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Ġstanbul Tıp Fakültesinin Değerli Mensupları, 

Ġstanbul Tıp Fakültesinin 187. yılının da kutlanacağı 2013 -2014 akademik yıla baĢlamanın heyecanını ve 

mutluluğunu yaĢıyoruz. 

 

 Ġstanbul Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi eğitimde, 3- 6 Haziran tarihlerinde gerçekleĢen UTEAK ziyareti 

ile raporda sunulan bilgileri yerinde görmek üzere Fakültemize gelen heyet 15.06.2013 tarihinde mezuniyet öncesi 

eğitim akreditasyonunu onaylamıĢtır.  

   

 Fakültemizin “185. Yıl Ders Kitapları” projesinde, bülten elinize geçtiği bu günlerde 4 kitabın ( Psikiyatri , 

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp , Anesteziyoloji , Göğüs Hastalıkları) tamamlanmıĢ olması; ayrıca Tıbbi Ekoloji ve 

Hidroklimatoloji, Klinik Onkoloji, Nükleer Tıp, Tıp Tarihi ve Etik  kitaplarının Kasım ayı ortasına kadar öğrencilerin 

kullanımına sunulması planlanmaktadır. 

**** 

Mezuniyet Sonrası Eğitimde ise akredite edilen anabilim dalı sayısı 11‟e ve bilim dalı sayısı ile 5‟e ulaĢarak 

toplam akredite edilen birim sayısı 16 olarak belirlenmiĢtir. 

(http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_itf_esyetkilendirmee_subat_2011.pdf) 

Fakültemizde  akademisyenlerin bilgi üretiminde katkıda bulunmak üzere Yayın Destek Birimi kurulmuĢtur. 

Öğretim Elemanları bu birimden istatistik hizmetleri konusunda istatistik uzmanından ve Ġngilizce yayınların 

editasyonu konusunda Ġngiliz uyruklu David Chapman‟dan destek alabileceklerdir.  

**** 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Temsilciliği, HBKYS (Hastaneler BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi) „nin 

yanında eğitim-öğretim ve araĢtırma kapsamında, alt yapısı Akademik Değerlendirme ve GeliĢtirme Kurulu (ĠÜ-

ADEK) tarafından hazırlanan BKYS ( BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi ) çalıĢmalarına istinaden, Fakültemiz 

genelinde kalite kültürünü yaygınlaĢtırmak amacıyla akademik ve idari personelin hepsine ulaĢmayı hedefleyerek 

eğitim çalıĢmaları ve diğer faaliyetlerini sürdürmektedir. 

**** 

Ġstanbul Tıp Fakültesi olarak önümüzdeki günlerde tam gün yasa tasarısının getireceği yeni uygulamalar 

nedeniyle akademik ve hizmet açısından yine bir geçiĢ ve uyum süreci  ile karĢılaĢabiliriz. Bu sürecin Ġstanbul Tıp 

Fakültesinin öğretim elemanları, çalıĢanları ve hastalarının en az zararla atlatabileceğini ümit ediyorum.  

2013 – 2014 yılının akademik açıdan verimli, sağlık hizmeti açısından da geliĢerek sürmesi dileğiyle saygılar 

ve esenlikler sunarım. 

Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM 

                                                                                                                       Dekan 

DEKANIN MESAJI 

http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_itf_esyetkilendirmee_subat_2011.pdf
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Merhabalar,  

Bu ve benzeri sorularla çokça 

karĢılaĢtığımdan bu defa samimi bir yüzleĢme 

yazısı kaleme almaya karar verdim.  
 

  Sanırım hikayeye okul yıllarından söz 

ederek baĢlamalıyım. Pek tabi ilkokulu ve 

devamını saygıyla atlayarak. Efendim Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesinin son senesine 

gelelim. Kesin kararımı verdim, aslına 

bakarsanız bunu daha önce de kısık sesle de olsa  

konuĢur olmuĢtum ama ya latife ya da amiyane 

ifadeyle „ fantezi‟ olarak bile düĢünüldü. Fakat 

TUS sınavına girmeden kafamda artık her Ģey 

net‟ti. Üroloji yazılacak, ürolog olunacak … 
 

    Hazırladığım tercih listesini okuyup 8 

tercihin de üroloji olduğunu gören hocam biraz 

da serzeniĢle „ herhalde yanlıĢ yazdın, nöroloji 

yerine üroloji görünüyor‟la bile beni 

püskürtmeyi baĢaramadı.  
 

2003 yılının güzel bir sonbaharında 

Dokuz Eylül Üniversitesi‟nde Üroloji ihtisası 

baĢladı. Kliniğe gelmemin 3. gününde hoca 

hepimizi karĢısına alarak „ Aranızda ensest iliĢki 

istemiyorum!‟ diyerek büyük bir aile 

olduğumuzun altını kalın çizgiyle çizdi ve 

ürolojinin olmazsa olmazı ilk cinsel içerikli 

mesajı alındı.  
 

Ġlk günler „çok basit canım, hallederim‟ 

dedim ne zaman ki servis doktorluğumun ilk 

gününde Ġlhan Hocamın „Bu hastanın sondasını, 

bu hastanın da drenini çek‟ mesajını duyduğumu 

fakat idrak etmede ve uygulamada problem 

yaĢadığımı hocayla akĢam vizitindeki mahcup  

ifademden tahmin edebilirsiniz. 
 

  Kendimi hiçbir zaman narin bir 

hanımefendi olarak görmedim ama bu yine de bu 

kadar erkeğin içinde olmaktan fena halde 

sıkılmadığım anlamına da gelmez.  Mesela;  

Ģöyle canciğer bir kız arkadaĢım olmadı, hafta 

sonları birlikte bir cafe‟de oturup, kadın 

dergilerinin sayfalarını çevirip kahve içeceğim. 

Hatta bu sıkıntımı bir gün Ġlhan Hocama 

anlattım. – Bakın halime ne kadar zor, hocam siz 

kendinizi benim yerime koyar mısınız, bir sürü 

erkeğin içinde tek olsanız ne yapardınız ?  dedim. 

Hocadan gelen yanıt oldukça netti. –Hatice, bir 

sürü kadının içinde kendimi hayal ediyorum ve 

mükemmel olduğunu görüyorum ve sana 

imreniyorum.  
 

Benim ürolojide olmama etrafın baktığı 

nazarda, ben ürolojiye el gibi bakamadım. Ben 

mesaneyi, böbrekleri, idrarın akıĢını, duruĢunu, 

prostatı sevdim. Yahu buda sevilir mi 

diyebilirsiniz, seviliyormuĢ. O yüzden penis, 

testisler benim için ayıp olmadı. Hiç utanmadım, 

çekinmedim bakmaktan, muayene etmekten, 

ameliyat yapmaktan… Hatta bazı zamanlar 

benim görmediğim bir Ģeyler varda o yüzden mi 

herkese anormal geliyor, ben herhalde bir Ģeyi 

kaçırıyorum gibi geldiği bile oldu. 
 

Uzman olduktan, yani üniversiteden 

ayrıldıktan sonra „takke düĢtü kel göründü‟ 

durumuyla karĢılaĢabileceğimi düĢünmedim de 

değil. Ve sonunda korktuğum baĢıma geldi. 

Hatta Ġzmir‟in Çiğlisi‟nde günde 2-3 hasta 

muayene edince kaba tabirle içinde bulunduğum 

durumun tam anlamıyla bir duvara toslama 

olduğunu kabul ettim. Neyse ki günler geçtikçe 

rüzgar bu sefer benden yanaydı. Ve o hastaneden 

hem çok güzel anılarla, hem de günde 80-90 

hasta rekoruyla ve bir dolu ameliyat yaparak 

ayrıldım. 
 

ġu an baĢka bir Anadolu Ģehrinde her 

Ģeye sıfırdan baĢlamanın, kendimi bir kez daha 

ispat etmenin zorluğunu, olayı ĢaĢkınlıkla 

karĢılayan meslektaĢlarımın sorularını 

yanıtlamanın isteksizliğini,  kadından da ürolog 

olur muymuĢ canım zihniyetinin karĢısında „ben 

varım‟ demenin gururunu yaĢıyorum.

Opr. Dr. Hatice SIÇRAMAZ 

                                                                                                                 Ürolog 

KADIN ÜROLOG OLMAK 
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ERKEK HEMġĠRE OLMAK 
 

Dünyada cinsiyetin hemĢirelik mesleği kadar baĢka 

mesleğin içine bu kadar girdiği ve birlikte anıldığı bir 

meslek var mıdır merak ediyorum. Öyle ki kelime 

anlamı bile “kız kardeĢ, bacı” olarak kabul görmekte 

ve Türkçe dâhil birçok dilde benzer anlamlarda 

kullanılmaktadır. Bu nedenle hemĢirelik mesleği 

erkekler tarafından yapılması yadırganan bir meslek 

olmakta ve erkek hemĢire kavramının da hem toplum 

hem de erkek hemĢireler tarafından benimsenmesini 

zorlaĢtırmaktadır.  

 

Hastalar, eğitim almıĢ olsun ya da olmasın 

toplumumuz bize erkek hemĢire demekten çekiniyor; 

çünkü bize hemĢire derken mesleğimizi değil 

cinsiyetimizi nitelendirdiğini düĢünüyor. Benzer bir 

durumu diğer meslek gruplarında görmek imkânsızdır. 

Örneğin inĢaat mühendisliği mesleğini yapan bir 

kadına rahatlıkla mühendis diyebiliyoruz, kadın subay, 

kadın doktor, kadın Ģoför, kadın hakem derken benzer 

bir zorluk yaĢamıyoruz. Erkek hemĢireler ise 

kendilerine yeni bir isim bulma arayıĢı içine girmiĢler 

ve daha çok “hemĢir” kavramı üzerinde 

yoğunlaĢılmıĢtır. Fakat diğer mesleklerde de olduğu 

gibi unvanın da cinsiyete göre değiĢmediğinin farkına 

varılmıĢtır.  

 

Bizim öğrenciliğimiz sırasında hemĢirelikte erkek 

öğrenci sayısı bir elin parmakları ile sayılabilecek 

kadar azdı. Bu durum beraberinde çeĢitli zorlukları 

hatta trajikomik durumları da getiriyordu. Okulda 

hocalarımız, kız arkadaĢlarımız,  okul personeli; 

hastanede hasta ve hasta yakınları ilk duyduklarında, 

gülüyor,  garipsiyor hatta dalga geçiyorlardı. 

Hastanede kadın hastaların mahremiyetten dolayı 

bakıma katılmamıza izin vermemesini 

anlayabiliyorduk ama erkek hastaların da benzer 

tepkiler göstermeleri ve bakım yapmamıza izin 

vermemeleri pek anlaĢılır değildi. HemĢirelik ile ilgili 

okul, staj, lojman, yurt neredeyse her ortam kadınlar 

için düzenlenmiĢti. Okulda erkekler için WC bile 2. 

sınıftan sonra yapılabildi.  

 

Erkek olarak hemĢirelik öğrencisi olmak, okul hayatı 

kadar sosyal hayatta da çok zordu, çünkü mesleğiniz 

tüm hayatınıza nüfuz edebiliyor ve sizden daha önemli 

olabiliyordu. Mesela sizi insanlar mesleğinizle tanıyor 

ya da siz insanlarla tanıĢmadan onlar sizin mesleğinizi 

bilebiliyorlardı. Ben lojmanda hemĢire ile aynı odada 

kalıyorum ya da hemĢire ile eve çıktım gibi erkek 

muhabbetleri çok can sıkıcı olabiliyordu. Bu 

muhabbetler bazen cinsel kimliğinize hatta cinsel 

tercihlerinize varan saygısızlıklara kadar 

uzayabiliyordu.   

 

Benzer sorunlar iĢ yaĢamında da devam ediyor. Erkek 

hemĢireler için ayrı soyunma odaları bulunmamakta ve 

daha da önemlisi hemĢire lojmanları kadınlar için 

varlığını korurken erkekler için hala bulunmamaktadır.  

 

Günümüzde ise hem yasa ile birlikte sağlık 

memurluğu bölümlerinin kaldırılarak hemĢirelik 

olarak yeniden yapılandırılması hem de hemĢirelik 

yasasında yapılan değiĢikliklerle erkek hemĢireler 

toplum tarafından daha az yadırganır hale gelmiĢtir.  

Ayrıca medyada da erkek hemĢireler ile ilgili 

haberlerin yoğun bulunması toplumu bu mesleğe yeni 

katılan gruba alıĢtırmada etkili olmuĢtur. Bunun 

sonuçlarını açık olarak görebilmekteyiz örneğin 

HemĢirelik okullarında erkek öğrenci sayısı kız 

öğrenci sayısı ile kıyaslanabilir bir duruma gelmiĢtir, 

staj için kliniğe gelen erkek hemĢire öğrenciler bizim 

geçmiĢte yaĢadığımız damgalanma ile 

karĢılaĢmamakta ve içselleĢtirdikleri mesleklerini tam 

olarak savunabilmektedirler.  

 

Bu günlere gelindiğinde akademik kariyer yapan, 

üniversitelerde öğretim görevlisi olan, alanda idari ve 

klinisyen olarak görev yapan erkek hemĢirelere 

rastlamak mümkündür.  

 

Gelecekte erkeklerle birlikte hemĢirelik mesleğine 

iĢlenen bu cinsiyet olgusu ortadan kalkmıĢ olacak ve 

her iki cinsin farklılıkları ile daha iyi noktalara 

götüreceği bir meslek olacağı inancındayım.  

 

Uzm. HemĢ. Kinyas TEKĠN 

    Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
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EMEKLĠ OLAN BĠR ÖĞRETĠM ÜYESĠNĠN SON DERSĠ... 
 

 

Ülkemizde sağlık sektöründe yaĢanan depremin sonucunda ne yazık ki Ġstanbul Tıp Fakültesi'ndeki görevimden 

beklenenden çok erken bir dönemde emekli olarak ayrılmak zorunda kaldım. Bu esnada fakültenin çok hoĢuma giden 

bir uygulaması olduğunu öğrendim: "Emeklilik Sonrası Son Ders". Büyük bir zevkle bu öneriyi kabul ettim ve büyük 

bir heyecanla hazırlanmaya baĢladım. 

Görevim icabı sık sık konferanslar veren, panel 

konuĢmaları yapan ve ders anlatan birisi olduğum için 

böyle bir ders ilk bakıĢta kolay gibi göründü. Halbuki 

bu sözünü ettiğim durumlarda her zaman önünüzde bir 

konu vardır ve genelde siz o konu hakkında zaten bilgi 

ve deneyim sahibisinizdir. Çıkar gereken Ģeyleri söyler, 

önemli noktaları vurgularsınız. Dolayısıyla sunum 

akıĢınız da üç aĢağı beĢ yukarı bellidir. Halbuki 

"Emeklilik Sonrası Son Ders" bunların hiçbirine 

benzemiyordu. 

Bir sunum yapacaksanız öncelikle vermek 

istediğiniz mesajları belirlemelisiniz. Sonra da o 

mesajları dinleyicinin anlayacağı Ģekilde ambalajlayıp 

sunmalısınız. Bir kongredeki konferans ya da fakültede 

anlatılan bir derste oldukça homojen yapıda bir dinleyici 

kitlesine hitap edersiniz. Halbuki burada karĢınızda 

öğrenciniz de olacak anneniz de, asistanınız da olacak 

eĢiniz de... O halde bu sefere mahsus olarak doğrudan 

bir mesaj vermekten vazgeçebilirdim. 

Hayatımızda karĢılaĢtığımız, birlikte 

çalıĢtığımız, yaĢadığımız insanlardan bir çok Ģey 

öğreniriz. Cerrahide sıklıkla neyi nasıl yapmamız 

gerektiğini öğrenirken hiç de azımsanmayacak bir 

oranda neyi nasıl yapmamamız gerektiğini de öğreniriz. 

ĠĢte bu nedenle ben de son dersimde bu zamana kadar 

neyi nasıl yaptığımı anlatayım, dinleyen bunların 

arasında kendine göre seçimini yapsın, neyi nasıl 

yapması gerektiğini anladığı kadar neyi nasıl 

yapmaması gerektiğini de farketsin istedim. 

Öncelikle röportajların olmazsa olmaz baĢlangıç 

sorusu olan "neden tıp" ile baĢlamayı uygun buldum. 

Bunu yaparken kendime bir tür oto-psikanaliz 

uyguladım sanıyorum. Çocukluğuma gittim. Eczacı bir 

anne ve mühendis bir babanın tek çocuğu. Karadenizli 

bir aile, yani erkek çocuğa tapılan bir ortam. Tıp 

ortamına da yakın olunca doğal olarak Sümer öksürse 

hekim, tıksırsa baĢka bir hekim. Boğazımdan örnek 

alındığını, parmak ucumdan da kan alındığını, sonra da 

boğazdan alınan Ģeyin "menfi" çıktığını hatırlıyorum. 

Ama tüm bunlara rağmen tüberküloz tanısının nasıl 

konulduğunu hala kavrayamıyorum. Aynen seneler 

sonrasında, Trabzon'da Nebiye Hanım'ın çok değerli 

oğlunda bir tek direkt üriner sistem grafisine bakarak 

tam beĢ tane üreter taĢı saptayan ve acil ameliyat öneren 

ürolog abimi anlayamadığım gibi... 

 

Tek anladığım Ģey aile dostu bir hekimin tehdidi idi: "Ya bu hapları içersin ya da iğne yazarım!" 

"O haplar" aslında parmağımın (Ģu anki boyutu düĢünün!) distal falanksı boyutunda anti-tbc ilaçlardı. Adı da 

yanlıĢ hatırlamıyorsam "Isovit-INH" idi. Bir eriĢkinin bile yutabileceğini sanmıyorum onları. Suda eritip Ģeker katıp 

içmeye çalıĢırdım. Sırf glutea derim kevgire dönmesin diye. Ama ne mümkün! Sonunda iĢ geldi Streptomycin'e 

dayandı. Sabah ben kahvaltımı yaparken rahmetli Kibar Amca gelir, ben mızmızlanmaya baĢlarım, her seferinde "aaa 

yok sana değil" denilir, ben de her seferinde bu numarayı yutarım ve sonunda enjektör kaynatılır, sulandırıcı enjektöre 

çekilip flakona basılır, liyofilize streptomycin yavaĢça enjektöre geri çekilirken Sümer de tüm olanları korku dolu 

gözlerle izler. Kimbilir kaç gluteal adaleye girmiĢ olan çok kullanımlık iğne sonunda benim de gluteal adalemi 

yırtacaktır.  

