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İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ 
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                   İstanbul Tıp Fakültesinin Değerli Mensupları, 

İstanbul Tıp Fakültesi’nin 187. yılında Bülten Dergisi’nin 5. sayısını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
 

**** 
Mezuniyet öncesi eğitim, Haziran 2013’de Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite 

edilmişti. Nisan 2014’de UTEAK’ın World Federation of Medical Education (WFME) tarafından akredite edilmesi ile İstanbul 
Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi akreditasyonu uluslararası karşılığını bulmuştur. 
İstanbul Tıp Fakültesi, 3 yıl önce entegre eğitime geçerek öğrencilerine sistem bazlı eğitim vermeye başlamıştı. 2014-2015 
Eğitim yılında yeni program 3. sınıf ile devam edecektir. Bir sonraki eğitim yılında staj entegrasyon çalışmaları 
başlayacaktır.   

**** 
Fakültemizin “185. Yıl Ders Kitapları” projesinde, bülten elinize geçtiği bu günlerde 7  kitabın basımı ( Psikiyatri, 

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, Anesteziyoloji, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Ekoloji, Klinik Onkoloji, Nükleer Tıp) 
tamamlanmış, dağıtımına başlanmıştır. İki kitabın daha (Ortopedi ve Travmatoloji ile Üroloji) yaz sonuna kadar 
öğrencilerimizin kullanımına sunulması planlanmaktadır.  
 

**** 
Mezuniyet  sonrası  eğitimde  akredite  edilen  Anabilim  Dalı  sayısı   11’den 13’e  ve  Bilim  Dalı  sayısı 5’e 

ulaşarak toplam akredite edilen birim sayısı 18 olarak değişmiştir. (http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-
content/uploads/2014/03/021_itf_esyetkilendirmee_subat_2011.pdf). 26.04.2014 tarih, 28983 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan yeni Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (http://www.tuk.saglik.gov.tr/tuey-2014.pdf) 
çerçevesinde anabilim dalları müfredat hazırlama süreci başlamıştır. 

**** 
Fakültemizde akademisyenlerin bilgi üretiminde katkıda bulunmak üzere Yayın Destek Birimi kurulduğu bir 

önceki sayıda sizlerle paylaşılmıştı. İngilizce yayınların edisyonu konusunda İngilizce anadilli David Chapman’ın destek 
vermesinin yanı sıra Tıbbi İllüstrasyon Birimi de faaliyetlere başlamış olup, tıbbi ressam Özge Papakçı Aydın medikal çizim 
konusunda İstanbul Tıp Fakültesi mensuplarına destek verecektir. 

**** 
 

İstanbul Tıp Fakültesi  Kalite Temsilciliği, Fakültemiz genelinde kalite kültürünü yaygınlaştırmak üzere Eğitim 
Komitesi kanalıyla hizmet içi eğitimler düzenlemektedir. Çalışan ve hasta güvenliği, laboratuvar güvenliği, enfeksiyon 
kontrolü kapsamında eğitimler düzenlendiği gibi kişisel gelişimi ön planda tutan eğitimler de Komite tarafından 
planlanmaktadır. 

 **** 
 2014 – 2015 yılının son altı ayının akademik açıdan verimli, sağlık hizmeti açısından da gelişerek sürmesi 

dileğiyle saygılar sunar, esenlikler dilerim.  

                                                                                                   Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM 
                                                                                                Dekan 

DEKANIN MESAJI 
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 Dekanın Mesajı 

