

kendi düzenledikleri veda gecesine ĠTFmed katkıda 

bulundu. Mezunlarımız altı yılın sonunda muhteĢem 

bir gecenin coĢkusunu yaĢadılar. 

ĠTFmed‟inMezuniyetEtkinlikleri‟ne katkısı nedeniyle 

mezunlarımızın anılarında güzel bir köĢe oluĢtuğuna 

inanıyoruz. 

ĠTFmed‟in hizmetleri Fakülte çalıĢanları 

perspektifinde geniĢleyerek devam edecek. 

 

 

Prof. Dr. ORHAN TURAN 

ĠTFmed Adresi 

Millet Caddesi Vidinli Apartmanı No:133 Daire.4 Şehremini İSTANBUL 

Telefon:  0 212 534 04 52 -     0 507 409 17 28 
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ĠTFmed BURS KOMĠSYONU (Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU) 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezun ve Mensupları 

Derneği(ĠTFmed)nin kuruluĢ amaçlarından biri, 

Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerini ve mensuplarının 

eğitim aĢamasındaki çocuklarını maddi açıdan 

desteklemektir.Derneğimiz bu konuda Ġstanbul 

Üniversitesi Rehberlik DanıĢmanlık ve Sosyal Destek 

Birimi(RDSD) ile yakın iĢbirliği halindedir. 

 

RDSD, Ġstanbul Üniversitesi‟nde öğrenim 

gören öğrencilerin karĢılaĢacakları sorunlara çözüm 

üretmek, aralarındaki dayanıĢma ve iĢbirliğini 

güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü 

kuruluĢlardan destek sağlamak, alt destek birimleri 

arasındaki koordinasyonu yürütmek, Rektörlüğe bağlı 

diğer kurumlar ile birlikte koordineli çalıĢarak 

öğrencilere yönelik çözümler ve hizmetler oluĢturmak 

amacını taĢımaktadır.  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine burs 

veren kurum ve kuruluĢ sayısı 50 nin üzerindedir. Bu 

kuruluĢlardan bazıları; Kredi ve Yurtlar Kurumu, 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Vakfı, Dr. Ziya Gün Vakfı, 

Türk Eğitim Vakfı, Sabancı Vakfı, ÇağdaĢ YaĢamı 

Destekleme Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, 

Ġstanbul Ticaret Odası, Elgin Kan Vakfı,Rotary 

Kulüpleri, Hüsnü Özyeğin Vakfı, Zorlu Vakfı, Banat 

Vakfı, Bereket Vakfı ve bazı illerin öğrenci koruma ve 

destek dernekleridir. 

 

Her türlü sağlanmıĢ destek ve bu 

desteklerden yararlanan öğrenci bilgileri tek merkezde 

kaydedilmekte, takipleri sağlanabilmekte, 

böyleliklebir çok kurum ve kuruluĢtan burs alan bazı 

öğrencilerin diğer öğrencilerin mağduriyetine neden 

olmasının önüne geçilmesine çalıĢılmaktadır. 

 

Bütün bu kurum ve kuruluĢlardan burs alan 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci sayısı yaklaĢık 1400 

dür.  

 

Derneğimizin Prof. Dr. Bilge Hapçıoğlu, 

Prof. Dr. Sema Genç,Prof. Dr. YeĢim Erbil, Prof. Dr. 

Erbuğ Keskin ve Prof. Dr. Bülent Bayraktar tarafından 

oluĢturulan “ĠTFmed Burs Komisyonu” 

öğrencilerimize Üniversite tarafından verilen veya 

gerçek ve tüzel kiĢilerin yapacakları bağıĢlardan 

sağlanan kaynakları kullanarak, maddi desteğe 

gereksinimi olan, istenen baĢarı düzeyini sürdüren 

Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine yardım 

edilmesiyle ilgili esasları düzenler ve bu kaynaklardan 

faydalanacak öğrencilerin seçimini yapar. 

 

ĠTFmed tarafından burs verilen öğrenci 

sayısı 30 dur. Bu burslar derneğimize yapılan 

bağıĢlardan sağlanmaktadır.Bu sayıyı artırmak ve 

maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin,  

mensuplarımız çocuklarının tümüne ulaĢmak;  baĢta, 

çok zor, uzun ve pahalı bir eğitim olan tıp eğitimini 

aldıkları burslar ile tamamlamıĢ olan üyelerimiz olmak 

üzere, olanakları vatandaĢlarımız, kurumlar, aydınlar 

ve sanatçıların bağıĢları ile mümkün olabilecektir. 

 

Bir öğrencinin aylık harcaması, çoğu zaman 

arkadaĢlar ile yenilen bir akĢam yemeğinde ödenen 

para kadar bile değildir. Öğrencilerimiz üniversite 

sıralarında bulunabilmenin, kendilerini buraya kadar 

getiren umudun değerini çok iyi bilmektedirler. 

Küçücük katkılarınız ile yüzlerce öğrencimiz 

eğitimlerini tamamlayamama kaygısı duymadan 

eğitimlerine devam edebilme Ģansını yakalayabilir. 

Desteklerinizi bekliyoruz. 

 

 

Prof. Dr. BĠLGE HAPÇIOĞLU 