ĠĢte muhtemelen bu yaĢananlar bende annemin eczanesinden 

enjektör alıp içine su doldurup yastık ve yorganlara enjeksiyon yapma 

fikrini oluĢturmuĢtur. Zaten fakülteye baĢladığımda yaptığım ilk tıbbi 

uygulama da enjeksiyon olacaktı. 

Kısaca, tıbba yönelmenin psikanalitik boyutunu anlatabildim 

sanırım. Peki ne oldu da cerrahi girdi kafama? 

Annemin eczanesinde akĢamları birçok hekim, hukukçu ve 

farklı meslek dallarından insan bir araya gelirdi. Bu insanların arasında 

birisi vardı: Enver Amca. Uzun boylu, atletik yapılı, esmer ve otoriter. 

Az konuĢur, son sözü söyler genelde de haklı olurdu. Çünkü o bir genel 

cerrahtı! Ben de bir genel cerrah olmalıydım... 

Ġlkokulu Trabzon'da bitirdikten sonra Ġstanbul'a Alman Lisesi'ne 

geldim. Alman Lisesi genelde mühendislik okumaya eğilimli mezunlar veren bir okuldur. Gerçi benim dönemimde bir 

rekor kırılarak tam yedi kiĢi tıp fakültesi kazanmıĢtı ama bu övünülecek bir baĢarı mıdır yoksa utanılması gereken bir 

durum mudur bilemiyorum. Lise boyunca farklı mühendislik dallarına ilgi duysam da son sınıfta meslek tanıtımına 

gelen bir ĠTÜ profesörü beni mühendislikten soğuttu. Kendisine "neden biz Türkiye'de yarı iletken üretimi için 

uğraĢmıyoruz" diye sorduğumda aldığım yanıt: "Ne gerek var, adamlar zaten üretiyor biz de kullanıyoruz" Ģeklindeydi. 

Bu zihniyeti kabul edemezdim. 
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Sonra baĢka bir Ģey düĢündüm. Havacılığa 

meraklıyım, elektroniğe meraklıyım. O zamanlar 

bilgisayar diye bir Ģey pek olmadığı için ona henüz 

meraklı değilim tabii. Teknolojiye meraklıyım kısaca. 

Tıbba ve cerrahiye zaten çocukluktan beri meraklıyım. 

Bir mühendislik okudum diyelim. Hobi olarak tıpla 

ilgilenebilir miyim??? Tabii ki olmaz. Ama tersi pekala 

mümkün. ĠĢte bu düĢünce silsilesi ile (ne kadar bilinçli 

bir seçim olduğuna varın siz karar verin) Ocak 1980'de 

üniversite giriĢ formunu doldurdum. Hafta sonları 

dershane diye evden çıkıp top oynamaya gittiğimi bilen 

anneme göre ben zaten açıkta kalacaktım. O nedenle 

zorla da olsa 18 tercih hakkımın onyedisini doldurdum. 

Ama tabii ilk sırada Ġstanbul Tıp Fakültesi vardı. Oraya 

gireceğimden o kadar emindim ki annemin telaĢına 

sadece gülüyordum. 

Bizim zamanımızda üniversite sınavı zordu! 

Öyle tam puan falan alınmazdı çünkü ÖSYM o zaman 

mükemmel iĢleyen bir kurumdu. Popülizmle alakası 

olmazdı. Bir sıralama sınavında yüzlerce adayın tam 

puan almasının, sınav tekniği açısından bir felaket 

olduğunun bilincindeydi kısaca. Ben de bir önceki sene 

19 net fen sorusu ile Ġstanbul Tıp Fakültesi'ne 

girilebildiğini duymuĢtum. Sınava girip fen testine sıra 

geldiğinde hızlı bir Ģekilde kesin emin olarak 19 soruyu 

iĢaretledim. Sonra Ģöyle bir arkama yaslandım ve 

"oğlum Sümer Çapa garanti, haydi Ģimdi keyfine bak" 

diyerek devam ettim. Aslında bugünkü aklım olsa 15 

soruda bırakır alttaki tercihlerden birine girerdim ya 

neyse... 

Ġstanbul Tıp Fakültesi'ni kazanmayla iĢ bitmiyor 

tabii. Liseden sınıf arkadaĢım Selim ile birlikte bir 

Cuma günü için sözleĢtik. Gidip birlikte kayıt 

yaptıracağız ki gruplarımız da aynı olsun. O Cuma 

sabahı heyecanla uyandım ama kayıt yaptırmaya 

gidemedim. Ayın 12'si idi. Aylardan Eylül, yıllardan da 

1980. ĠĢte ilahi güçler bana tıp fakültesi konusunu bir 

kez daha düĢünme Ģansı vermiĢlerdi ama ben bu mesajı 

alamadığım için 15 Eylül Pazartesi kaydımı yaptırdım. 

Artık iyi bir hekim olmak zorundaydım. Tek 

hedefim buydu. Ama nihai hedef cerrahi idi. Ġlk iĢ beyaz 

takımlar alındı. Birkaç meraklı arkadaĢ ile acil cerrahi 

nöbetlerine gidilmeye baĢlanıldı. Tabii daha birinci sınıf 

öğrencisi olunca iĢler zor oluyordu. Bir hasta vardı. 

Karnı açık halde pansumanlar yapılıyordu. Biz faltaĢı 

gibi açılmıĢ gözlerle izliyorduk. Asistan abiye hastanın 

nesi var diye sorduk. O da baĢladı anlatmaya. Birkaç 

saniye sonra boĢ boĢ bakan gözleri görünce kaçıncı 

sınıfta olduğumuzu sordu. Gerçeği duyunca hemen 

kovaladı bizi oradan. Ama istediğimizi koparmak için 

yılmamamız gerektiğini öğrendik bu Ģekilde. Acil servis 

hemĢirelerine yalvararak bize enjeksiyon yaptırmalarını 

sağladık. Damar yolu açmayı öğrendik. Acil 

poliklinikteki personel ile arayı iyi tutup kafa derisi 

dikiĢlerine baĢladık. Bir yandan da birbirimizle yarıĢ 

halindeydik. Slogan "ben senden daha iyi doktor 

olacağım" idi! Gerçekten de bu meslekte diploma almak 

hatta profesör olmak çok kolay. Önemli olan "hekim" 

olabilmek. Çünkü hekimlik çok özel bir meslek. Aslında 

basitçe bir meslek de değil bir yaĢam biçimi ve baĢlı 

baĢına bir yaĢam felsefesi.  

Gerçek hekimlik yolunda birçok büyüğümüzden 

birçok Ģey öğrendik Ġstanbul Tıp Fakültesi'ndeki 

yıllarımızda. Dördüncü dönem cerrahi stajında büyük 

bir Ģans eseri B Servisi'ne düĢmüĢtüm. Efsane hocalarla 

birlikteydim. Bir Kaya Çilingiroğlu'ndan cerrahide 

disiplinin ve spontan dikkatin önemini öğrendim. Bir 

Yusuf GökĢen sabahın köründe servise gelip hastasının 

nazogastrik tüpünü kontrol ederdi.  Ondan bu iĢte 

sorumluluk duygusunun yerini öğrendim. Necmettin 

Sökücü hoca bir sabah rektum kanseri ameliyatlarını 

sordu. OkumamıĢtık ki... Cerrahiyi sadece kesip biçmek 

sanıyorduk. Öğrendik ki teorik altyapı olmadan 

cerrahlık olmuyormuĢ. Büyük imkansızlıklar içinde 

cerrahi binasının dehlizlerinde endoskopi yapan ve bize 

de gösteren bir Ali Akyüz vardı. Türkiye'de cerrahların 

endoskopi yapmasının önünü açan bu insandan deliler 

gibi çalıĢmak gerektiğini öğrendim. Yılmaz Büyükuncu 

abimizden nezaketin bir cerraha ne kadar yakıĢtığını 

öğrendim. B Servisi rotasyonum benim genel cerrah 

olma kararımın pekiĢtiği bir dönem oldu. 

Tıp fakültesi bitti ve genel cerrahi ihtisası 

baĢladı... 

Aman Allahım, bu da ne? Ortalık zifiri karanlık. 

Saat altı bile olmadı. Peki bu çalar saat neden çılgınca 

bağırıyor? Deli miyim ben, bu buz gibi Ocak sabahında 

(sabah mı, gecesi demek daha doğru), sıcacık 

yatağımdan çıkıp hastaneye gideceğim? Ne olur, “beĢ 

dakka” daha uyuyayım, yalvarıyorum… 

ĠĢte 23 Ocak 1987 sabahı bu duygularla 

uyandım. Bir gün önce büyük bir hevesle gidip ihtisasa 

baĢlama iĢlemlerimi tamamlamıĢtım. Genel Cerrahi 

sekreterliğinden Mehmet Kurtoğlu hocaya gönderilmiĢ, 
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onun talimatıyla A servisinin Ģef asistanı Mehmet 

Yerebasmaz‟a teslim edilmiĢtim. Ama öyle böyle değil, 

kelimenin tam anlamıyla “teslim”! 

Mehmet ağabey bana servisi ve çevreyi 

tanıtmıĢtı. Her gittiğimiz yerde oturup sohbet edip çay 

içmemiz ilgimi çekmiĢ, benim bu durumum Mehmet 

ağabeyin gözünden kaçmamıĢtı. “Bak oğlum, zannetme 

ki sen de böyle ortalıkta dolaĢıp çay içeceksin bütün 

gün, ben Ģefim, istediğimi yaparım” diye de uyarmıĢtı. 

HaklıymıĢ. Cerrahide oturup çay içebilmem için uzun 

senelerin geçmesi gerektiğini sonradan anladım. 

Allah'tan çayı sevmem! 

Serviste Ahmet Biçerer ağabeyin çömezi 

olacağım söylendi. Ahmet ağabey, titiz ve disiplinli 

biriydi. Bunu sonraları daha iyi anladım. Bana neler 

yapmam gerektiğini bir bir anlattı. O günü onunla 

birlikte geçirdim. Pansumanlar yaptık, hastalarla 

ilgilendik, akĢam reçeteleri yazdık. Titizliğinden söz 

ettiğim Ahmet ağabey, reçete yazarken her türlü olasılığı 

göz önünde tutuyordu. Bunun ne kadar önemli olduğunu 

sonraki senelerde bizzat yaĢayarak öğrenecek ve hep o 

akĢamı hatırlayacaktım. Örneğin, guatr ameliyatı olacak 

hastaya anestezi ilaçlarını, sıvıları, birkaç adet 

anjiyokatı, prolen iplikleri ve hemovak dreni yazdıktan 

sonra, ne olur ne olmaz diye kalsiyum ampul ve tablet 

de yazmıĢtık. ġimdi gülerek hatırlıyorum ama o 

zamanlar tiroid ameliyatları için iki ünite de kan 

yazıyorduk. 

Artık saat yediyi geçiyordu ki eve gitmek gibi 

bir kavramın da olduğunu hatırladı Ahmet ağabey. 

Ondan önce çıkmam söz konusu olmadığı için ben de 

sekize doğru çıkıp eve gittim. Ahmet ağabey sabah en 

geç yedide serviste oluyormuĢ. Doğal olarak ben ondan 

önce gelip hazır olmalıydım. Bu cerrahinin temel 

prensiplerindendi. O nedenle de saati 05:45‟e 

ayarlamıĢtım. Daha ilk sabahtan geç kalarak, tıp 

fakültesine ilk girdiğim günden itibaren hayalini 

kurduğum Genel Cerrahi Kliniği‟nde kötü bir imajla iĢe 

baĢlamak istemiyordum elbette. 

Peki o sıcacık yatağın cazibesi ne olacak? 

Seneler sonrasının Operatör Doktor Sümer beyi bir 

yanda, yatağın o sıcacık yumuĢaklığı diğer yanda. 

Neden böyle bir tercih yapmak zorundayım? Uykumu 

alıp da cerrahi yapabileceğim bir yer yok mu dünyada? 

Yok Sümer bey yok! Cerrahinin tabiatına aykırı bu 

söylediğin Ģey. ĠĢine geliyorsa…  

Alelacele yataktan kalkıĢ, hızlı bir sakal tıraĢı 

ve giyinme sonrası arabaya atlayıĢ ve ver elini Çapa. 

Öğrencilikte hiç bu kadar erken gitmemiĢim ki 

hastaneye. Yollar bomboĢ. Trafik rahat (hatta yok). Kim 

kalkar ki o saatte sıcacık yatağından biz cerrahlar 

dıĢında?? 

Saat 06:45‟de hastaneye giriyorum. Ahmet 

ağabey gelmemiĢtir daha (sen öyle san!). En üst kat 

“asistan katı”. BaĢasistan ağabeylerin odaları ve bizim 

de dolaplarımız var orada. Hızla beyaz takımlarımı 

giyip bir alt kata iniyorum ki bir an önce hastaları görüp 

pansumanları yapayım. Hayır, olamaz. Ahmet ağabey 

orada karĢımda. Tertemiz, sakız gibi beyaz ve ütülü 

takımları, sol üst cebine yerleĢtirilmiĢ kalemliği ve 

özenle dizilmiĢ renk renk kalemleri ile. Hafifçe alaylı 

Ģekilde gülümsüyor: “Hocam hoĢgeldiniz”. Ben yerin 

dibindeyim tabii. Kıdemlimden sonra kliniğe girmiĢim. 

Bin tane özür dilemek istiyorum ama Ahmet ağabey izin 

vermiyor. “KoĢ pansuman arabasını kap da baĢlayalım” 

diyor. 

Sabah iĢleri bitiyor, baĢasistanımız Kenan 

ağabeyin odasına çıkıyoruz. Alman Lisesi mezunu 

oluĢum Kenan ağabeyin ilgisini çekiyor. Kendisi de 

Alman ekolünden. Bana yaklaĢımı hep daha “ilginç” 

oluyor. Seviyor da yeriyor da… Vizit yapılıyor, günlük 

iĢlere baĢlanıyor. Ġlginç olan Ģey ise Ģu: Nedense beni 

hemen ameliyathaneye sokup bir özofagus ameliyatı 

yaptırmıyorlar. Allah Allah… Neden benim gibi genç ve 

dinamik bir cerrah adayının yeteneklerinden 

yararlanmayı düĢünmüyorlar ki? Ben buraya sabah 

akĢam pansuman yapıp reçete yazmaya mı geldim? 

Saat bire doğru üst katta (üst kat kadın katıydı) 

iĢlerim bitiyor. Ortalık sakin. Ben ise halen asistanlığı 

kavrayamamıĢ olmanın rahatlığıyla “yemeğe gitmek” 

gibi bir fikre kapılıyorum. Bir alt katta kıdemlilerimden 

Ali Emin Aydın var. Geçerken ona uğrayıp nereye 

gittiğimi haber vereceğim aklımca. “Ali Emin abi ben 

yemeğe gidiyorum”. “Tabii canım, ama önce gel de Ģu 

iĢi bitirelim sonra beraber gideriz yemeğe”. Ne demek 

bu? Açıklayayım: “Ulan ne yemeği, kıdemlin çalıĢırken 

senin yemek yemek gibi bir hakkın mı var? Gel de 

yardım et iĢleri bitirelim!” 

Ali Emin o sırada bazal ve stimüle asit salgısı 

ölçmeye çalıĢıyor. UğraĢıp didiniyoruz. Nihayet 

birĢeyler beceriyoruz ama akĢam vizitinde Kenan 

ağabey yaptığımızın yanlıĢ olduğunu söylüyor. Onca 

emek boĢa gidiyor. Yemek mi? Asistanın öğle yemeği 

yemeyeceğini bir daha unutmamak üzere öğreniyorum. 

Hekimlik zaten zor bir meslek. Sorumluluk ve 

emek isteyen bir meslek. ĠĢin içine bir de cerrahi 

girdiğinde bu zorluklar birkaç kat artıyor. Böylesine 

güçlüklerle dolu bir yolda yürüyebilmek için evinizde 

huzurlu olmanız Ģart. ĠĢte bu nedenle bu zor yolculukta 

hep yanımda olan anneme, rahmetli babama, 

desteklerini asla esirgemeyen ve birlikte birçok 

fedakarlığa katlandığımız sevgili eĢim ve kızlarıma 

sonsuz Ģükranlarımı sunuyorum. 

Bana en ufak bir Ģey öğretmiĢ olan tüm 

hocalarıma, arkadaĢlarıma, kardeĢlerime de 

teĢekkürlerimi sunarken, benden sonra gelenlere de 

birĢeyler aktarabilmiĢ olmayı umuyorum. HerĢey bir 

yana,  hiçbirimiz "daha iyi bir hekim" olma gayretimizi 

yitirmeyelim... 

  
Prof. Dr. Sümer YAMANER 

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı  

Emekli Öğretim Üyesi 
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EMEKLĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠNDEN FĠZYOLOJĠYE BAKIġ 

 

 
    

Bir tıp öğrencisi hekim olabilmek için önce insan 

organizmasının yapısını sonra da iĢleyiĢini öğrenmek 

zorundadır. Ġnsan fizyolojisi insan organizmasının 

iĢleyiĢini yani organların organizma içindeki 

görevlerini, iĢleyiĢlerini ve sistemlerin birbiri ile olan 

iliĢkilerini inceler. 

Fizyoloji a- genel fizyoloji b- insan fizyolojisi 

c-uygulamalı (klinik) fizyoloji dallarına ayrılır. 