 Bilim Dalımızı Tanıyalım 

 Anabilim Dalı Başkanımızı   
   Tanıyalım 
 

 Yurtdışından İzlenimler 

 Dekanlık Birimlerimizi Tanıyalım 
 

 Uluslararası Asistan Gözüyle   
   İstanbul Tıp Fakültesi 
 

 Uluslararası Öğrenci Gözüyle    
   İstanbul Tıp Fakültesi 

 İTF Öğrenci Kulüplerini Tanıyalım 
 

 Hemşirelik Köşesi 

 İTFmed  

 Uzmanlık Eğitimi ve    
   Eşyetkilendirme   Köşesi 
 

 Kalite Temsilciliği Köşesi 

 Kagem Köşesi 
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  Pediatrik Gastroenteroloji- Hepatoloji Bilim Dalı 1989 yılında Prof. Dr. Semra SÖKÜCÜ ve Prof. Dr. 
Günay SANER tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. Bilim Dalı 
başkanlık görevi 1997 yılına kadar Prof. Dr. Günay SANER tarafından ve 1997- 2010 yılları arasında Prof. Dr. 
Semra SÖKÜCÜ tarafından yürütülmüştür. 1989 yılında bilim dalının kuruluşu ile birlikte aynı yıl Pediatrik 
Endoskopi laboratuarı Prof. Dr. Semra SÖKÜCÜ tarafından hizmete konularak Türkiye’de bu alanda öncü 
olmuştur. Dr Sökücü’nün yetiştirdiği ilk pediatrik gastroenteroloji uzmanı olan Dr Berna ELKABES 1991 
yılından emekliye ayrıldığı 2002 yılına dek Bilim Dalı’na değerli katkılarda bulunmuştur. Dr Özlem DURMAZ 

PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ-HEPATOLOJİ  
BİLİM DALIMIZI TANIYALIM 

 

 

 

Prof. Dr. Özlem DURMAZ 
Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Pediatrik Gastroenteroloji- Hepatoloji Bilim Dalı 
Başkanı 
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(SÜOĞLU), Dr Haldun EMİROĞLU, Dr Selim GÖKÇE, Dr Coşkun ÇELTİK, Dr Ayşen AYDOĞAN, Dr. Nelgin GERENLİ 
Bilim Dalı’nda yetişmiş olan diğer yan dal uzmanlık öğrencileridir. Pediatrik Gastroenteroloji- Hepatoloji 
Bilim Dalı Prof. Dr Semra SÖKÜCÜ’nün 2010 yılı başında emekli olmasından itibaren Prof. Dr Özlem DURMAZ 
başkanlığında hizmetlerini sürdürmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden davet edilen Doç.Dr Vildan 
ERTEKİN, Eylül 2010’dan itibaren bilim dalına katılmıştır.  
 

Özel araştırma ve Hizmet alanları 
 

• Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve  
 Beslenme Diagnostik ve terapötik pediatrik 

endoskopi Eser elementler 
 

• Çocuk karaciğer transplantasyonu 
 hazırlığı ve nakil sonrası izlemi 
 

• Enteral ve parenteralnutrisyon 
 uygulamaları 
 

Akademik kadro 
Prof. Dr. Özlem DURMAZ 
Prof. Dr. Vildan ERTEKİN 
Doç. Dr. Tülin ÖZDEN 
Uzm. Dr. Serdar CANTEZ 
 

Doktor 
Yandal uzmanlık öğrencisi Uzm. Dr. Gülşen ACAR 
 

Hizmet kadroları 
8  Servis hemşiresi, 
1  Endoskopi hemşiresi, 
1 Endoskopi yardımcı personel, 
2  Sekreter (biri hizmetli kadrosu) 
1  Kimyager, 1 laborant,  
1  laboratuar yardımcı personel 
 

 Hizmetler 
 Pediatrik Gastroenteroloji- Hepatoloji Bilim 
Dalı servisi 9 yatak ile hastalara hizmet 
vermektedir. 1999’dan beri Pediatrik hastalara 
karaciğer transplantasyonu uygulaması İstanbul 
Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği Karaciğer 
Transplantasyon Ünitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi 
Pediatrik Gastroenteroloji - Hepatoloji Bilim 
Dalının müşterek koordine çalışmaları ile 
yürütülmektedir. Bu alanda bilim dalımız tüm 
Marmara bölgesi ve Anadolu’dan 
transplantasyon için gönderilen hastalara hizmet 
vermektedir. 
 

          Bilim Dalımızda Salı ve Cuma günleri saat 
13.00- 16.30 arasında ve Çarşamba günleri 
10.00- 16.00 saatleri arasında hastalar Pediatrik 
Gastroenteroloji- Hepatoloji polikliniğinden 
ayaktan takip ve tedavi edilmektedir. 

Polikliniğimize ve acile başvuran bilim dalımıza 
ait acil hastaları aynı gün değerlendirilirken, Salı 
ve Cuma günleri genel Gastroenteroloji- 
Hepatoloji hastaları, Çarşamba günleri 
transplantasyon hastaları için poliklinik hizmeti 
verilmektedir. 
 