 Fizyolojideki araĢtırmalar bir süre sonra klinikte 

teĢhiste ve tedavide kullanılmaya baĢlanır. Birkaç örnek 

verecek olursak: biyoelektrik potansiyeller üzerinde 

yapılan çalıĢmalar ilk olarak kapiller elektrometre ile 

kalbin biyoelektrik potansiyeli kaydedilerek önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu düzenekte cıva ile sülfürik 

asidin kapillerde karĢı karĢıya bulunmasında 

elektrotlardan birinin cıva tarafına ve diğerinin sülfürik 

asit tarafına bağlanmasında elektrotlar arasında çok 

küçük potansiyel farkları elektrotların yüklerine göre 

cıvanın yüzey gerilimin artması ve azalması ile cıvanın 

yukarı ve aĢağıya hareketi ile gözlenir. Bu elektrotlar 

kurbağa kalbinin iki ayrı noktasına yerleĢtirilerek 

cıvanın yukarı ve aĢağıya hareketi ile kalp 

potansiyelleri kaydedilmiĢtir. Teknolojideki ilerlemeler 

ile telli galvanometrenin bulunması ile EKG kayıtları 

kağıt üzerine yazdırılabilir, Osiloskobun keĢfi ile de 

EKG deki değiĢiklikler sürekli izlenir hale geldi. Bugün 

klinikte telli galvanometre ve osiloskop yaygın bir 

Ģekilde hem kardiyoji de hem de yoğun bakım 

ünitelerinde kullanılmaktadır. Fizyoloji 

laboratuarlarında yapılan EKG kayıtlarının detayları 

nedenleri belirledikten sonra klinikte hastalıkların 

teĢhis ve tedavilerinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır.. Aynı 

Ģekilde EEG ve EMG kayıtları kullanılmaktadır. 

Elektro-fizyoloji laboratuarlarında yapılan çalıĢmaların 

bilgisayarla desteklenmesi ile artık beyin cerrahisinde 

fizyologların yardımı ile daha güvenli ameliyatlar 

yapılabilmektedir. 

Fizyoloji laboratuarlarında kan gazlarının ölçülmesi 

tonometreler içine alınan kanın  belli gaz karıĢımları ile 

karıĢtırılarak pH‟ları ölçülerek büyük zahmetlerle 

yapılabilmekte idi. Bu çalıĢmalarla solunumun 

düzenlenme mekanizmaları bulunmuĢtur. Bugün 

elektronik sistemlerle kolayca ölçülen kan gazları 

özellikle yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaktadır. 

Ekspirasyon havasındaki oksijen ve karbondioksit 

ölçümleri kimyasal yöntemlerle gaz hacimlerindeki 

değiĢikliklerden yüzde oranları uzun süren çalıĢmalarla 

belirlenerek solunum fonksiyonları belirleniyordu. 

ġimdi ise oksijen ve karbondioksit yüzdeleri hızlı bir 

Ģekilde, her nefes alıĢ veriĢte ölçülmekte kalp 

hastalarında, akciğer hastalarında ve spor hekimliğinde 

sporcu kondisyonlarının belirlenmesinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Sporcuların kondisyonları bu 

sonuçlara göre belirlenerek egzersiz programları 

oluĢturulmakta bu egzersizlerin sonucunda sporcuların 

baĢarılarına katkıda bulunulmaktadır. Bütün bunların 

takibi ve prensipleri fizyoloji laboratuarlarında 

geliĢtirilerek klinikte kullanılır hale getirilmiĢtir. 

Fakültemizde kan-beyin bariyeri üzerinde değerli 

araĢtırmalar yapılmaktaydı. Buradan elde edilecek 

bilgiler ileride beyin tümörlerinde kemoterapi 

uygulanmasında kullanılabilecektir. Burada vurgulamak 

istediğim Ģey son senelerde tıp fakültelerinin ticarethane 

gibi algılanarak temel tıp bilimlerine verilen önemin 

azaltılmasının yanlıĢını göstermektir. 

Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalında kurulduğu 

günden bu güne kadar dünya çapında araĢtırmalar 

yapılmıĢtır. Bunlara bir göz atacak olursak:  

1875 yılında Claude Bernard‟ın yanında 5 yıl 

çalıĢtıktan sonra yurda dönen ġakir PaĢa fizyoloji 

kürsüsünü kurmuĢtu. Tıp öğrencisi iken fizyoloji 

laboratuarlarında çalıĢan Prof. Dr. Hasan ReĢat Sığındım 

(1884-1971) Almanyada Prof. Schilling‟le çalıĢırken 

monositer lösemiyi bulmuĢtur.1909‟da Prof. Dr. Kemal 

Cenap Berksoy (1869-1936) kürsü baĢkanı olur. Prof. 

Dr. Berksoy  sekretin üzerinde değerli çalıĢmalar 

yapmıĢ, gastro-duodenal refleksi bulmuĢ, ilk defa kalp 

hormonunu tarif etmiĢtir. 1933 yılında Almanya‟dan 

gelen, genel fizyoloji kürsüsü baĢkanı olan Hans 

Winterstein (1879-19639)  solunumun kimyasal 

düzenlenmesini bularak dünya literatürüne girmiĢtir. 

Prof. Winterstein Uludağ‟da yükseklik fizyolojisi 

çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır. Prof. Dr. Meliha Terzioğlu 

yükseklik fizyolojisi ve hematoloji üzerinde kıymetli 

çalıĢmaları yapmıĢ ve solunum araĢtırmaları derneğini 

kurmuĢtur. 

Ord. Prof. Dr. Hans Winterstein‟dan sonra kürsü 

baĢkanlığına Prof. Dr. Sadi Irmak atanmıĢtır. Prof. 

Irmak göz keskinliği, kan grupları, ayağın form ve 

fonksiyonları üzerinde Yörüklerde araĢtırmalar yapmıĢ, 

cinsiyete müdahele, spermin fonksiyonları, kan 

basıncının sporla ilgisi, spor fizyolojisi, veraset 

biyolojisi üzerinde yayınları vardır. Prof. Dr. Nuran 

Gökhan, Winterstein ile birlikte yaptığı solunumun 

kimyasal düzenlenmesi üzerindeki çalıĢması ile 

ünlenmiĢtir. Ġstanbul Üniversitesi Elektro-Fizyoloji 

araĢtırma ve uygulama merkezini Prof. Dr. Tamer 

Demiralp ve Prof. Dr. Sacit Karamürsel ile birlikte 

kurmuĢtur. Demiralp ve Karamürsel‟in Elektro-

Fizyoloji üzerinde dünya çapında yayınları vardır. Prof. 

Dr. Sacit Karamürsel, NöroĢirurjide Elektro-Fizyolojik 

uygulamaları ile ameliyatlarda çok yararlı olmaktadır.          
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Böylece, temel bilimlerde geliĢtirilen yöntemler 

klinikte uygulama alanına girmiĢtir. Prof. Dr. Güher 

Saruhan Direskeneli‟nin araĢtırma-uygulama 

merkezinde immiünoloji üzerindeki çalıĢmaları ve 

yayınları dünya çapındadır. Prof. Dr. Nuran 

Gökhan‟dan sonra Fizyoloji anabilim dalı baĢkanı olan 

Prof. Dr. Hayrünnisa ÇavuĢoğlu  Amerika‟da 

Hematojoji uzmanlığı yapmıĢtır. Fizyolojide 

eritropoietin üzerinde çalıĢmaları vardır ve spor 

fizyolojisi enstitüsünün kuruluĢunda görev almıĢtır. 

Ayrıca, Fizyoloji anabilim dalında kan-beyin 

bariyeri üzerinde öğretim üyelerimiz dünya çapında 

yayınlar, kemik iliği kültürleri ve lösemiler üzerinde 

değerli çalıĢmalar yapmaktadırlar. 

Hipokrat, Ġstanköy hekimlik okulunu kurdu ve 

bilim dalı olarak tıbbın temel ilkelerini belirledi. 

Heredot M.Ö 5.yy‟dan baĢlayarak ilk egzersiz 

önerilerini verdi. Hipokrat tıp okulu mezunu 80 makale 

yazan, 500 buluĢ yapan, ilk spor hekimi Galen (131-

201)dir. Müslümanların Hipokrat ve Galen‟in eserlerini 

Arapçaya tercüme ederek Ġslam ve Avrupa tıbbına 

büyük katkılarda bulunmuĢlardır. Ġbn-i Sina (980-1037) 

Kanunu Fi‟ttıb (Tıbbın kanunu) kitabını yazarak 

Hipokrat, Galen, Razi‟nin eserlerine göre çok orijinal 

kendi görüĢlerini eklemiĢtir. Eserde Fizyoloji konusu 

da vardır. Hastalıkların tedavisinde Egzersiz önermiĢtir. 

Bu kitap, Asya ve Avrupa da 6 yüzyıl okutulmuĢtur. 

Austin Flint (1836-1915) egzersizde fizyolojik cevapları 

inceleyen Amerika‟nın öncü hekim bilim adamıdır. 

Egzersiz fizyolojisindeki araĢtırmalar ilerledikçe sağlıklı 

yaĢam için ve bazı hastalıkların tedavisinde 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

Memleketimizde 1975 yılında Ġzmir de Fizyoloji 

hocası Prof. Dr. Necati Akgün spor hekimliği uzmanlık 

programını baĢlatmıĢtır. Biz de Ġstanbul Tıp 

Fakültesi‟nde 1979 yılında spor Fizyolojisi Enstitüsünü 

kurarak egzersiz fizyolojisi üzerinde çalıĢmalara 

baĢladık.   

Egzersiz fizyolojisi enstitüsü ben ve Prof. Dr. 

Hayrünisa ÇavuĢoğlu, Fizik tedavi de Prof. Dr. Ahmet 

Öncel, Ortopedi‟den Prof. Dr. MiĢel Kokino ve biyo-

fizikten Prof. Dr. Demir Tiryaki‟den oluĢan multi 

disipliner bir yönetim kurulu ile büyük ilerlemeler 

göstermiĢtir. Spor Fizyolojisi Enstitüsü 1984 yılında 

YÖK yasası gereği Spor Fizyolojisi AraĢtırma ve 

Uygulama Merkezi‟ne dönüĢtürülmüĢtür. 1990 yılında 

BaĢbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile 

yapılan protokolle araĢtırma ve uygulama merkezi 

içerisinde “Sporcu Sağlık Merkezi” kurulmuĢtur. 1999 

yılında Spor Fizyolojisi AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi “Spor Hekimliği Anabilim Dalı” na 

dönüĢtürülmüĢtür. Spor Hekimliği tıp ve bilimin fiziksel 

aktiviteye uygulanmasıdır. Spor Hekimliği a- kulüp 

doktorluğu,  b- takım doktorluğu, c- yarıĢma doktorluğu 

olarak sporculara hizmette bulunmaktadır. Tıbbın birçok 

dalında: Ġç Hastalıkları, Kardiyoloji, Çocuk hekimliği, 

Ortopedi, Nörolojik bilimlerde hastalara yararlı 

olmaktadır. Sağlıklı yaĢam için spor yapanlar, yarıĢma 

sporu yapanlar ve spor kulüpleri sporcuları, sporda 

baĢarılı olmak için spor hekimliğinde testlerden 

geçmektedir. Bu testler sonucunda eksiklikleri 

belirlenerek, egzersiz programları verilmekte ve sağlıklı 

ve sporda baĢarılı olmaları sağlanmaktadır. Spor 

hekimleri, yarıĢmalar sırasında ve egzersiz 

programlarının uygulanması sırasında geliĢen 

sakatlıkların teĢhisinde ve tedavisinde görev 

almaktadırlar.  

Ġnsan organizması harekete göre düzenlenmiĢtir.   

Hareketten uzak yaĢandığı zaman sistemler gerilemekte 

ve düzenli, uygun egzersizlerin yapıldığı oranda da 

geliĢmekte ve güçlenmektedir. Bu prensiple de sağlıklı 

bir yaĢlılık dönemi geçirilebilir. YaĢlılar spor 

hekimliğinde testlerden geçirilip, kendilerine uygun 

egzersiz programları verilerek sağlıklı ve dinç bir yaĢam 

sürerler. 

 

 

Prof. Dr. Abidin KAYSERĠLĠOĞLU 

  

Fizyoloji ve Spor Hekimliği Anabilim Dalı          

                                                                         Emekli Öğretim Üyesi 
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              PROF. DR. ABĠDĠN KAYSERĠLĠOĞLU'NUN ÖZYAġAMI 

 

1938 de Karaman'da doğmuĢtur. Ġlk öğrenimini 

Karaman'da, orta öğrenimini HaydarpaĢa Lisesinde 

tamamlayarak, 1957 de Ġstanbul Tıp Fakültesine 

girmiĢtir. 1963 yılında Ġstanbul  Tıp Fakültesi‟nden 

mezun olmuĢtur. 1964 yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Fizyoloji Kürsüsü‟ne asistan olarak atanmıĢ ve 2 

Ağustos 1967 tarihinde   “Böbreğin Eritropoietin 

TeĢekkülü ile ilgisi” konulu tezi ile Fizyoloji‟de 

“Uzmanlık” ünvanını kazanmıĢtır. 1971-1972 yıllarında 

Samsun Sıhhiye Okulu Öğretim Kurulu‟nda askerlik 

görevini tamamlayarak, tekrar Ġstanbul Tıp 

Fakültesi‟ndeki görevine dönmüĢtür. 

 

 25-30 Haziran 1973‟de Hacettepe Üniversitesi, 

Genetik Bölümü‟nün düzenlediği Genetik kursu‟na 

katılmıĢtır. 

 26 Kasım 1973 tarihinde “Eritropoietin yapımı 

ile Arteryel  pO2, pCO2, pH ve  Bikarbonat-Karbonik 

Asit  Tampon Sisteminin ĠliĢkileri” konulu tezi ile 

1973‟te Doçentlik ünvanını kazanmıĢ ve 14 Ocak 

1974‟de Ġstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 

Dalı‟nda kadroya atanmıĢtır. 

 TÜBĠTAK bursunu kazanarak, 20.09.1975 - 

20.07.1976 tarihleri arasında  Ġngiltere'de Manchester 

Üniversitesi Paterson Laboratuarları'nda çalıĢmıĢ, bu 

sırada Prof. Dr. L.G. Lajtha'nın yanında, doku kültürleri, 

hücre sinkronizasyonu, kemik iliği kültürleri ve Koloni 

OluĢturan Üniteler ( CFU= Colony Forming Unit ) 

üzerinde çalıĢmalar yapmıĢ ve ilğili yötemleri 

ögrenmiĢtir. Yurda dönüĢünde Fizyoloji Kürsüsü‟nde 

Hücre Kinetiği Laboratuarı‟nı  kurarak, Türkiye‟de ilk 

defa CFU testlerini yapmıĢ ve  Ġngiltere'de baĢladığı 

çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Paterson Laboratuarları‟nda 

1981 yılında 1 ay ve 1982 yılında davetli olarak 2 ay 

süre ile uzun süreli insan kemik iliği kültürlerinde 

çalıĢmıĢtır. 

 22 Mart 1979 yılında  “Granülopoez ve Koloni 

OluĢumunu Stimüle Eden  Faktör (CSF) ile ĠliĢkisi”  

konulu tezi ile Profesör ünvanını kazanmıĢ ve  aynı 

fakültede kadroya atanmıĢtır. 

 1979 yılında Spor Fizyolojisi Enstitüsü‟nü 

kurmuĢ ve müdürü olmuĢtur, YÖK yasasından sonra 

Enstitü Spor Fizyolojisi AraĢtırma ve Uygulama 

merkezi‟ne dönüĢtürülmüĢtür.  1990 yılında BaĢbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle 

AraĢtırma Merkezi içinde Sporcu Sağlık Merkezi 

kurulmuĢtur. Dr. Kayserilioğlu bu merkezin 

müdürlüğünü de yürütmüĢtür. 

 1984 yılında Ġ.Ü. Beden Eğitimi Bölümünü 

kurmuĢ ve müdürü olmuĢtur, bu görevi 1996 yılına 

kadar yürütmüĢtür. 

 1992 yılında ve 1995 yılında Temel Tıp 

Bilimleri Bölüm baĢkanlığına seçilmiĢ,  Mayıs 1998 

yılına kadar bu görevi yürütmüĢtür. 

 Ġstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

BaĢkanlığı‟na 1993  ve 1996 yıllarında seçilmiĢ ve bu 

görevi 1999 yılına kadar altı yıl süre ile yürütmüĢtür. 

 Spor Fizyolojisi AraĢtırma ve Uygulama 

merkezi 1999 yılı baĢında Temel Tıp Bilimlerine bağlı 

olarak Spor Hekimliği Anabilim Dalına dönüĢtürülmüĢ 

ve Anabilim Dalı BaĢkanlığına Dekanlığın 09.08.1999 

tarih ve 17721 sayılı yazısı ile Prof. Dr. A. Kayserilioğlu 

atanmıĢ ve 2005 mayıs ayına kadar bu görevi 

yürütmüĢtür. 10 mayıs 2005‟te yaĢ haddinden emekli 

olmuĢtur. Dr. Kayserilioğlu evli ve iki çocuk babasıdır. 
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ANABĠLĠM DALI BAġKANLARIMIZI TANIYALIM 
 

 

Prof. Dr. Akın SavaĢ TOKLU  

 

17/04/1963 

 

Mersin   

Mezun Olduğu Lise : Aksu Öğretmen Lisesi, ANTALYA 

Mezun Olduğu Fakülte: Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Uzmanlığınızı Aldığı Fakülte : Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Hobiler: DalıĢ,  Yüzme,   Balık avı, Motosiklet, Seyahat, 

Fotoğraf  

Bilinen Yabancı Diller : Ġngilizce 

Anabilim Dalı - Bilim Dalı : Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD 

Kaç yıldır Anabilim - Bilim Dalı BaĢkanlığı görevini 

Yürütüyorsunuz : 

1 

Anabilim - Bilim Dalı BaĢkanlığı döneminde yaptığınız akademik icraatlarınız : 

Uzmanlık öğrencilerinin DAN (Divers Alert Network, Amerika) ın organize ettiği dalıĢ acilleri rotasyonuna 

katılımının kabulü SBT‟2012, 15. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı organizasyonu EDTC (European Diving 

Technologies Committee) Yönetim Kuruluna Seçilme, Sekreterlik görevi üstlenme UHMS (Undersea and 

Hyperbaric Medical Society) yıllık toplantısına bildirilerle katılım 

Anabilim - Bilim Dalı BaĢkanlığı döneminde geleceğe yönelik planlarınız: 

Uzmanlık öğrencilerinin yurt dıĢında bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırabilmeleri için olanak yaratma Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü ile YOK‟ün yaptığı protokol çerçevesinde Sivil Havacılıkla ilgili eğitim veren yüksek 

öğrenim kurumlarında ders verilmesi Aynı protokol kapsamında Ġstanbul Tıp Fakültesi Hastenesi‟nin Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından referans hastane olarak kabulü için giriĢimde bulunulması  Sağlık 

Bakanlığının hedeflediği uzman sayısına eriĢime katkıda bulunmak için uzmanlık öğrenci kadro sayısını 

arttırılması Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp uzmanlık eğitiminin diğer üniversitelerde de verilebilmesi için 

destek olunması 
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Mezun Olduğu Lise : Edirne Lisesi 

Mezun Olduğu Fakülte: Ġ. Ü. Edebiyat Fakültesi  

Uzmanlığınızı Aldığı Fakülte : Ġ. Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi  

Hobiler: Müzik dinleme, yürüyüĢ,  yüzme   

Bilinen Yabancı Diller : Ġngilizce 

Anabilim Dalı - Bilim Dalı : Tıp Tarihi ve Etik 

Kaç yıldır Anabilim - Bilim Dalı BaĢkanlığı görevini 

Yürütüyorsunuz : 

3 

Anabilim - Bilim Dalı BaĢkanlığı döneminde yaptığınız akademik icraatlarınız : 

Eğitimden ve bürokratik iĢlerden kalan zamanı titizlikle kullanmaya özen göstererek  üç kitap yazdım: 

Türkiye’nin Ġlk Kadın Doktoru Safiye Ali. Ġstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları,  2012. 