          Endoskopi Laboratuvarımızda Pazartesi, 
Perşembe günleri randevülü hastalara 
gastroduodenoskopi, kolonoskopi, varislere bant 
ligasyon tedavisi, skleroterapi, PEG (perkütan 
endoskopik gastrostomi) nasoduodenal, 
nazojejunal beslenme, kolon poliplerinde 
polipektomi uygulamaları yapılmaktadır. Bu 
uygulamalar bilim dalı hastalarımız dışında diğer 
merkezlerden, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kuruluşlardan gelen hastalara da 
uygulanmaktadır. Bilim dalımıza bağlı Eser 
element laboratuarı ve Çocuk Gastroenteroloji 
laboratuarlarında Fakültemizin başka 
laboratuarlarında yapılmayan eser element 
tayinleri (kanda ve saçta çinko, kurşun, 
manganez, krom), Wilson Hastalığı takibine 
yönelik idrarda ve dokuda bakır tayinleri 
yapılmakta, laboratuarlarımız bu konuda 
referans laboratuar kabul edilmektedir. 
Gastroenteroloji laboratuarımızda yapılan 
kapsamlı malabsorpsiyon ve intestinal 
inflamasyon tetkikleri arasında fekalelastaz, 
dışkıda alfa bir antitiripsin, steatokrittayini ve 
fekalkalprotektin ölçümleri sayılabilir. 
 

Genel işlem dökümü 
• Servisimizde yılda yaklaşık 396 civarında 

hasta yatırılmaktadır 
• Bugüne kadar kadavradan toplam 130 

hastaya karaciğer transplantasyonu 
yapılmıştır. 

• Polikliniğimizde yılda yaklaşık 7500 
arasında hasta ayaktan takip ve tedavi 
edilmiştir. 

• Pediatrik Endoskopi Laboratuarımızda yıllık 
gastroskopi sayısı 533, kolonoskopi sayısı : 
65, peruktan gastroskopik endoskopi 
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sayısı: 88, bant ligasyonu: 48’e 
ulaşmaktadır. 

• Bilim dalımıza bağlı Eser element 
laboratuarı ve çocuk gastroenteroloji 
laboratuarında yılda ortalama tetkik 
sayıları aşağıda verilmektedir; 2013 yılı 
Eser Elemet ve Gastroenteroloji 
Laboratuvarı genel test sayısı toplam 
12340 adettir. 

• 59 hastaya karaciğer doku bakır tayini 
yapılmıştır. 268 hastaya fekal kalprotektin 
tayini yapılmıştır. 

 

Mezuniyet öncesi eğitime katılım 
• 3. dönem (2 x 1 saat) 2 saat /yıl teorik 
• “Dışkılama ile ilgili semptomlar /ishal, 

kabızlık ve dışkı kaçırma” 
• “Gastrointestinal sistem muayenesi ve tanı 

(2x1 saat) 2 saat/ yıl teorik 
• 4. dönem (6 x 6 saat) 36 saat/yıl teorik + (6 

x 6 saat) 36 saat/yıl pratik “İnflamatuar 
bağırsak hastalıkları (1 saat)” 

• “Akut ishal (1 saat)” 
• “Kronik ishal (1 saat)” 
• “Kronik hepatitler (1 saat)” 
• “Süt çocuğunun kolestatik karaciğer 

hastalıkları (1 saat)” 
• “Portal hipertansiyon (1 saat)” 
• 5. dönem ( 6 x 4 ) + (3 x 4 ) 36 saat/yıl 

teorik 
• “GIS kanamalı çocuğa yaklaşım (1 saat)” 
• “Malabsorpsiyon (1 saat)” 
• “Gastroözofagealreflü (1 saat)” 
• “Çocukta karaciğer yetersizliği (1 saat)” 
• “PDÖ (4 saat) 6 gruptan 3’üne yapılıyor” 
 

Uygulamalı dersler 
• 4.dönem 1 yıllık eğitim döneminde 36 

uygulamalı ders ve 24 saat kanıta dayalı tıp 
uygulaması 

• 5.dönem 1 yıllık eğitim döneminde 50 
uygulamalı ders 

• 5.dönem 1 yıllık eğitim döneminde 28 saat 
PDÖ uygulaması 

 

 Mezuniyet sonrası eğitime katılım 
 Salı günleri: Dergi kulübü literatür 
tartışması 
 

         Perşembe günleri: Transplantasyon 

cerrahları ile Karaciğer transplantasyon adayı 
hastaların belirlenmesi, yeni transplantasyon 
yapılan ve eski hastaların durumlarının 
görüşülmesi toplantısı 
 