Türk Göğüs Hastalıkları Tarihi. Editör: Muzaffer MetintaĢ. Ġstanbul: Türk Toraks Derneği, Aves 

Yayıncılık, 2012. ( Mahmut Gürgan ile). 

Gureba Hastanesi’nden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne. Ġstanbul: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2013.  

 

Anabilim - Bilim Dalı BaĢkanlığında geleceğe yönelik planlarınız: 

Ekim 2011‟de Çapa kampüsüne taĢınan Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı hakkında farkındalık oluĢturmak,  

eğitimde ve etik uygulamalardaki etkinliğini artırmak   

Prof. Dr. Nuran YILDIRIM 

16.06.1948 

Edirne 
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Prof. Dr.  Alaaddin Çelik 

15.03.1949 

Adapazarı 

 

 

 

 

 

 

   

Lisans:  Ġ.Ü Ġstanbul Tıp Fakültesi    1966-1972 

                             Asistan Ġ.Ü Ġstanbul Tıp Fakültesi II.Cerrahisi Kürsüsü 1972-1977 

Uzm. Dr: Ġ.Ü Ġstanbul Tıp Fakültesi II.Cerrahisi Kürsüsü 1977-1982 

Uzm. Dr: Londra Üniv. Çocuk Cerrahisi Bölümü  1978-1980 

                             (Registrar)  (The Hospital for Sick Children GOS, U.K.) 

           Ġ.Ü Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kurucu BaĢkanı 1982-halen 

Doç.Dr:  Ġ.Ü Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 1982 

Prof.Dr : Ġ.Ü Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi BĢk 1988-halen 

 

2003 yılında kurulan Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalına bağlı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı BaĢkanı 

seçilmiĢtir. 

06.11.2009 tarihinde SB Çocuk Cerrahisi Tıpta Uzmanlık Kuruluna seçilmiĢtir. 
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ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ’NDE TIP EĞĠTĠMĠ 
 

      

 Ġstanbul Tıp Fakültesi, ülkemizin en eski ve köklü tıp 

fakültesidir. KuruluĢu 1453 yılında Fatih Sultan 

Mehmet‟in Ġstanbul‟u fethinden sonra kurulan Zeyrek 

ve Ayasofya‟daki medreselere kadar dayanır. Ġlk 

modern anlamda tıp eğitimi 14 Mart 1827‟de Askeri 

Tıbbiye‟nin kuruluĢu ile baĢlamıĢtır. Fakültemiz bu 

geliĢme süreci içinde yalnız Ülkemizde değil, 

Dünyaca tanınan ve tıp alanındaki buluĢlara imza 

atmıĢ Hulusi Behçet,  Muzaffer Aksoy gibi ünlü 

hekimler yetiĢtirmiĢtir, 

     Ġstanbul Tıp Fakültesi, hasta bakımı ve tedavisi ile 

birlikte tıp eğitimini verdiği yaklaĢık 1353 yatağa ve 

akademik ünvana sahip 441  öğretim üyesine sahiptir. 

Polikliniklerde yılda 1.141.625 hasta muayene ve 

tedavi olmaktadır. GeniĢ imkanlara ve hasta 

potansiyeline sahip Fakültemizde 2746 öğrenci eğitim 

görmektedir. 

      Fakültemizde Tıp eğitimi ile ilgili çalıĢmalar ve 

etkinlikler Türkiye‟de ilk kez oluĢturulan ve 1977‟de 

Prof. Dr. Güngör Ertem‟in öncülüğünde kurulan Tıp 

Eğitimi AraĢtırma ve Uygulama Enstitüsü ile ivme 

kazanmıĢtır.  Bu enstitü YÖK yasasının çıkması ile 

1982‟de  Tıp Eğitimi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 

(TEAUM) adını almıĢtır. Özellikle Ġstanbul Tıp 

Fakültesi‟nden mezun olan doktorlara yönelik 

eğitimle ilgili anket çalıĢmaları ve eğitim ve öğretim 

yönetmeliklerinin iyileĢtirilmesi konusunda çalıĢmalar 

yapan TEAUM‟un amacı, tüzüğünde de belirtildiği 

gibi, yurt koĢulları ve sağlık sorunlarımızın öncelikleri 

göz önüne alınarak, tıp eğitim ve öğretiminin 

etkinliğini belirlemek,  yöntemler geliĢtirmek ve 

amacına uygun araĢtırmalar yapmak olarak 

özetlenebilir. Bu amaca ulaĢmak için TEAUM‟un 

öngördüğü hedefler Ģöyle sıralanabilir: 

a) Yurdumuzda ve yabancı ülkelerde uygulanmakta 

olan tıp eğitimi yöntemlerini ve programlarını 

inceleyip değerlendirmek, tıp öğretimi ve eğitiminin 

geliĢtirmesine iliĢkin sorunları incelemek, çözümler 

araĢtırmak ve yararlı bulduğu değiĢiklikler hakkında 

öneriler hazırlamak, 

b) Öğrenci eğitimi ile elde edilen sonuçlar üzerindeki 

görüĢlerini ve önerilerini Dekanlığa sunmak, 

c) Tıp eğitimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası 

nitelikte, kurs, seminer, konferans kongre ve her türlü 

bilimsel toplantılar düzenlemek, bu tür çalıĢma ve 

toplantılara katılmak, bunlarla ilgili olarak Türkiye ve 

yabancı ülkelerdeki kurumlara iĢbirliği yapmak, 

      Öngörülen hedefler doğrultusunda 1997-2000 

yılları arasında Prof. Dr. Ünal Değerli‟nin 

baĢkanlığında TEAUM önemli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirmiĢ ve eğitim becerileri kursları gibi bazı 

etkinliklerin yerleĢmesi, ilk bilgisayar laboratuvarı ve 

beceri laboratuvarlarının ilk çekirdeklerinin 

oluĢturulması. konusunda önemli adımlar atmıĢtır. 

TEAUM‟da çalıĢmak üzere Anabilim dalları 

tarafından görevlendirilmiĢ öğretim üyeleri, Bölüm 

baĢkanları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 
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TEAUM müdürü ve yönetim kurulu üyeleri merkezin 

genel kurulunu oluĢturmuĢtur. 2000-2003 yılında 

TEAUM‟un baĢkanlığına Prof Dr Feyza Darendeliler 

atanmıĢtır.  Bu dönemde de çalıĢmalar devam etmiĢ ve 

alt çalıĢma grupları çalıĢmalarını yürütmüĢtür.  

1) Amaç, hedef ve nüve müfredat belirleme ve 

entegrasyon grubu, 2) Eğiticilerin eğitimi grubu, 3) 

Değerlendirme grubu, 4) Beceri laboratuvarı ve teknik 

koĢullar ve alt yapıyı iyileĢtirme grubu. Grupların 

çalıĢmaları sonucunda aĢağıda sıralanan etkinlikler 

yürütülmüĢtür:  

1) Tıp öğrencilerimizin iyi bir doktor olmaları için 

mezun olduklarında sahip olmaları gereken asgari 

bilgi, beceri ve tutumun niteliğini ve niceliğini 

netleĢtirebilmek için her öğretim üyesinden anlattığı 

derslerin amaç ve hedeflerini belirlemelerinin 

istenmesi sonucu tek tek her anabilim dalının her bir 

dersi için öğrenim hedeflerinin belirlendiği bir kitap 

oluĢturulmuĢtur. Bu kitap ülkemizdeki pek çok 

fakülte için örnek alınan bir çalıĢma olmuĢtur. Ulusal 

düzeyde Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢ ve ulusal ÇEP çalıĢmalarına katkı 

verilmiĢtir.  

2) Eğitici becerileri kurslarına, küçük gruplarda olarak 

düzenli olarak yılda iki-üç kez devam edilmiĢtir. 

Bunun dıĢında daha geniĢ gruplara iletiĢim becerileri 

ve sınıf yönetimi konusunda ısındırma toplantıları 

yapılmıĢtır. Ölçme ve değerlendirme konusunda da 

küçük gruplara kurslar düzenlenmiĢtir.  

3) Değerlendirme konusunda tüm Tıp Fakültemizde 

uygulanabilecek standart, kapsamlı ve geniĢ katılımlı 

ve geri bildirimli anket için çalıĢmaları yapılmıĢtır.  

4) 2000 yılında Feyza Darendeliler‟in Editörlüğünü 

yaptığı Türkiye‟de ilk olarak ulusal indekslere kayıtlı 

“Tıp Eğitimi Dünyası” Dergisi (ISSN no  1303-328X 

) Fakültemizde yayına baĢlamıĢ ve kısa zamanda 

ulusal bir boyut kazanarak zenginleĢmiĢtir. Dergi 

daha sonra 2005 yılında Ulusal Tıp Eğitimi derneğine 

devredilmiĢtir.  

5) Bu dönemde yapılan eğitimler sonucunda Probleme 

Dayalı Öğrenme Oturumları ve yapılandırılmıĢ 

sınavlar gibi oturumlar bazı Anabilim Dallarının 

eğitim programına girmiĢtir.  

 

     TEAUM, 2004 yılında Tıp Eğitimi Anabilim Dalına 

dönüĢmüĢ ve 2004 - 2009 arasında Prof. Dr. AyĢen 

Bulut, Anabilim Dalı baĢkanlığını yürütmüĢtür. Bu 

dönemde Prof. Dr. Bulut, Ulusal Tıp Eğitimi 

Akreditasyon Kurulunun (UTEAK)  kurucu üyeleri 

arasında yer almıĢ ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi 

ulusal standartlarının geliĢtirilmesi sürecinde önemli 

rol oynamıĢtır. Yine bu dönemde önemli bir alt yapı 

yatırımı olarak simüle hasta laboratuvarı kurulmuĢ ve 

etkin bir biçimde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Aynı 

dönemde yürütülen çalıĢmalar sonucu Eylül 2008 de 

ĠTF için yeni öğrenim ve sınav yönetmeliği yürürlüğe 

girmiĢtir. 

     Anabilim Dalı BaĢkanlığı 2009‟ dan bu yana  Prof. Dr. 

.Zeynep Solakoğlu  tarafından yürütülmektedir.  

   

       2008 yılında yürürlüğe giren yönetmelik ve 

anket değerlendirmelerine dayanılarak ĠTF 

müfredatının entegrasyonu için çalıĢmalara baĢlanmıĢ 

ve 2012 de dikey ve yatay bütünleĢmeyi yani temel 

bilimler ile klinik bilimler arasında bağlantı kurmayı, 

bunun ötesinde hukuk, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal  

bilimler  ile sağlık eğitimi arasında bütünleĢme 

sağlamayı hedefleyen entegre eğitim modeline 

geçilmiĢtir.  

 

       2012 Eylül de entegrasyon sürecinde yer 

alan kurulların görevlerini tanımlayan Yönerge ile, 

var olanlara ek olarak Ölçme Değerlendirme Kurulu, 

Program Değerlendirme Kurulu gibi yeni bazı 

kurullar da tanımlanmıĢ ve kurularak iĢlev yapmaya 

baĢlamıĢtır. 

     

     Ġstanbul Tıp Fakültesi olarak 2012 yılında 

mezuniyet öncesi eğitimimiz için akredite olmak 

üzere UTEAK‟a baĢvurduk. Öz Değerlendirme 

Raporumuzu öğrenci ve öğretim üyelerimizden oluĢan 

geniĢ bir grupla birlikte hazırladık.  

           2013 yılında akredite olmayı hedefliyoruz.  

Özdeğerlendirme Raporumuzun ve tüm 

etkinliklerimizin ayrıntılarına www.istanbul.edu.tr/itf  

adresinden eriĢilebilir.  

 

        Ülkemizin sağlık eğitimi alanında en köklü 

kurumu olarak,  geleneklerimiz ve değerlerimizin 

çağdaĢ geliĢmelere ıĢık tuttuğu akademik ortamımızı 

korumak için sorumluluklarımızı,  dün ve bugün 

olduğu gibi yarın da yerine getirmeye devam 

edeceğiz.   

 

                                                                  Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU * 

Prof. Dr. F. Feyza DARENDELĠLER** 

* Ġstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı BaĢkanı 

** Ġstanbul Tıp Fakültesi, Dekan Yardımcısı 
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ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK NÜTRĠSYON BĠRĠMĠ 
 

Beslenme bozukluğunu ifade eden 

malnütrisyon, her yaĢtaki bireyleri etkileyebilmekte, 

ancak özellikle yüksek risk altındaki bazı gruplarda 

(çocuklar, yaĢlılar, kanser hastaları, hastanede yatan 

hastalar gibi) ölümcül sonuçları olabilmektedir. 

Malnütrisyon; tedaviye yanıtı olumsuz yönde 

etkileyerek hastalık tablosunu ağırlaĢtırmakta, yatıĢ 

süresini uzatmakta, immün fonksiyonları bozarak 

enfeksiyona karĢı duyarlılığı artırmakta ve sonuçta 

mortalite riskini  yükseltmektedir. Literatürde 

hastaların %20-50'sinin hastaneye yatıĢlarında 

malnütrisyon riski/malnütrisyon tablosunda 

olduklarını bildiren çalıĢmalar vardır (1, 2). 2008 

yılında Istanbul Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim 

Dalı Genel Dahiliye Servisi‟nde yapılan bir tarama 

çalıĢmasının sonuçlarına göre yatıĢ sırasında dahi 

malnütrisyon riski oranı %57, malnütrisyon oranı %25 

tir. Aynı çalıĢmada yaĢlı hastalarda malnütrisyon risk 

oranı %64 olarak saptanmıĢtır. Taranan tüm hastalar 

izlenmeye devam edilmiĢ, malnütrisyon 

varlığı/yokluğuna göre, hastanede yatıĢ süreleri ve 

nazokomiyal enfeksiyon oranları açısından 

karĢılaĢtırılmıĢlardır. Elde edilen sonuçlara göre; 

malnütrisyonu olmayan hastaların yatıĢ süresi 20±17 

gün iken malnütrisyonu olan hastalarda bu süre 40±27 

gündür (p=0.001). Nazokomiyal enfeksiyon görülme 

sıklığı malnütrisyonu olmayan hastalarda %7 iken 

malnütrisyonu olan hastalarda %45 bulunmuĢtur 

(p<0.001, OR: 3.298). Tüm bu sonuçlar hastaneye 

yatıĢ anından itibaren nütrisyonel değerlendirme ve 

izlemin önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

Malnütrisyon riski ortaya konduktan sonra ideal 

yaklaĢım hastanın bu alanda uzmanlaĢmıĢ klinik 

nütrisyon ekibi tarafından takip edilmesi ve beslenme 

desteği planlanmasıdır. 

Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon 

Derneği‟nin (KEPAN) 2006 yılında Türkiye çapında 

29139 yatan hasta  ile yaptığı çok merkezli 

malnütrisyon taraması sonuçlarına göre malnütrisyon 

risk oranı %15 tir. Bu tablo hasta gruplarına ayrılarak 

incelendiğinde; malnütrisyon riskinin en yüksek 

olduğu hasta grupları yoğun bakım ünitesi (%52) ve 

medikal onkoloji (%44) hastaları olup, bu grupları Ġç 

Hastalıkları (%16,4) ve Cerrahi (%15) takip 

etmektedir (3). Malnütrisyona karĢı erken 

müdahalenin etkilerinin en açık izlendiği gruplardan 

biri kanser hastalarıdır. Birçok kanser tipinde ilk 

belirtiler arasında iĢtah ve kilo kaybı vardır. Kanser 

hastalarının yaklaĢık %60ında tanı sırasında 

malnütrisyon riski/malnütrisyon mevcut olup, 

gastrointestinal sistem (GIS) tümörlerinde bu oran 

%40-87 arasındadır. Kanser hastalarının yaklaĢık 

%22si beslenme bozukluğu ve buna bağlı nedenlerle 

hayatını kaybetmektedir (4). Gerek tümörden salınan 

lipolitik ve proteolitik moleküller gerek immün 

sistemin tümöre karĢı savunma yanıtında yer alan 

proinflamatuar sitokinlerin (TNF-alfa, IL-1, IL-6) 

etkisiyle ortaya çıkan hiperkatabolik süreç kanser 

anoreksi kaĢeksi sendromuna (CACS) yol 

açmaktadır. Anabolizma ve katabolizma arasındaki 

dengesizliğe bağlı bu metabolik tablo tedaviye bağlı 

komplikasyonlarla daha da ağır hale gelebilmektedir. 

(ġekil 1) 
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Kanser kaĢeksisini önlemek/baĢa çıkabilmek için onkolojik tedaviye eĢlik eden, beslenme ve fiziksel 

aktiviteyi de içeren bir dizi farmakolojik ve non-farmakolojik giriĢimin yer aldığı multimodal bir yaklaĢım gereklidir. 

Kanser ve beslenme konusundaki yayınların ele alındığı bir metaanalizin sonucunda oluĢturulan model, onkolojik 

tedavi sırasında kilonun korunması için beslenme takip/desteğine erken baĢlanmasının önemini açıkça ortaya 

koymuĢtur. (ġekil 2) (5)    

 

Nütrisyonel destek süreci tanılama ile 

baĢlayıp tedavi ve takip ile devam eder. Tanılama/ 

değerlendirme hastanın iĢtah, gıda alım durumu ve 

kilo kaybının da sorgulandığı bir anamnez ve 

beslenmeye engel olası durumların değerlendirildiği 

fiziksel inceleme ile baĢlar. Burada gastrointestinal 

ġekil 1. Kanserde anoreksi- kaĢeksi sendromu (CACS) 

ġekil 2. Kanser tedavisi- vücut ağırlığı değiĢimi- nütrisyon desteği 
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pasaj açıklığı mutlaka değerlendirilmelidir. Ardından 

antropometrik ölçümler (BKĠ, baldır çapı, üst kol orta 

çapı, triceps cilt kalınlığı), tarama testleri (NRS-2002, 

MNA, SGD) uygulanır. Albumin, prealbumin, retinol 

bağlayıcı protein, CRP tanılama ve takipte yol 

gösterici biyokimyasal değerlerdir. Gerekli hallerde 

yutma fonksiyonunun değerlendirilmesi için çeĢitli 

fizyolojik ve radyolojik incelemeler istenebilir.

 

 

Nütrisyonel Risk Taraması (NRS-2002) 2002 yılında Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği (ESPEN) 

tarafından geliĢtirilmiĢ kapsamlı bir tarama testidir. Nütrisyon durumundaki bozulmaya ek olarak hastalık Ģiddetine 

bağlı gereksinim de değerlendirilir. 70 yaĢ ve üzeri hastalarda elde edilen skora 1 puan eklenmesi gerekir (Tablo 1).  

 

 

 
 

Subjektif Global Değerlendirme (SGD) testi 

antropometrik ölçümlerin yanısıra beslenme durumu 

ve klinik durum hakkında bilgi veren sorular 

içermektedir. Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) 

testi ise daha çok yaĢlı popülasyon ve ayaktan takip 

edilen hastalar için hazırlanmıĢ bir testtir. 

Tanılamanın ardından malnütrisyon 

riski/malnütrisyon tespit edilen hastalara beslenme 

destek tedavisi baĢlanmalıdır. Gastrointestinal pasaj 

açıklığına iliĢkin sorun yoksa öncelikli tercih her 

zaman enteral beslenme olmalıdır. Burada ilk seçenek; 

klinik diyetisyen iĢbirliğiyle hastanın günlük enerji 

ġekil 3. Nütrisyonel değerlendirmede antropometrik ölçümler (baldır çapı, üst kol orta çevresi, triceps cilt kalınlığı 

ġekil 3. Nütrisyonel değerlendirmede antropometrik ölçümler (baldır çapı, üst kol orta çevresi, triceps cilt kalınlığı 

 

Tablo 1. Nütrisyonel Risk Taraması (NRS-2002) Testi 
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ihtiyacına uygun kalori miktarı ve besin öğelerini 

barındıran bir diyet düzenlenerek oral alımın 

artırılmasıdır. Ġkinci seçenek 

enteral/parenteral/enteral+parenteral ürünlerle destek 

tedavisine baĢlanmasıdır. Ġlk tercih her zaman enteral 

yolla besleme olmalıdır. Enteral beslenmenin yetersiz 

kaldığı hallerde (günlük kalori ihtiyacının %60 ından 

azı) parenteral destek de tedaviye eklenebilir. Oral 

alımın mümkün olmadığı durumlarda (peritonit, ileus, 

obstrüksiyon, enterik fistüller, ağır pankreatit vb) ise 

tek baĢına parenteral destek tedavisi verilebilir. 

Enteral ürünün oral yolla alınamadığı 

durumlarda silikon ya da poliüretan beslenme sondası 

nazogastrik, aspirasyon riski varsa nazoenteral 

yerleĢtirilerek eriĢim sağlanabilir. Proksimal bariyer 

varlığında distaline feeding tüp uzatmak yoluyla 

enteral beslenme uygulanabilir. Tüple beslenmenin 6-8 

haftadan uzun süreceği hastalarda enterokütan yol 

tercih edilerek mideye (perkütan endoskopik 

gastrostomi-PEG) veya ince barsağa (perkütan 

endoskopik jejunostomi- PEJ) beslenme tüpü 

yerleĢtirilir.  

Uygun eriĢim yolu sağlandıktan sonra çeĢitli 

formüller kullanılarak hastanın istirahat halinde 

tükettiği enerji miktarı (bazal enerji ihtiyacı- BEĠ) 

belirlenir. Kadın ve erkek için farklı düzenlenmiĢ 

Harris-Benedict formülü sıkça kullanılmaktadır: 

 

Erkek:   66.47 + 13.75 x Ağırlık (kg)* + 5 x 

Boy (cm) - 6.76 x YaĢ  

Kadın:   655.1 + 9.56 x Ağırlık (kg)* + 1.85 

x Boy (cm) – 4.68 x YaĢ  

 

(* “Ağırlık (kg)” kısmında düĢük kilolu bireyler için 

formülde boya göre hesaplanan ideal kilo kullanılır. 

Kkilolu ve obez kiĢilerde ise bu kısma “uyarlanmıĢ 

ideal kilo= ideal kilo + (mevcut kilo-ideal kilo)x4/10” 

ile hesaplanan değer eklenir.) 

 
Bazal enerji ihtiyacı (BEĠ) hesaplandıktan 

sonra bu değere mevcut klinik duruma göre Stres 

Faktörü (SF) ve hastanın hareket kabiliyetine uygun 

Aktivite Faktörü (AF) eklenir. Stres Faktörü kronik 

hastalık varlığında %10-30 arası iken kanser, sepsis, 

ARDS gibi ağır tablolarda %20-100 arasında değiĢir. 

Aktivite Faktörü immobil hastalarda %15-20, ayakta 

durabilen (ambulatuar) hastalarda %25, mobil 

hastalarda ise %30-40 arasındadır. BEĠ ye SF ve AF 

eklendiğinde günlük enerji ihtiyacı (GEĠ) bulunmuĢ 

olur. Genellikle ürün kademeli artırılarak hedeflenen 

GEĠ ye 7-10 günde ulaĢılması önerilmektedir. 

Hastanın mevcut gıda alımı sorgulanarak 

veya ayrıntılı bir oral alım listesi tutulup kalori miktarı 

hesaplanarak GEĠ den çıkarılır ve böylece günlük 

kalori açığı (GEA) ortaya çıkar. Beslenme destek 

programı oluĢturulurken klinik tablo ve ek hastalıklar 

göz önünde tutularak hastanın günlük protein, 

karbonhidrat ve sıvı ihtiyacı belirlenmelidir. Örneğin; 

kanser ve sepsis gibi hiperkatabolik süreçlerde protein 

ihtiyacı artacak; böbrek yetmezliği varsa sıvı 

miktarının, diabet varlığında karbonhidrat alımının 

kısıtlanması gerekecektir. YaĢlı hastalarda 

gastrointestinal motilitenin sürdürülebilmesi için 

diyete lif eklenmelidir.  

Tüple beslenmede hastanın durumuna göre 

mama pompası ile gün boyu besleme (genellikle 

immobil ya da aspirasyon riski yüksek hastalar) ya da 

enjektörle aralıklı bolus besleme tercih edilebilir. 

Enteral yolla beslenmede en önemli risk 

aspirasyondur. 

Aspirasyonun önlenmesi için tüm hastalarda 

30-45 derece yüksekte baĢ pozisyonu sağlanmalıdır, 

tüple beslenen hastalarda buna ek olarak tüp 

pozisyonu kontrol edilmeli ve düzenli olarak gastrik 

rezidü takibi yapılmalıdır. Takipler sırasında aspire 

edilen mide içeriğinin 200 cc nin üzerinde olması 

halinde ürün miktarı veya veriliĢ hızı azaltılmalı, sorun 

devam ederse ürün değiĢtirilmelidir.  500 cc ve 

üzerinde olduğunda durdurulmalıdır. Bunun dıĢında, 

enteral beslenen hastalarda tolerabilite sorunu (bulantı-

kusma), diare/konstipasyon ve metabolik problemler 

de görülebilir. Sorunun enteral üründen kaynaklandığı 

belirlenirse doz ve ürün seçimi yeniden gözden 

geçirilmelidir.

Parenteral nütrisyon, enteral beslenme 

mümkün olmadığında tek baĢına ya da enteral yolla 

alınabilen enerji miktarı son 10 gündür GEĠ‟nin 

%60‟ının altında kalıyorsa enteral beslenme ile birlikte 

uygulanır. Osmolaritesi 900 miliosmol ün üzerinde 

olan solüsyonlar sadece santral yolla verilmelidir. Tek 

baĢına parenteral nütrisyon uygulanan hastalarda 

vitamin ve mikronütrient eksikliklerini önlemek 

amacıyla tedaviye suda ve yağda eriyen vitaminler ile 

eser elementler (Tiamin, bakır, selenyum, çinko gibi) 

eklenmelidir. Parenteral beslenme sırasında GIS 

atrofisi, gastroparezi, böbrek fonksiyonlarında 
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bozulma, transaminaz ve kolestaz enzim artıĢı, 

karaciğer yağlanması, kolesistolitiazis (Özellikle >4 hf 

beslenmede; bakteriyel çoğalma, malsekresyon), 

osteoporoz gibi komplikasyonlar ve hiperglisemi, 

hipoglisemi, hiperozmolarite, elektrolit imbalansı, 

mikronütrient eksiklikleri (Tiamin, bakır, selenyum, 

çinko, askorbik asit), hiperlipidemi, Refeeding 

sendromu gibi metabolik bozukluklar görülebilir. 

Refeeding Sendromu özellikle kronik malnütrisyonlu 

kaĢektik hastalarda ortaya çıkan ölümcül bir tablodur. 

Bu hastalarda katabolik fazdan hızla anabolik faza 

geçildiğinde insülin sentezi ile birlikte protein ve 

glikojen sentezinde hızlı artıĢ ve hücre/ECS arasında 

sıvı/elektrolit Ģifti olması sonucu hipokalemi, 

hipomagnezemi, hipofosfatemi, tiamin eksikliği, su ve 

tuz retansiyonu/ödem ortaya çıkar. Refeeding 

sendromu geliĢimine karĢı önlemler arasında 

beslenmeye düĢük dozdan (10 kcal/kg/gün) baĢlanarak 

4-7 günde hedef miktara ulaĢılması, monitörizasyon, 

oral tiamin verilmesi, vitamin B kompleksi 

uygulanması, elektrolit takibi ve gereğinde replasmanı 

sayılabilir. Refeeding sendromu için yüksek riskli 

hastalar, uzun süredir ciddi malnütrisyon nedeni ile 

aĢırı kilo kaybetmiĢ, tedavi sırasında aniden kalori 

ihtiyacı hızla karĢılanmaya çalıĢılan ve bu amaçla 

parenteral nütrisyon baĢlanan kiĢilerdir. Refeeding 

sendromu enteral nütrisyon sırasında da ortaya 

çıkabilir, ama yine de parenteral nütrisyona göre riski 

çok daha azdır.

 

Yatan hastalarda nütrisyonel izlem ve destek tedavisi; kiĢiye özel olmalı, tedavisini sürdüren ekiple birlikte 

planlanmalı, erken evrede baĢlanmalı, sarkopeni-kaĢeksi önlenmeli,hücresel metabolizmasının devamlılığı sağlanmalı, 

klinik tedaviye yanıtın artırılmasına katkı sağlamalı ve sonuçta hastanın kendini güçlü ve iyi hissetmesi 

hedeflenmelidir.    

 

 

 

Klinik Nütrisyon Ekipleri 

 Hastanede yatan veya poliklinik baĢvurusunda bulunan hastaları beslenme durumları açısından değerlendiren 

ve gerektiğinde tedavi sürecini baĢlatarak takip eden klinik nütrisyon ekipleri genellikle aĢağıdaki üyelerden 

oluĢmaktadır: 

• Uzman hekimler (Genellikle Ġç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Genel Cerrahi, KBB, Nöroloji, Psikiyatri 

uzmanları) 

• Uzman hemĢireler (Nütrisyonel değerlendirme ve izlem konusunda özel eğitim almıĢ, spesifik hasta grupları 

konusunda tecrübeli) 

• Diyetisyenler 

• Psikologlar 

• Fizyoterapistler 

• DiĢ hekimleri 
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 Ġstanbul Tıp Fakültesi Klinik Nütrisyon Birimi 

 Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nde klinik nütrisyon faaliyetleri Doç.Dr. Bülent Saka‟nın çalıĢmaları ile baĢlamıĢ ve 

öncülüğünde 01.05.2010 tarihinde Klinik Nütrisyon Birimi resmi olarak kurulmuĢtur. Birimde Doç.Dr. Bülent Saka, 

Prof.Dr. Nilgün Erten, Uzm.Dr. Timur Selçuk Akpınar, Bahar EryaĢar, Bahar Özmen ve Serpil Büyükdemir görev 

almaktadır. Ayrıca fakültemizin farklı birimlerine mensup olup aĢağıda isimleri belirtilen değerli öğretim üyeleri de 

birime akademik ve klinik destek vermektedir: 

• Prof.Dr. Kubilay KarĢıdağ 

 (Endokrinoloji Bilim Dalı) 

• Prof.Dr. BaĢak Yücel  

(Psikiyatri Anabilim Dalı) 

• Prof.Dr.YeĢim Erbil  

(Genel Cerrahi Anabilim Dalı) 

• Doç. Dr. Emre Balık  

(Genel Cerrahi Anabilim Dalı) 

• Doç.Dr.Çetin Karaca 

(Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı) 

• Doç. Dr. Filiz Akyüz 

(Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı) 

• Uzm.Dr. BaĢar Bilgiç 

 (Nöroloji Anabilim Dalı) 

• Dyt.Dr.Cemile Ġdiz  

(Diabet Polikliniği) 

• Dyt. Beyza Eliuz MSc 

(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD) 

• DiĢ Hk.Yiğit ġirin  

(Ġ.Ü. DiĢ Hekimliği Fakültesi)

 

 

KuruluĢundan günümüze fakültemizde yatan 6000den fazla hastaya hizmet vermiĢ olan Klinik Nütrisyon Birimi 

tarafından günde ortalama 90-100 hasta servislerinde ziyaret edilmekte ve her gün ortalama 7-10 yeni hasta 

görülmektedir. Malnütrisyon açısından görece yüksek riskli hastaların yattığı servislerde rutin tarama yapılmakta, diğer 

birimlerde ise konsültasyon usulü hizmet verilmektedir.  

 Rutin tarama yapılan servisler aĢağıda listelenmiĢtir: 

• Acil Dahiliye servisi   19 yatak 

• Özel Dahiliye servisi   11 yatak 

• Genel Dahiliye servisi   30 yatak 

• Gastroenteroloji servisi   24 yatak 

• Gastrointestinal cerrahi servisi  30 yatak 

 

Toplam 114 yataktan oluĢan bu servislere yatan her bir 

hasta nütrisyonel değerlendirme ve takibe alınmakta, 

böylece malnütrisyona bağlı sorunların yaĢanma 

sıklığı azaltılmaktadır. Örneğin; Gastroenteroloji 

Bilim Dalı servisinde yatan bir Crohn hastasının takip 

ve tedavisine erken dönemde baĢlanması, hasta 

operasyon kararı verilip Gastrointestinal Cerrahi 

servisine nakledildiğinde ameliyata daha hazır 

olmasını sağlamakta, hipoalbüminemi ve protein-

enerji malnütrisyonu gibi nedenlerle yaĢanabilecek 

perioperatif komplikasyon riskini azaltmaktadır.  

 YatıĢ sırasında nütrisyonel destek verilen 

hastalar taburculuk sonrası da Klinik Nütrisyon 

Polikliniği‟nde izlenmeye devam edilmektedir. 

Poliklinik 01.04.2011 tarihinde resmen kurulmuĢ olup 

bugüne dek yaklaĢık 2000 hastaya hizmet vermiĢtir. 

Hastanemizden taburcu olan hastaların yanı sıra çeĢitli 

kliniklerde ayaktan takipli hastalar ve dıĢ 

merkezlerden yönlendirilen hastalar da poliklinik 

baĢvurusunda bulunmaktadır. Klinik Nütrisyon 

Polikliniği Doç.Dr. Bülent Saka, Prof.Dr. Nilgün Erten 

ve Uzm.Dr. Timur Selçuk Akpınar tarafından 

yapılmaktadır. 

 Klinik Nütrisyon ekibi yoğun klinik 

programın izin verdiği ölçüde aĢağıdaki akademik 

faaliyetlerde de bulunmaktadır: 

• Haftada bir gün dergi kulübü 

• Haftada bir akĢam KEPAN kongre sunumlarının 

tartıĢılması 

• KEPAN nütrisyon okulları kapsamındaki eğitim 

ve sınavlara katılım 

• KEPAN LLL kurslarına katılım 

 

Devam etmekte olan araĢtırmalarımız: 

• Türkiye çokmerkezli HMB-sarkopeni çalıĢması 

(25 merkez) 

• Türkiye‟nin 2. en büyük bakımevi nütrisyon ve 

mortalite araĢtırması 

• Ulusal kas kitlesi ve gücü veritabanı çalıĢması 
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• Hastanede yatan hastalarda malnütrisyon-maliyet-

mortalite araĢtırması 

• Sarkopeni-malnütrisyon araĢtırması 

• Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü (DETAE) 

Ġmmünoloji Anabilim Dalı BaĢkanı 

Prof.Dr.Günnur Deniz‟in iĢbirliğiyle “Son dönem 

kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda immün 

sistem fonksiyonlarında malnütrisyon iliĢkili 

değiĢikliklerin araĢtırılması” konulu araĢtırma  

(Uzmanlık Tezi) 

• Adolesan yaĢ grubunda antopometrik ölçümler ile 

obesite prevalansının belirlenmesi (Doktora tez 

çalıĢması) 

 Ülke çapında bu konuda uzmanlaĢmıĢ ve organize 

az sayıdaki ekipten biri olan Ġstanbul Tıp Fakültesi 

Klinik Nütrisyon Birimi birçok merkezden hasta 

kabul etmesinin yanı sıra, Türkiye‟nin birçok 

Ģehrinden bu konuda eğitim alma talebiyle gelen 

sağlık profesyonellerine de (hekim, hemĢire, 

diyetisyen) eğitim imkanı sunmaktadır. 