         Cuma günleri: Fakültemiz patoloji 
uzmanları ile birlikte haftalık karaciğer 
biopsileri ve Gastrointestinal biopsilerin, klinik 
bulgular ile uyumunun görüşülmesi 4-5 Aralık 
2009 tarihinde A’dan Z’ye Pediatrik Endoskopi 
Kursu (Pediatrik Gastroenteroloji uzmanları ve 
uzmanlık öğrencilerinin eğitimine yönelik) 
Uzmanlık eğitim programı 
 

         Yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir. 
Bugüne dek 6 kişi Bilim dalından yan dal 
uzmanlık diploması almıştır. Halen 1 uzman 
yan dal eğitimi almakta, 1 kişide uzman 
başasistan olarak bilim dalımızda görev 
yapmaktadır. 
 

Son 5 yılda yapılan yayınlar 
 SCI – Expanded kapsamında olan yayın 

organlarında yer almış olan son yayınlar 
• Cantez MS, Gerenli N, Ertekin V, Durmaz 

Ö.Findings of 104 Patients with Percutaneous 
Endoscopic Gastrostomy. Türk Pediatri Arşivi,: 
2013; 210-4 

 

• Durmaz O. Hepatitis C infection in childhood. 
Clinics and Research in Hepatology and 
Gastroenterology, 2012;36:294-96 

 

• Vajro P; Lenta S; Socha P; Dhawan  A; McKiernan, 
P; Baumann, U; Durmaz O et all. Diagnosis of 
NonalcoholicFattyLiverDisease in Children and 
Adolescents: Position Paper of the ESPGHAN 
Hepatology Committee. J Pediatr 
GastroenterolNutr 2012, JPGN, 54:700–3 

 

• Ertekin V, Tosun MS, Küçük N. The prevalence of 
Celiac Disease in children with iron deficiency 
anemia. Turkish Journal of Gastroenterology, 
2013, 24:330-4 

 

• Cantez MS, Gerenli N, Ertekin V, Güllüoğlu M, 
Durmaz Ö.Hepatoportal Sclerosis in Childhood: 
Descriptive Analysis of 12 Patients. J Korean Med 
Sci2013; 28: 1507–11.  

 

• Ertekin V, Selimoğlu MA, Turgut A, Bakan N. Fecal 
calprotectin concentration in celiac disease.J Clin 
Gastroenterol 2010,.44 :544-6 
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• Gökçe S, Durmaz Ö, Çeltik C, Aydoğan A, Baş F, 

Türkoğlu Ü, Özden İ, Sökücü S.İnvestigation of 
imparedcarbohydrate metabolism in pediatric 
liver trasplantrecipients. Pediatr Transpl 

 
 

• Emiroğlu HH, Sökücü S, Durmaz OD, Güllüoğlu M, 
Gökçe S, İs there a relantionship between 
Helicobacterpyloriinfeationanderosivereflüxdisaas
e in children? Acta Paediatr 2009  

 
 

• Nişli K, Öner N, Yaren A, Acarlı K, Gökçe S, 
Ömeroğlu R, Süoğlu O. Transient complete 
atrioventricular block duringliver transplantatiou. 
Pediatr Transplantation.  

 
   Kitap yazıları 
• Durmaz Ö, Ertekin V, Cantez S, Gerenli N. 

Pediyatride Rutinler, 2013, İstanbul Tıp Kitapevi. 
(Editörler: Ömer Devecioğlu, Agop Çıtak) 
Gastroenteroloji ve Beslenme, Hepatoloji:491-533 

• Durmaz Ö. Onkolojik hastalıklı çocuklarda 
beslenme. Sağlıkta ve Hastalıkta Çocuk 
Beslenmesi. Editör.M.Ayşe Selimoğlu, Akademi 
Uluslararası Yayıncılık, 2014, 378-385 

• Ertekin V, ,Cantez S. Kistik Fibroziste Beslenme. 
Sağlıkta ve Hastalıkta Çocuk Beslenmesi. 
Editör.M.Ayşe Selimoğlu, Akademi Uluslararası 
Yayıncılık, 2014, 262-270 

• Ertekin V, ,Gerenli N. Kronik ishal ve 
malabsorbsiyonlu çocuk beslenmesi. Sağlıkta ve 
Hastalıkta Çocuk Beslenmesi. Editör.M.Ayşe 
Selimoğlu, Akademi Uluslararası Yayıncılık, 2014, 
262-270 

• Gerenli N, Cantez S, Ertekin V. GİS  hastalıklarında 
ateş. Ateş 2013 (Editör: Ayper Somer) 

 

• Durmaz Ö. Akut karaciğer yetmezliği, Çocuk Yoğun 
Bakım, Esaslar ve Uygulamalar. Editörler: 
Karaböcüoğlu M, Köroğlu TF, 719- 38; İstanbul. 
Medikal Yayıncılık. İstanbul 2008. 

 

• Sökücü S. Çocuk sağlı ve Hastalıkları kitabı . Neyzi 
O, Ertuğrul T. (Düzenleyenler) Cilt1. 4. baskı, Nobel 
Tıp Kitabevi, İstanbul 2009. Çocuklarda sindirim 
sistemi özellikleri. s: 895-902. Semptomatoloji.s: 
903- 915. Özofagus hastalıkları. s:925- 935. Mide 
ve barsak hastalıkları. s: 935- 967. Karaciğer ve 
safra yolları hastalıkları. s: 969- 1033. 

 

• Sökücü S. Çocuklarda kabızlık ve enkoprezis. Ben 
Hasta Değilim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının 

Psiko sosyal yönü. Editör Aysel Ekşi. 2. baskı. 
Nobel Tıp Kitapevi. İstanbul 2009 

 

• Durmaz Ö. Çocuk sağlı ve Hastalıkları kitabı . Neyzi 
O, Ertuğrul T. (Düzenleyenler) Cilt1. 4. baskı, Nobel 
Tıp Kitabevi, İstanbul 2009.Bölüm V. Beslenme ve 
beslenme bozuklukları Minerallerle ilgili 
bozukluklar 259-64 Beslenme durumunun 
değerlendirilmesi 233-238Protein enerji 
malnütrisyonu 239- 50Bölüm XII. Sindirim sistemi 
hastalıkları Semptomatoloji 903-15Ağız boşluğu 
917-23 Mide ve bağırsak hastalıkları 935-
67Ekzolerin pankreas hastalıkları 969- 82  

 

• Durmaz Ö. Temel Pediatri (Türkiye Milli Pediatri 
Derneği). Beslenme destek tedavileri. 6. Bölüm. S: 
850-853. Editörler; Prof.Dr.Enver Hasanoğlu, 
Prof,Dr. Ruhan Düşünsel, Prof.Dr. Aysun Bideci. 
2010 baskı. Güneş Tıp Kitapevi. 

 

• Ertekin V. Çölyak Hastalığı, 2008, Logos Yayıncılık. 
Dünyave Türkiye’ de çölyak hastalığı prevalansı 
(Editör : M. Ayşe Selimoğlu ) 

 

• Ertekin V. Çocuk Hastalarda Tanı Testleri, 2011, 
Nobel Tıp Kitap Evi (Editör : Cengiz Yakıncı, M. 
Ayşe Selimoğlu) 

 
Gastroenteroloji ve Hepatoloji’de kullanılan 
testler 

a. Parasentez işlemi ve sıvının değerlendirilmesi:   
 169-172 
b. Helikobakterpilori enfeksiyonu tanısında  
 kullanıl antestler: 206-211 
c.   Pankreatik fonksiyon testleri: 211-223 
d.   İnce barsak emilim testleri:224-229 

 

•  Ertekin V, Selimoglu MA. Bebek ve çocuk   
 beslenmesinde organic gıdaların önemi.(2011) 

•  Bebek ve çocuk beslenmesinde yeni kavramlar  
görüşler. 103-103, 2011, Danone Enstitüsü,  
Beslenme Serileri, ISBN: 978-605-608-70-2-8 

 

• Ertekin V, Cantez S. Rudolf Pediatri (Çeviri), 
22.Baskı, Güneş Tıp Kitapevi, 2012 

 

 Bölüm : Gastroösefageal Reflü ve Ösefagus 
İnflamasyonunun Diğer Nedenleri: 1405-1412 

 

 Bölüm   :  Diger Ösefageal Hastalıklar: 1412-1415 
  

 Bölüm : Mide ve Bağırsakların Doğuştan ve 
Anatomik Bozuklukları: 1415-1417 

 