Günümüzde hala toplumların önemli bir sorunu 

olan beslenme bozuklukları, yatan hastalarda 

morbidite ve mortaliteyi dramatik biçimde 

artırmaktadır. Bu konuda uzmanlaĢmıĢ klinik 

nütrisyon ekiplerinin sağlık kurumlarındaki 

varlığının desteklenmesi ve yaygınlaĢtırılması 

sağkalımın artırılması, yaĢam kalitesinin 

yükseltilmesi, yatıĢ süreleri ve maliyetin 

azaltılması açısından son derece önemli olup, 

kurumsal ve ulusal sağlık politikalarında mutlaka 

yer verilmelidir. 
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ARJANTĠN’DEN  ĠZLENĠMLER 

 

 

Dünyanın 8. büyük ülkesi Arjantin‟deki  

Santa Fe Litoral  Üniversitesi‟nde düzenlenen KıĢ 

Okuluna gidiĢim, bu ülkeyi  5. Kez ziyaret anlamını 

taĢıyordu. Takvimler 22 Temmuz‟u, termometreler 

Ġstanbul‟da 35 dereceyi gösterirken, dondurucu bir 

soğuk vardı Arjantin‟de, internetteki meteoroloji 

raporuna göre. 

Buenos Aires – Pistarini havaalanına inip, 6 

saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra 35. paralelde 

yer alan Santa Fe‟ye ulaĢtım.  KıĢ Okulunda, Latin 

Amerika‟nın değiĢik ülkelerinden gelen 44 değiĢim  

öğrencisine ve Santa Fe Üniversitesinde görevli 

öğretim üyelerine “La Foro Centro del Cultural” de iki 

ayrı oturumda “Türkiye‟deki sağlık sistemi” 

konusunda konferans verdim. Bir sonraki durağım Tıp 

Fakültesiydi. 5 yıl önce kurulmuĢ ve önümüzdeki yıl 

ilk mezunlarını verecek olan ve her yıl 100 öğrenci 

kabul eden çok genç bir fakülte… Ġlk dersimi Dekan 

Prof. Dr. Samuel Seiref  ve Fizyoloji hocası Prof.Dr. 

Carlos Costa da izledi.  

Tıp fakültesi‟nde yeterli sayıda öğretim 

üyesi olmadığı için, 200 km ötedeki Rosario 

Üniversitesi‟nden hocalar günü birliğine gelip ders 

anlatıyorlardı. Fakültede en çok dikkatimi çeken, 

kadavralarının olmaması ve insan anatomisine en 

yakın olan domuzu kullanmalarıydı. Ve yine 

olanaksızlıkları nedeni ile fizyoloji dersinin sadece 

teorik düzeyde anlatıldığını, öğrenci pratiklerinin 

yapılamadığını öğrenince çok ĢaĢırdım.  Anabilim 

dalımızda 15 ayrı öğrenci pratiğinin yapıldığını  

Fizyoloji BaĢkanı Prof. Dr. Carlos‟a söylediğimde 

ĢaĢırma sırası kendisine gelmiĢti. 

Bir baĢka gün de üniversitenin radyosu 

“Radio Universidad del Litoral” de canlı yayında 10 

dakikalık bir söyleĢi programına davet edildim. 

Santa Fe Üniversitesi uluslararasılaĢma 

sürecini, % 20 yabancı öğrenci oranı ile tamamlamıĢ 

durumda.  

Santa Fe Üniversitesi hocaları, Güney 

Amerika‟da kurulan  ilk kimya fakültesine ve önemli 

patentlere sahip olmakla da gurur duyuyorlar. 

Ġlk kez Güney Amerika‟dan seçilen Papa 

Fransisco‟da  uzun yıllar bu kentteki bir kilisede görev 

yapmıĢ.  

Arjantin, bir Osmanlı göçmeni olan ve “El 

Turco” olarak bilinen eski devlet baĢkanı Carlos 

Menem zamanında Türkiye‟ye vizeyi kaldırmıĢ. 

Menem‟den dolayı Arjantin‟lilerin Türkiye‟ye ve 

Türklere sempatisi çok fazla. Futbol fanatiği olan 

Arjantin‟liler Türk olduğumu öğrenince hemen 2002 
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dünya kupasındaki yıldızlarımız “Hasan ġaĢ ve Hakan 

ġükür‟‟ den söz etmeye baĢladılar. Aradan yıllar 

geçmesine karĢın bu futbolcularımızın adlarını  hala 

belleklerine kazımıĢ olmalarına doğrusu çok  

ĢaĢırmıĢtım. 

En son 4 yıl önce gittiğim Arjantin‟deki 

yüksek enflasyon ve fiyat artıĢları çok dikkat 

çekiciydi.  Benzinin litresi 8.5 peso ( 1.5 dolar ) 

olmasına karĢın, Ģehirlerarası otobüs taĢımacılığı, hele 

hele iç hat uçak biletleri ateĢ pahasıydı. Örnek vermek 

gerekirse, 500 km‟lik bir parkurda otobüs bileti 300 

peso ( 54 dolar) dolayında.   

Arjantin‟deki restaurantların çoğu “Parilla” 

adıyla anılan açık büfe et restaurantları. Buenos 

Aires‟e en son gidiĢimde 1 doların karĢılığı  3 peso,  

parilla ise 30 peso ( 10 dolar ), iken bugün ise aynı 

parilla‟nın 250 peso ( 45 dolar ) olması beni hayretlere 

düĢürdü. O zamanlar, parillalar, eğlence yerleri 

turistler ve Arjantin vatandaĢları ile dolup taĢarken, 

Ģimdilerde Arjantin geceleri, sokaklar ve eğlence 

yerleri, ağır ekonomik kriz nedeniyle kendi  

vatandaĢlarına yabancılaĢmıĢtı. Artık tango, yalnız 

turistler için çalıyordu Arjantin gecelerinde.  

Arjantin‟de bankaların kendi vatandaĢlarına 

döviz satması yasaklanmıĢ. Bu nedenle resmi kurda 

5.5 peso olan dolar, alıĢ veriĢlerde 8 peso‟dan iĢlem 

görüyor. AlıĢ veriĢlerinizi dolar ile yapınca  nerdeyse 

% 50 kazançlı çıkıyorsunuz. Ülke dıĢına çıkacak 

Arjantin‟liler “ Mercado negro” dedikleri karaborsada 

1 doları ancak 10 peso‟ya alabiliyorlar.  Asgari ücretin 

2800 peso olduğu bu ülkede, orta sınıfın yurt dıĢına 

çıkabilmesi adeta bir hayal.  

Santa Fe „de markete girdiğimde bir sürpriz 

beni bekliyordu. O da ne??  Raflardan birinde  „‟ 

Komili sıvı sabun‟‟… -)))  ve kilosu 155 pesoya 

satılan kurutulmuĢ Türk kayısısı… 

Arjantin‟de suç oranının yüksek olması 

nedeni ile varlıklı kiĢiler dikkat çekmemek için asla 

lüks araçlar kullanmıyor. Yakın zamanda bir kongre 

için Ġstanbul‟a gelen, Santa Fe Üniversitesi 

Uluslararası ĠliĢkiler Dairesi  Sekreteri Prof. Dr. 

Miguel Rodriguez‟e ülkemizden ayrılırken  

Ġstanbul‟da en çok dikkatini çeken Ģeyin ne olduğunu 

sorduğumda aldığım yanıt  „‟ Ġstanbul‟daki lüks 

araçların fazlalığı „‟ olmuĢtu. 

Arjantin dünyanın en çok et üreten ve eti en ucuza 

satan ülkesi. Etin kilosu 20  peso, oysa bir litre süt 12  

peso, bir litre su ise 7 peso.  Fabrikalar, sütün litresini 

1 pesodan aldıkları için,  besicilerin çoğu süt satmıyor 

ve bu nedenle süt marketlerde böylesine uçuk bir 

fiyattan tüketiciye ulaĢıyor.  

Enflasyonun yüksek olmasından  ve paranın 

çok el değiĢtirmesinden dolayı, banknotlar çok kirli ve 

yarısı hamur, yarısı çamur görünümünde. Ekonomik 

kriz, sahte para imalatını da arttırmıĢ. Türkiye‟ye 

dönerken, taksiden inip,   Ģoföre parasını ödediğimde 

Ģöför tek tek paraları kontrol etti ve verdiğim 50 

pesolardan birinin sahte olduğunu farketti. ( Oysa ben 

pesoları sahte mi değil mi diye hiç kontrol 

etmemiĢtim).  Üzerimde baĢka peso olmadığı için,  

kendisine 50 peso karĢılığı dolar vermek zorunda 

kaldım.  ġöförün yabancı olduğumu  ve bu sahte para 

da benim dahlimin olmadığını tahmin ederek  polise 

haber vermemesi de sevindiriciydi. 50 peso 

kaybetmiĢtim ama olsun, en azından da sorunsuz 

olarak uçağa binmiĢtim. 

Dilimize Ġspanyolca‟dan geçen doğru 

bildiğimiz bir yanlıĢı da vurgulamakta yarar var 

kanımca. Bugüne kadar “macho” kavramını “kadınlara 

sert, haĢin ve kaba davranan erkek” olarak bilirdik.  

Oysa “macho” testosteron hormonunun yansıttığı ve 

fizyonomik  anlamdaki erkek tipi „‟ demek. Kadınlara  

saygısızca ve kaba davranan erkek profili ise  

Ġspanyolca da “ Machista ” olarak sözlükte yerini 

alıyor.  Ben de bu kavramın karĢılığı Türkiye‟de doğru 

olarak yerleĢene kadar ülkemizde “macho” luğu  

reddediyor, Arjantin‟de macho olmayı  

yeğliyorum…))))  Hala merak eder dururum,  dilimize 

bu kavramı  yanlıĢ bir Ģekilde ithal edenleri. 

Dünyanın ilk ve tek futbol temalı oteli 

Buenos Aires‟te. Boca Juniors futbol takımının isim 

hakkını alan bir iĢadamı, bu takımın  adını taĢıyan bir 

otel yaptırmıĢ. Özellikle Boca Juniors  fanatikleri, 

maçları seyretmeye geldiğinde bu otelde kalıyor ve 

otelde yer bulmak adeta imkansız. Otelin duvarları ve 

odaların kapıları futbolcuların resimleriyle bezenmiĢ. 

Ve yine otelin her köĢesi geçmiĢten günümüze 

futbolcuların resimleri ve  kupalarla dolu bir futbol 
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müzesi görünümünde. Ben de uzun uğraĢlardan sonra, 

bir Arjantin‟li Profesör arkadaĢımın ricası  ile Buenos 

Aires‟teki son gecemi bu otelde geçirmeyi 

baĢarabildim.  

Ġstanbul‟da olduğu gibi, çakma saat 

sektörünü burada da Afrika‟lılar ele geçirmiĢ. Dört yıl 

önce Arjantin‟de iĢportacılık yapan tek bir Afrika‟lı 

yok iken, bugün Buenos Aires‟in en iĢlek yerlerinde 

saat satan birçok Afrika‟lıya rastlamanız mümkün. 

Dört yıl aradan sonra değiĢmeyen iki Ģey 

vardı Arjantin‟de. 70‟li yıllarda askeri cunta 

döneminde kaybolan gençlerin, artık saçları ağarmıĢ, 

yüzüne çizgiler dolmuĢ, bastonla yürüyen, beyaz 

baĢörtülü, ellerinde beyaz mendille,  evlatlarının 

dönüĢünü umutsuzca bekleyen anneleri ve BaĢkanlık 

sarayının biraz ilerisindeki protesto çadırı. Bu çadırda 

Ġngiliz‟lerle yapılan Falkland savaĢında ( Arjantin‟liler 

bu adaya Ġngilizce Falkland denmesinden hiç 

hoĢlanmıyor ve bu adaya Malvinas diyorlar ) gazi olan 

Patagonya‟lı Kızılderililere  hala maaĢ bağlanmaması, 

sağlık güvencesi gibi sosyal hakların verilmeyip, 

ayırımcılık yapıldığı gerekçesi ile bu çadırda 

yaĢamlarını sürdürmeleri. Bu çadırın önündeki bir 

pankarttaki yazı çok acıklıydı „‟ Bizi unutmayın‟‟. 

Buenos Aires‟te tangonun doğduğu 

mahalleler olan La Boca ve  San Telmo‟yu görmeden 

dönmemek gerekir. Çünkü burası tüm turistlerin uğrak 

yeri olan , sokaklarında tango showlarının ve el 

sanatlarının sergilendiği rengarenk bir dünya. Bu 

nedenle Arjantin‟lilerin dediği gibi „‟ Tango, La 

Boca‟da doğdu ve La Boca‟da izlenir „‟. Uzun yıllar 

önce La Boca‟daki Ġtalyan ve Ġspanyol göçmeni liman 

iĢçileri, gemilerden yürüttükleri her renk boyayla bu 

teneke evlerini boyamıĢlar. O renk cümbüĢü bugün 

hala La Boca‟da varlığını sürdürüyor.  

Buenos Aires‟in en Ģık semtlerinden 

Palermo‟daki Cafe Tortoni, tarihe meydan okuyan 150 

yıllık geçmiĢiyle konuklarını ağırlıyor. Bu ünlü cafeye 

girebilmek için ya önceden rezervasyon yaptırmalı ya 

da yaklaĢık bir saat beklemeyi göze almanız gerekir. 

Bu cafede pekçok ünlü sanatçı ve müzisyen 

kahvelerini yudumlamıĢ. Ġspanyol Ģair Gabriel Garcia 

Lorca, Ġntihar ederek yaĢamına son veren Arjantin‟li 

Ģair Alfonsina Storni,  tango Ģairi Horacio Ferrer, 

tangonun babası Carlos Gardel,  ve „‟ Anlar „‟ adlı 

Ģiirin kahramanı Jorge Luiz Borges, bu cafenin 

müdavimlerindenmiĢ. Ve bu yazının son anlarını  „‟ 

Anlar „‟ Ģiiri ile bitirmek yerinde  olur galiba.

 

 

                                                                            Prof. Dr. Levent ERTUĞRUL 

 

Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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La Boca'da Peron'cuların yaptığı bir grafiti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                               KıĢ Okulunda bir ders sonrası 

 

 

 

 

 
La Boca'da futbolcu forması giymiĢ gazete satıcısı figürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Gardel'in Cafe Tortoni duvarını süsleyen nostaljik bir resmi
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MEZUNĠYET ÖNCESĠ EĞĠTĠMDE AKREDĠTASYON  

 

Fakültemiz Mezuniyet Öncesi eğitiminin akredite 

edilmesi amacıyla hazırladığımız  Özdeğerlendirme 

Raporunun Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu 

(UTEAK) tarafından kabulünden sonra, yerinde 

değerlendirme amacıyla 03-06 Haziran 2013 

tarihlerinde UTEAK ziyaret heyeti Fakültemizi ziyaret 

etti. Fakültemizdeki amfi, derslik, kütüphane gibi 

eğitim alanlarını ve klinikleri gezerek, öğretim üyeleri, 

uzman, asistan ve öğrencilerle toplantılar yaptı.  

14 Haziran 2013'de Fakültemiz Tıp Eğitiminin 

akreditasyonunun kabul edildiğini öğrendik.   

Kurumun detaylı raporu sonrası eğitim ve fiziki 

durumumuz hakkında güçlendirilmesi gereken 

yönlerimizi 3 yıl sonraki ara değerlendirmeye kadar 

tamamlamak veya düzeltmek adına yapılacakları ilgili 

bölüm ve birimlere ileterek çalıĢmaların devam etmesi 

planlanmaktadır. 

Emeği geçen tüm öğretim üyeleri ve elemanlarına 

teĢekkür ederiz.  

Prof. Dr. Feyza DARENDELĠLER 

Dekan Yardımcısı

 
ÖDR ÇalıĢma Grubu Üyeleri 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Feyza DARENDELĠLER 

Koordinatör Üyeler Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU 

 Doç. Dr. AyĢe PALANDUZ 

 AyĢe DEMĠR  (Öğrenci Bürosu ġefi) 

 Çiğdem GÖK (Eğitim Sekreteri) 

ÖDR BaĢkoordinatörü  Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU 

Yardımcı Üye Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU 

Yardımcı Üye Prof. Dr. Pınar FIRAT 

Yardımcı Üye  Prof. Dr. Arif DÖNMEZ  

Yardımcı Üye Doç. Dr. Handan AKÇAKAYA 

ÖDR Cerrahi Tıp Bilimleri Koordinatörü Doç. Dr. Öner ġANLI  

Yardımcı Üye Prof. Dr. AyĢe MUDUN  

Yardımcı Üye Prof. Dr. Rasim MERAL  

Yardımcı Üye Prof. Dr. Safinaz YILDIZ 

ÖDR Dahili Tıp Bilimleri Koordinatörü Doç. Dr. Filiz AKYÜZ  

Yardımcı Üye Prof. Dr. Bülent AHISHALI 

Yardımcı Üye Doç. Dr. AyĢin KALE  

Yardımcı Üye Uzm. Dr. Beyza ÖZÇINAR  
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ÖĞRENCĠ GÖZÜYLE YENĠ(ENTEGRE) EĞĠTĠM SĠSTEMĠ 

 

 

Fakültemizde bu sene 1.sınıflarla birlikte 

entegre eğitime geçiĢ yapıldı. Önceki sistem bilindiği 

üzere klasik sistemdi. Dersler ayrı ayrı görülüyor ve 

her dersin kendi vizesi ve finali yapılıyordu. Entegre 

sistemde ise modül Ģeklinde ve paketler halinde 

yapılan dersler tıp eğitimi için gerçekten daha faydalı. 

Bunca yıldan sonra değiĢtirilen eğitim sisteminde tabi 

ki bir takım sıkıntılar olacaktır fakat bu sıkıntılar 

düzeltilecektir ve düzeltiliyor da. 

Akreditasyon süreci vesilesiyle geçtiğimiz yıllarda 

modül denilen, bir bakıma entegre sisteme geçiĢ 

denemeleri diyebileceğimiz sistem, normal müfredatın 

yanında uygulanmaya baĢlandı. Modüllerin çok 

faydalı ve güzel olduğunu fark ettik. Yeni eğitim 

sisteminin (Entegre Eğitim), daha kompleks ve 

geliĢtirilmiĢ olduğunu düĢünürsek kesinlikle çok 

faydalı olacaktır.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi ülkemizin en köklü 

Tıp Fakültelerinin baĢında yer alıyor, bunu hepimiz 

bilmekteyiz. Fakat çok köklü bir geçmiĢimizin olması, 

eksiklerin olmadığı ve mükemmel olduğumuz 

anlamına da gelmez. Önemli olan eksikleri tespit 

etmek ve bu eksikleri gidermeye çalıĢmaktır. Aynı 

zamanda geliĢmelere açık olmak, hep üstüne ekleyerek 

ve birikimleri artırarak devam etmek gerekiyor. 

Sürekli olarak kendini yenilemeyen bir yapı 

hantallaĢır, çağın geliĢimine ayak uyduramaz ve geri 

kalır. 

Akreditasyon süreci tam da bahsettiğimiz 

noktalarda bizim, fakültemizi yeniden tanımamıza, 

değiĢiklikleri fark etmemize, eksiklerimizi görmemize 

ve yapılan güzel uygulamalardan haberdar olmamıza 

yardımcı oldu. Çünkü bu çok büyük olan aynı 

zamanda bir çok dala ayrılmıĢ olan fakültemizde her 

an her Ģeyi görüp her Ģeyde haberdar olamıyoruz. 

Akreditasyon sürecinde oluĢturulan çalıĢma 

gruplarında çok güzel bilgiler öğrendik, paylaĢımlarda 

ve önerilerde bulunduk ve özellikle aidiyet 

duygumuzun çok geliĢtiğine Ģahit olduk. Değerli 

hocalarımızla, öğrenci arkadaĢlarımızla ve öğrenci 

temsilci arkadaĢlarımızla yaptığımız toplantılarda ve 

çalıĢmalarda bu sürecin daha sonuçlanmadan, çalıĢma 

aĢamasında bile bize çok Ģey kattığını gördük. 

Tıp eğitiminin belirli bir standart üzerinde 

verilip verilmediğini denetleyen UTEAK tarafından 

ziyaretimiz için gerekli raporlar hazırlandı ve 

görüĢmeler yapıldı. Sonunda Ziyaret gerçekleĢti ve 

Ġstanbul Tıp Fakültesi akredite edildi.Zaten eğitim 

kalitesinden Ģüphemizin olmadığı fakültemiz,akredite 

olarak bunu somut verilerle de kanıtlamıĢ oldu. 

Akreditasyon sürecinde yer alan öğrenci 

arkadaĢlarımıza süreçte yer aldıklarına dair dekanlık 

tarafından belge verildi. Bilfiil bu süreçte yer alan 

öğrenci arkadaĢlarımızı ve temsilcilerimize Fakülte 

Öğrenci Temsilcisi olarak teĢekkür ediyorum ve çok 

değerli hocalarıma da saygılarımı sunuyorum. 

Abdulbaki BĠLEN 

Öğrenci Temsilcisi 
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ERASMUS  ĠLE ALMANYA DENEYĠMĠ 

 

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olarak 1 

Nisan 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında Berlin 

Charite Tıp Fakültesi‟nde (Charité Universitaetsmediz 

in Berlin) eğitimime devam ettim ve bu yazımda bu 4 

aylık süreçteki izlenimlerimi aktaracağım. 

2012 Mart ayında yapılan dil sınavını 

kazandıktan sonra, uzun süren yazıĢmalar ve kağıt 

iĢlerinin tamamlanmasının ardından 27 Mart 2013‟te 

Berlin‟e ayak bastım. Berlin beni sıfırın altında 

seyreden hava sıcaklığıyla karĢıladığında, biz 

Türkiye‟den gelen öğrencilerin en büyük 

problemlerinden birinin iklim olacağı ortaya çıkmıĢtı. 

Nisan ayının ortalarına kadar yerde kar görmeye pek 

alıĢık değildik ne de olsa.  

Berlin‟de öğrencilik hayatının benim için 

Ġstanbul‟dakinden daha keyifli geçtiği söylenebilir. 

Hem Ģehir hem okul karmaĢadan uzak, düzenli ve 

huzurlu bir ortama sahipti. Öğleden önce teorik 

dersler, öğleden sonra ise pratik dersler yapılacak 

Ģekilde programlar hazırlanmıĢtı ve hasta baĢı 

pratikler en fazla beĢ kiĢilik gruplarla, zaman zaman 

her öğrenciye bir hasta düĢecek Ģekilde yapılmaktaydı. 

Hastaların öğrencilere karĢı gösterdikleri iyi niyet ve 

yardım da gerçekten çok etkileyiciydi. 

Charité‟de Ģu anda 2 faklı eğitim sistemi 

uygulanmakta. Tıp eğitimindeki değiĢim Almanya‟da 

da gerçekleĢmekte. Eski öğrenciler Türkiye‟deki 

klasik tıp eğitimi sistemine benzer bir programla 

çalıĢırken, son iki yılın öğrencileri bizim fakültemizin 

de son iki yıldır uyguladığı sisteme benzer bir 

programa sahiptiler. 

Berlin‟de öğrencilere sunulan en etkileyici 

imkanlardan biri bence tıp kütüphanesi. Çok geniĢ bir 

ders kitabı bölümü ve buna ek olarak çok sayıda 

yabancı yayın kütüphanelerinde bulunmakta. Mevcut 

ders kitaplarının tamamına yakınının ana dillerinin 

Almanca olması da öğrenciler için büyük avantaj. 

Buna ek olarak da dünya çapında pek çok süreli 

yayına (4700 adet) ulaĢma imkanına sahipler. 

Charité‟nin sınav sistemi adil ve Ģeffaf. Sınavlar 

öğrencinin ihtiyaç duyacağı bilgi miktarına sahip olup 

olmadığını ölçecek Ģekilde hazırlanmıĢ. Soruların 

büyük kısmının cevapları net ve tartıĢmasız. Kaynak 

kitaplardan rahatlıkla sorunun cevabı öğrenilebiliyor. 

Öğrencilerin sınav hazırlığı için ihtiyaç duyacağı her 

Ģey okulun içerisinde mevcut. Kitaplar kütüphaneden 

6 aya kadar ödünç alınabiliyor, okul sitesinde ders 

notları yayınlanıyor, bilgisayar odasında ücretsiz 

olarak bastırılabiliyor. Fotokopiyi öğrenciler 

kütüphanede kendileri çekebiliyorlar. 

Berlin tıbbi araĢtırmalar açısından çok aktif bir 

Ģehir. Pek çok araĢtırma merkezi ve üniversite tıbbi 

araĢtırmalar için ciddi imkanlar sağlamakta. Yolda, 

metroda, otobüste; araĢtırmalara katılacak gönüllülere 

ihtiyacı duyuran pek çok ilan görülebilir. Bununla 

birlikte öğrenciler de bilimsel araĢtırmaya ilgi 

duymaktalar ve aslında yapmakla da yükümlüler. 

Almanya‟da “doktor” unvanına sahip olabilmek için 

öğrencilerin doktora çalıĢması yapması gerekmekte ve 

bu, öğrencilerin bilimsel çalıĢmalara katılması için 

güzel bir gerekçe. 

Berlin çok renkli bir sosyal hayata sahip. Her 

birey kendi ilgi alanına ve hayat tarzına uygun bir 

sosyal aktivite bulabilir ve rahatlıkla sürdürebilir. 

Sosyal, kültürel ve özellikle sportif açıdan gerçekten 

Ġstanbul‟da sahip olduğumuzun çok üzerinde 

imkânlara ulaĢılabilmekte. 

Berlinde bulunduğum süreçte keyifli bir 

Erasmus dönemi geçirdim. Berlin bir öğrenci değiĢimi 

için bence çok doğru bir Ģehir, Charité de bir tıp 

öğrencisinin eğitimine önemli katkılar sağlayacak bir 

okul. 3200 yataklı ve 7000 bin öğrencili Avrupa‟nın 

en büyük tıp fakültesinde bir dönem geçirmiĢ 

olmaktan mutluluk duymaktayım.  

Kadir Emre YAKIġIK 

4. Sınıf Öğrencisi  
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ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ÇEVRE YÖNETĠM BĠRĠMĠ 

 

KuruluĢ Gerekçesi, OluĢumu ve Amacı  

 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Çevre Yönetim 

Birimi, 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı 

Çevre Kanunu kapsamında, 21.11.2008 tarih 

ve 27061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Çevre Denetimi Yönetmeliği'ne dayanarak 
kurulmuĢtur. 

Çevre Yönetim Birimi, faaliyetleri sonucu 

çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden 

olabilecek ve Çevre Kanunu'na göre 

yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca 

denetime tâbi kurum, kuruluĢ veya 

iĢletmelerin faaliyetlerinin mevzuata 

uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak 

uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, 

tesis içi yıllık iç tetkik programları 

düzenleyen birimdir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi (ĠTF) Çevre Yönetim 

Birimi, Ġstanbul Tıp Fakültesi kampüsü 

içinde, BaĢkan, Çevre Görevlisi/Mühendisi, 

Birim HemĢiresi, Birim Sekreteri, yönetim 

kurulu ve alt birimlerden oluĢan; Dekanlık, 

BaĢhekimlik, Hastane Müdürlüğü, 

HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve bölüm 

baĢkanlıkları ile koordineli çalıĢan bir 

organdır.  
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Görev ve Sorumlulukları  

 ĠTF'nin çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek belirlenmiĢ faaliyetlerinin 

mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek, 

 ĠTF'nin çevre yönetimi faaliyetlerini belirlemek, yürütmek ve koordine etmek, 

 Ġlgili yönetmelik hükümleri gereğince yılda iki defadan az olmamak üzere kendi iç 

tetkikini gerçekleĢtirmek ve rapor hazırlamak, 

 ĠTF'nin çevresel konularda alınması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya 

yenileme çalıĢmalarını yürütmek, 

 Bakanlık ile Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri hazırlamak, 

gerektiğinde çevresel konular hakkında görüĢme ve yazıĢmalar yapmak, 

 Çevre Yönetim Birimine ulaĢtırılan acil günlük sorunları belirlemek, çözümüne yönelik 

ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını raporlamak, 

 ĠTF çalıĢanlarına çevresel konularda eğitim vermek ve özendirici faaliyetler düzenlemek, 

 Hasta ve hasta yakınlarına çevre bilincini geliĢtirecek eğitim çalıĢmaları yapmak, 

 Kaynağı ne olursa olsun her türlü alımı yapılan veya yapılacak olan mal ve hizmet 

kapsamında Çevre Yönetim Birimi görev alanı içerisine giren konularda denetim 

yapmak, buna iliĢkin olarak satın alma esnasında (mal ve hizmet) teknik Ģartname 

hazırlama sürecinde yer almak, 

 ĠTF'de hizmet alımı yolu ile hizmet veren temizlik ve yemekhane hizmetlerinin devamı 

aĢamasında iĢin takibi amacıyla Çevre Yönetim Birimi çalıĢanlarından oluĢan uzman 

üyeler, muayene kabul ve birim kontrol teĢkilatlarında görev almak, 

 Çevre Yönetim Birimi acil eylem planını ĠTF acil eylem planı kapsamında hazırlamak, 

 Çevre Yönetim Birimi yukarıda sayılan tüm bu faaliyetleri oluĢturduğu alt birimler 

aracılığıyla yürütmektir. 
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Çevre Yönetim Birimi BaĢkanlığı Prof . Dr. 

Zuhal YAPICI tarafından yürütülmekte, 

Koordinasyon Kurulu ise Prof. Dr. Zuhal 

YAPICI, Prof. Dr. Bülent GÜRLER, Prof. Dr. 

Bilge HAPÇIOĞLU ve Hast. Müd. Ġhsan 

PAPAKÇI‟ dan oluĢmaktadır. 

Çevre Birim HemĢireliğini Hem. Fatma 

AZĠZOĞLU, Birim Sekreterliğini ise Osman 

ÜNAL yapmaktadır. 

Çevre Yönetim Birimi Yönetim Kurulu ise, 

Prof.Dr. Zuhal YAPICI, Prof.Dr. AteĢ 

KADIOĞLU, Prof.Dr. Bülent GÜRLER, Prof. 

Dr. Bilge HAPÇIOĞLU, Hast. Müd. Ġhsan 

PAPAKÇI, Prof.Dr. Beyhan ÖMER,  Prof.Dr. 

Günay GÜNGÖR,  Prof. Dr. Selma KARABEY, 

Prof. Dr. Halim ĠġSEVER, Prof.Dr.  Cüneyt 

TÜRKMEN, Doç. Dr. Önder ġAHĠN, 

Yard.Doç.Dr. Burcu ONAT, Yard.Doç. 

Dr.AyĢen YAVRU, Dr.ġehrinaz POLAT, 

Hem.Fatma AZĠZOĞLU, Osman ÜNAL, 

Reyhan EYÜPOĞLU‟ndan oluĢmaktadır. 

Çevre yönetim birimi faaliyetlerini kurulmuĢ 

olan alt birimler aracılığı ile sürdürmektedir. Alt 

birimlere  yönetim kurulu üyeleri baĢkanlık 

etmektedir. Alt birimler; Evsel nitelikli atıklar, 

Tıbbi Atıklar, Tehlikeli Atıklar, Radyoaktif 

Atıklar, Diğer Atıklar, Su Yönetimi, Hava 

Kalitesi Yönetimi, Gürültü Kirliliği ve Çevre 

Düzenleme, Ġnsan Kaynakları, Enerji Kullanımı 

Ģeklindedir. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi 

Faaliyetleri 

Birimimiz kurulduğundan bu yana yönetim 

kurulu 5, koordinasyon kurulu 12, her alt birim 

kendi içine 2-5 kez toplanmıĢtır. Alt birimler  

 

düzenli aralıklarla toplanarak; görev tanımlarını 

hazırlama, iĢ akıĢ ve planlarını oluĢturma, saha 

çalıĢmaları yaparak durum tespit ve iyileĢtirme 

çalıĢmaları planlama gibi faaliyetler 

gerçekleĢtirmektedirler. 

Tüm klinik ve laboratuarlardaki tehlikeli atık 

miktarları tesbit edilmiĢ olup çevre bakanlığına 

tehlikeli atık miktarları ve türleri bildirilmiĢtir. 

Aylık atık bilgi formu oluĢturulmuĢ olup, aylık 

olarak kliniklerden çıkan her türlü atık türü ve 

miktarı kayıt altına alınmıĢtır. Geçici atık 

depoları yerinde incelenmiĢ olup tesbiti yapılan 

eksiklikler hastane müdürlüğümüzün desteği ile 

giderilmiĢtir. ĠTF laboratuarlarından sıvı tehlikeli 

atık çıkaran cihazların listesi çıkarılarak bu 

cihazlardan  40 adet numune alınarak incelenmek 

üzere çevre mühendisliği laboratuvarlarına 

gönderilmiĢtir. Tehlikeli atıkların tehlikeli atık 

yönetmeliğine uygun olarak depolanabilmesi için 

300 adet tehlikeli atık bidonu alınmıĢ olup, ilgili 

birimlere dağıtımı yapılmıĢtır. Açık alanlarda 

kullanılmak üzere, Fatih Belediyesi‟nden temin 

edilen 7 adet 3‟ lü setin hasta ve hasta 

yakınlarının yoğun olduğu binaların önüne 

montajı sağlanmıĢtır. 10 adet konteyner, 400 adet 

ambalaj atık kutusu alınmıĢ olup kliniklere 

dağıtılmıĢtır. Her bina giriĢine yerleĢtirilmek 

üzere pil atık kutuları idare amirlerine teslim 

edilmiĢtir. Tıbbi atıkların,  tıbbi atık 

yönetmeliğine uygun toplanabilmesi için 

temizlik Ģirketi elamanlarının tıbbi atık 

yönetmeliğe uygun kıyafet giymeleri ve uygun 

konteynerlerde taĢımaları sağlanmıĢtır. 

Kliniklerde atıkların yerinde ve doğru 

ayrılabilmesine olanak sağlamak için 800 adet 

kapaklı pedallı evsel atık, tıbbi atık ve cam atık 

kovaları alınmıĢ olup kliniklere dağıtımı 

yapılmıĢtır. 
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Monoblok binası tıbbi atıkların taĢınması, 

toplanması ve asansörlerin dezenfekte edilmesi 

amacıyla pilot bina seçilmiĢ olup amacına uygun 

çeĢitli düzenlemeler yapılmıĢtır. Asansör 

temizleme talimatları asansörler içine asılmıĢtır. 

Yönetmelik ve sosyal sorumluluk gereği, çevre 

ve insan sağlığını korumak, çalıĢanlarımızın 

farkındalığını artırmak için, “Evsel Atık Yağ 

Toplama Projesi” 18 Mayıs 2012 ile 15 Eylül 

2012 tarihleri arasında ĠTF ÇYB, Fatih 

Belediyesi, Ezici Yağ Elektrik Üretimi 

San.Tic.A.ġ. iĢbirliği ile gerçekleĢtirilmiĢ olup 

417 litre kullanılmıĢ bitkisel atık yağ 

toplanmıĢtır. 

 

Bu proje etik kurul onayından sonra 1.Ulusal 

sağlık KuruluĢları Çevre Yönetimi 

Sempozyumu‟nda poster olarak sunulmuĢtur. 

(Fatma AZĠZOĞLU, Banu TERZĠ, Süheyla 

YILDIRIM, AteĢ KADIOĞLU, Zuhal YAPICI) 

ĠTF‟ de çalıĢan 155 yoğun bakım hemĢiresi 

üzerinde “Yoğun Bakımlardaki Gürültü 

Düzeyinin HemĢireler Üzerinde Etkilerinin 

Ġncelenmesi” amacıyla çalıĢma yapılmıĢ olup, 

1.Ulusal sağlık KuruluĢları Çevre Yönetimi 

Sempozyumu‟nda sözlü bildiri olarak 

sunulmuĢtur.  

(Banu TERZĠ, Fatma AZĠZOĞLU, ġehrinaz 

POLAT, Zuhal YAPICI, Halim ĠġSEVER, AteĢ 

KADIOĞLU) 

Çocuk Kliniği binasının yıkılmasından sonra, 

göz kliniği ameliyathanesi, monoblok 

amaliyathane, radyoloji, transplantasyon ünitesi, 

genel cerrahi endoskopi ünitesi, reanimasyon, 

doğumhane acil cerrahi kliniklerinde çevre 

mühendisliği fakültesinin de katkılarıyla iç 

ortamlarda partikül, ısı ve nem ölçümleri 

yapılmıĢtır. Ölçüm sonuçları hastane yönetimine 

bildirilmiĢtir. 

Tehlikeli atıklar sınıfında yer alan yüksek düzey 

dezenfektanların çevre dostu olanlarının alınması  

veya bertarafı sırasında “ nötralizanı olan 

dezenfektanların alımı” konusunda dezenfektan 

Ģartnamesinde Ġnfeksiyon Kontrol Komitesi ile 

iĢbirliği yapılarak gerekli  ilave madde 

konusunda değiĢikliğe gidilmiĢtir. 

Atıkların uygun atık poĢetlerine doru atılabilmesi 

için, tüm akademik ve çalıĢan personelin 

dikkatini çekmek için afiĢler tasarlanmıĢ olup 

basım aĢamasındadır. 
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Hastanemizde çalıĢan 318 temizlik personeline 

“Atık Eğitimi” verilmiĢ olup, bu eğitim hastane 

içinde  görev yapan akademik ve diğer personele 

de verilmeye devam etmektedir. 

Ġnfeksiyon Kontrol Komitesinin düzenlediği 

sertifika programına da Atık Yönetimi eğitimi 

konusunda 2. kez destek verilmiĢtir. 

Elektronik atıkların toplanması ile ilgili Ġstanbul 

Tıp Fakültesi Mezun ve Mensuplar Derneği ĠTF 

Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Bakanlığı 

lisanslı Evciler Firması ile iĢbirliği yapılarak 4 

Mart - 4 Eylül 2013 tarihleri arsında E-atık 

projesi hayata geçirilmiĢtir. Bu proje ile 

amacımız e- atıkların hastanemiz çalıĢanlarından 

ve projeyi destekleyen kurum ve kuruluĢlardan 

toplayarak lisanslı toplayıcılara verilmesi ve 

buradan elde edilecek katma değer ile Ġstanbul 

Tıp Fakültesi öğrencilerine, ĠÜ HemĢirelik 

Fakültesi öğrencilerine ve çalıĢanlarımızın burs 

ihtiyacı olan çocuklarına kaynak yaratmak, çevre 

ve insan sağlığının korunması ve çevre 

konusunda çalıĢanlarımızın farkındalığını 

artırmaktır. 

 

 

 

 

Proje Prof. Dr. Zuhal YAPICI, Prof.Dr. Bilge 

HAPÇIOĞLU, Prof.Dr. AteĢ KADIOĞLU, Prof. 

Dr. Bülent GÜRLER, Hast. Müd. Ġhsan PAPAKÇI, 

Hem. Fatma AZĠZOĞLU yürütücülüğünde 

gerçekleĢmektedir. 
 

 

 

 

5 Haziran 2013 tarihinde Dünya Çevre Günü‟nde  Ömer Madra, Cem Seymen ve Fazilet Kendirci‟ nin 

değerli katılımları ile  14 Mart Amfisi‟nde panel kısmı, Temel Bilimler Binası önünde ise bölgemizde 

bulunan ilköğretim okullarının yer aldığı gösteri ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin verdiği  konser ile devam 

etmiĢtir. Aynı etkinlik içersinde “Çevre” konulu resim yarıĢması düzenlenmiĢ olup dereceye giren 

öğrencilere hediyeleri takdim edilmiĢtir. Hafta boyunca yarıĢmaya katılan öğrencilerin resimleri KıĢ 

Bahçesinde, Ressam Fazilet Kendirci‟nin resimleri ise Dekanlık Binası giriĢinde sergilenmiĢtir. 
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KERMES 

ĠTFMed ve Ġ.Ü. Rehberlik DanıĢmanlık ve Sosyal Destek Birimi(RDSD) iĢbirliği ile ihtiyaç sahibi 

Ġstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine destek sağlamak amacı ile 29 Mayıs 2013 tarihinde Temel Bilimlerin 

bulunduğu alanda 3. kez düzenlenen kermes, öğrenciler, ĠTF çalıĢanları ve hasta yakınları tarafından büyük 

ilgi gördü. ĠTF öğretim üyeleri ve çalıĢanlarının katkıları ile sağlanan 1. ve 2. el giysiler, kitaplar, ev 

eĢyaları, ev yapımı yiyecekler çok kısa bir süre içinde tükendi. Bu etkinlik sonucunda 2 öğrencimize bir 

yıllık burs imkanı elde edildi.  

16-17 Eylül 2013 tarihlerinde yapılması planlanan bir baĢka kermes için çalıĢanlarımızın 

katkılarını bekliyoruz.  

Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU 
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Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezun ve  Mensupları Derneği olarak 2013-2014  Eğitim Öğretim dönemi 

için yapılan “Yönelim Günleri” „nde Ġstanbul Tıp Fakültesine baĢlayan yeni öğrencileri karĢılamanın 

mutluluğunu yaĢıyoruz.  Artık Ġstanbul Tıp Fakültesi Mensubu olan öğrencilere, ĠTFMed olarak sunulan 

imkanlar ve öğrencilerimiz için planlanan projeler iletildi.  Yeni baĢlayan öğrencilerimizin ĠTFMed ile ilk 

buluĢması, öğrencilerin fakülteye aidiyetlerini artırmak amacıyla Ekim ayında yapılacak olan „‟Önlük 

Giyme Töreni‟‟ ile  gerçekleĢtirilecektir. Törende her bir öğrenciye yeni önlük verilecektir. 

Bunun yanında öğrencilerimiz için projelerimiz devam etmektedir.  

Projeler  ;  

 Ġstanbul Tıp Fakültesi 185. yıl  Ders Kitapları projesi 

 Öğrencilerde çevre bilinci oluĢturmak amaçlı „ĠTFmed Ağaç Dikme‟ projesi  

 Ġstanbul Tıp Fakültesi  Radyosu projesi  

 Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezun ve Mensuplarına hukuki danıĢmanlık sağlama projesi 

 2013-2014 eğitim öğretim yılı 5.sınıf öğrencilerine nöbet takımı temini projesi  

              ĠTFmed SĠZSĠNĠZ VE  DERNEK  SĠZLERĠN OMUZLARINDA   YÜKSELECEKTĠR  

 

 İTFmed Adresi 

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

Telefon:  0 212 534 04 52 -     0 507 409 17 28 
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UZMANLIK EĞĠTĠMĠ VE EġYETKĠLENDĠRME KURULU 

 

Uzmanlık Eğitimi ve EĢyetkilendirme Kurulu üyesi olarak görev süreleri dolan, tıpta uzmanlık 

öğrencileri temsilcilerinin yerine anabilim dalları tarafından önerilen adaylar arasından seçilen üç bölümü 

temsilen yeni üyeler 02.05.2013 tarihlerinde görevlerine baĢlamıĢtır. 

 

BaĢkan  

Prof. Dr. AteĢ KADIOĞLU   

Üyeler 
Prof. Dr. Sema ANAK 

Prof. Dr. Nezahat GÜRLER 

Prof. Dr. Aydan ORAL 

Prof. Dr. Taner KOÇAK 

Prof. Dr. Beyhan ÖMER 

Prof. Dr. RaĢit TÜKEL 

Prof. Dr. Yaman TEKANT 

Prof. Dr. Ġrfan ÖZTÜRK 

Prof. Dr. Hasan KUDAT  

Prof. Dr. HaĢmet HANAĞASI 

Doç. Dr. AyĢin KALE 

Doç. Dr. Halil Ġbrahim KALELĠOĞLU 

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Temsilcileri 

Dr. Caner YÜRÜYEN  

Dr. Zeynep MEMĠġ 

Dr. Yunus DOĞAN  

 

ÖLÇME-DEĞERLENDĠRME EĞĠTĠM 

PROGRAMI 

 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin bilgi ve 

beceri kazanımlarını sağlıklı biçimde 

değerlendirmek amacıyla güncel ve çeĢitli 

ölçme-değerlendirme yöntemlerinin 

kullanılabilmesine yönelik olarak anabilim dalı 

uzmanlık eğitimden sorumlu öğretim 

üyelerimizin katılımıyla ölçme-değerlendirme 

konusunda eğitim toplantıları düzenlenmesi 

planlanmıĢtır. 

UZMANLIK TEZĠ 

 

Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık 

öğrencilerinin hazırladıkları bitirme tezlerinin 

yazımına destek olmak üzere tez kontrol listesi 

ve tez kapağı Ģablonu oluĢturulmuĢtur. Fakülte 

mensuplarının kılavuza ve diğer belgelere mail 

ortamında ve web sitesinden ulaĢma imkanı 

sağlanmıĢtır. 

NÖBET AKIġ ġEMASI 

  

Uzman ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin 

acillerde ve diğer birimlerde tutmakla zorunlu 

oldukları nöbetlerde, uyulması gereken nöbet 

kurallarını içeren “Nöbet AkıĢ ġemaları” her 

birim tarafından belirlenmiĢtir.  

 

MEZUNĠYET SONRASI SÜREKLĠ 

MESLEKĠ GELĠġĠM 

 

Sürekli Mesleki GeliĢim (Continuing 

Professional Development) çerçevesinde, 

Fakültemiz öğretim elemanların katılımıyla bilgi, 

beceri, mesleki yetenekleri ve iliĢkilerini 

geliĢtirmek, mesleki sorumluluklarını daha etkin 

bir Ģekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak 

ve toplumu sağlık alanında bilgilendirmeyi 

kapsayacak çeĢitli bilimsel etkinliklerin 

düzenlenmesi planlanmıĢtır. 
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KALĠTE ĠLE BÜTÜNLEġMĠġ BĠR EĞĠTĠM 

 

Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

tarihi, konumu, büyüklüğü, bilimsel ve kültürel 

birikimi ile ülkemizin önde gelen tıp 

fakültelerindendir. Vizyonumuz, dünyanın da 

önde gelen üniversitelerinden biri olmaktır. 

Üniversitemiz, tarihinin bize vermiĢ olduğu, pek 

çok konuya öncülük etmiĢ olma sorumluluğunu, 

kalite konusunda da ortaya koymak 

kararlılığındadır. 

Topluma sunulan sağlık hizmetlerinin 

etkin, öncü ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini; 

aynı zamanda sağlık bilimleri alanındaki eğitim 

araĢtırma gerekleri ile çalıĢan ve hasta 

memnuniyetlerinin en üst düzeyde 

karĢılanmasını; tüm bu faaliyetlerin çağdaĢ 

yönetim ilkeleri doğrultusunda örnek bir sistem 

ile gerçekleĢtirilmesini sağlamayı misyon edinen 

Fakültemiz çalıĢmalarıyla dünyada örnek alınan 

bir tıp fakültesi ve üniversite hastanesi olmayı 

hedeflemektedir. 

Üniversitemiz Kalite Direktörlüğü‟nün 

koordine ettiği Hastaneler BütünleĢik Kalite 

Yönetim Sistemi (HBKYS) çalıĢmalarının 

yanında, eğitim –öğretim, araĢtırma-geliĢtirme 

idari ve destek süreçleri ile ilgili Akademik 

Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu(ĠÜ-

ADEK); üniversite genelinde kalite yönetim 

sistemi kurmak, program akreditasyonlarına 

hazırlık ve stratejik plan hedeflerini 

gerçekleĢtirmek amacıyla „bütünleĢik bir kalite 

yönetim sistemi‟ çalıĢması yürütmektedir. Bu 

amaçla fakültemizde; ISO 9001‟i temel alan, 

bununla birlikte Avrupa Üniversiteler Birliği 

(EUA), Yükseköğretimde Avrupa Kalite 

Güvence Birliği (ENQA), Yükseköğretim 

Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

Komisyonu (YÖDEK), EFQM vb. kalite ile ilgili 

sistem ve kuruluĢ esaslarını da içeren bütünleĢik 

bir kalite yönetim sistemi alt yapısı 

hazırlanmaktadır. Fakültemiz genelinde kalite 

kültürünü yaygınlaĢtırmak amacıyla akademik ve 

idari personelin hepsine ulaĢmak hedeflenerek 

eğitim çalıĢmaları ve diğer faaliyetler 

yürütülmektedir. 

BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi‟ni 

içselleĢtirmek, akademik ve idari personelin 

görüĢ ve önerilerini almak üzere Kalite 

Bilgilendirme Toplantıları ile Anabilim Dalları 

ziyaret edilerek, memnuniyet anket 

uygulamalarının Fakültemiz genelinde 

uygulanması hedeflenmiĢtir. 

Fakültemizde, Üniversitemiz 

hedeflerine paralel Hedef Yönetim Planı 

oluĢturulmuĢ, dökümantasyon çalıĢmaları adına 

organizasyon Ģemaları ve görev tanımları 

belirlenmiĢtir. Akademik Değerlendirme Kurulu 

ile birlikte Hastaneler Genel Direktörlüğü‟nün 6 

Nisan 2011‟de baĢlattığı ĠÜ BütünleĢik Kalite 

Yönetim Sistemi (BKYS) ve ĠÜ Hastaneler 

BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi (HBKYS) 

dokümantasyon çalıĢmaları Fakültemiz 

tarafından baĢarı ile yürütülmüĢ sağlık 

hizmetlerinin yanında Tıpta Uzmanlık Eğitimi 

Süreci‟ni tanımlayan faaliyetler belirlenmiĢ ve 

ilgili birimlerle paylaĢılmıĢtır.  

Üniversitemize bağlı hastanelerimizde 

verilen klinik laboratuvar hizmetlerinin kalitesini 

yükseltmek amacıyla akreditasyon iĢlemleri 

baĢlatılmıĢtır. Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi 

Biyoloji Laboratuvarı; EFI (European Federation 

for  Immunogenetics) tarafından akredite 

edilmiĢ, konuyla ilgili ilk akreditasyon 2000 

yılında gerçekleĢmiĢtir. Üç yılda bir yapılan 

yerinde denetlemeler olumlu bulunmuĢ; son 

yerinde değerlendirme 24 Eylül 2012‟de yapılıp 

ilgili laboratuvar yeniden akredite edilmiĢtir. 

Hizmetlerinin özelliği gereği gerekli 

kalite belgelendirme ve program akreditasyon 

çalıĢmaları değiĢik birimlerde de devam 

etmektedir. Bu bağlamda akredite olan ve 

çalıĢmaların devam ettiği birimlerden UEMS 

tarafından akredite olan birimler; Üroloji 

Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Radyasyon 

Onkolojisi Anabilim Dalı, Nöroloji Anabilim 

Dalı,(Avrupa‟da akredite edilen ilk nöroloji 

kliniği olmuĢtur; 2012), Dermatoloji Anabilim 

Dalı, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Gastroenteroloji Bilim Dalı,  Kadın Hastalıkları 
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ve Doğum Anabilim Dalı‟nda Perinatoloji Bilim 

Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, 

Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı, 

Ürojinekoloji Bilim Dalı olurken, Uzmanlık 

Meslek Dernekleri tarafından Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi Anabilim Dalı akredite edilmiĢtir. 

Üniversitemiz ve Fakültemiz genelinde 

sürdürülen faaliyetlerde görüldüğü gibi “Kalite” 

artık bir tercih değil, küresel bir gerekliliktir. 

Bugün artık; üst düzey kalite nedir ve buna nasıl 

ulaĢırız, bunları düĢünmeliyiz. Kaliteyi, 

üniversitemizi, ülkemizi nasıl 

geliĢtirebileceğimizi sorgulamalıyız.  

Bu nedenle, Ġstanbul Tıp Fakültesi‟nin 

akademik ve idari temsilcilerinin yer aldığı 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Kurulu eğitim-

öğretim, araĢtırma, yönetim ve topluma  sunulan 

hizmetlerde yüksek kalite düzeyine ulaĢmak, 

stratejik yönetimi gerçekleĢtirmek üzere 

çalıĢmalar gerçekleĢtirmektedir.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Kurulu, tıp 

eğitimi ve sağlık hizmeti sunumunda; ISO 9001‟i 

temel alan, bununla birlikte Avrupa Üniversiteler 

Birliği (EUA), Yükseköğretimde Avrupa Kalite 

Güvence Birliği (ENQA), Yükseköğretim 

Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

Komisyonu (YÖDEK), EFQM vb. kalite ile ilgili 

sistem ve kuruluĢ esaslarını da içeren bütünleĢik 

bir kalite yönetim sistemi alt yapısı ile 

öğrencilerine etkin ve etkili bir eğitim programı 

sunarak geleceğe taĢımayı hedeflemektedir. 

Bu bitimsiz yolculukta, Ġstanbul Tıp 

Fakültesi, 982‟si akademik olmak üzere 

toplamda 5386 çalıĢanı ile eğitim, araĢtırma, 

idare ve hizmet alanlarında, sürekli iyileĢmeyi 

gerçekleĢtirmek üzere emin ve kararlı adımlar 

atmaktadır. 

 

                                                                                                      Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU 

                                                                                                                       İstanbul Tıp Fakültesi 

                                                                                                                         Kalite Temsilcisi 