 Bölüm  :  Malrotasyon ve Volvulus : 1418-1419 
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• Gerenli N, Cantez S, Ertekin V. GİS             
hastalıklarında ateş. Ateş 2013 (Editör: Ayper 
Somer) 

 

• Durmaz Ö, Ertekin V, Cantez S, Gerenli N. 
Pediyatride Rutinler, 2013, İstanbul Tıp Kitapevi. 
(Editörler: Ömer Devecioğlu, Agop Çıtak) 
Gastroenteroloji ve Beslenme, Hepatoloji:491-533 
 

 Vizyonumuz 
 Bilim Dalımız Türkiye’mizin en eski Tıp 

Fakültesi sıfatıyla köklü ancak gelişime açık bir 
kurum olan fakültemizin geleneklerine uygun 
şekilde, kendi alanında deneyimle yenilikçiliği 
harmanlayarak ülkemizde Çocuk Gastroenteroloji, 
Hepatoloji ve Beslenme Biliminde öncülük eden 
bir bölümdür. 

 
    Misyonumuz 
    Ülkemizde Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji 

ve Beslenme uygulamalarını güncel bilgi ve kanıta 
dayalı tıp verileri ışığında geliştirerek en üst 
düzeye taşımak. 

 

    Alanındaki bilgi ve deneyimlerini bilimsel ve 
etik kurallara sadık kalarak paylaşmak yoluyla 

evrensel bilime katkıda bulunmak 
 

 Fakültemizin diğer bilim dalları ile işbirliği 
yaparak çocuk sağlığına katkıda bulunan tüm 
branşlara gastroenteroloji ve hepatoloji alanında 
destek vermek Ülkemizde karaciğer 
transplantasyonu gereksinimi olan çocukların 
sorunlarının çözümlenmesinde ekip çalışmasını 
sağlamak 
 

       Genel tıp ve pediatri pratiğinde 
gastroenterolojik ve hepatolojik sorunların 
önlenmesi ve erken tanısı konusunda yeterli 
bilgiye sahip hekim ve pediatri uzmanlarını 
yetiştirmek. 
 

       Ülkemiz çocuklarının gastroenterolojik ve 
hepatolojik sorunlarının, beslenme sorunlarının 
çözümlenmesi için hizmet verecek donanımlı 
pediatrik gastroenteroloji uzmanlarını yetiştirmek 

 
Prof. Dr. Vildan ERTEKİN 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Pediatrik Gastroenteroloji – Hepatoloji 

 Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Bilim Dalımıza Ait Telefonlar 

İstanbul Tıp Fakültesi  Santrali : 0212 412 0 00 
Servis : 316 81   -    Endoskopi : 325 28    -  Poliklinik : 33054  -   Eser element laboratuarı : 31643 
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Anabilim Dalı - Bilim Dalı  Anatomi Anabilim Dalı 

Mezun Olduğu Fakülte İstanbul Tıp Fakültesi 

Uzmanlığınızı Aldığı Fakülte  İstanbul Tıp Fakültesi 

Hobiler Yürüyüş, Masa Tenisi 

Bilinen Yabancı Diller  İngilizce 

Kaç yıldır Anabilim - Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz  1 
 

Anabilim - Bilim Dalı Başkanlığı döneminde yaptığınız akademik icraatlarınız : 

Öğrencilerin ve akademik personelin var olan potansiyellerini en üst düzeye çıkartmalarına fırsat 
verecek biçimde, çağdaş düzeyde eğitim ve araştırma olanakları sağlayarak anatomi alanında 
yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan doktorlar ve bilim adamları yetiştirmek 

 

Anabilim - Bilim Dalı Başkanlığı döneminde geleceğe yönelik planlarınız: 

Hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimde ve araştırmalarda öğrenci ve 
akademik personelin ihtiyaç duyacağı temel ve ileri anatomi bilgisini yetkin öğretim üyesi kadrosu 
ile yeniliklere açık ve öncü uluslararası bir eğitim, bilim ve araştırma merkezi olmak. 

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK  
02.01.1965 İstanbul   

 

 
 

ANABİLİM DALI BAŞKANLARINI TANIYALIM 
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Anabilim Dalı - Bilim Dalı  İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Mezun Olduğu Fakülte İstanbul Tıp Fakültesi 

Uzmanlığınızı Aldığı Fakülte  İstanbul Tıp Fakültesi 

Hobiler Yüzme, doğa yürüyüşü 

Bilinen Yabancı Diller  İngilizce 

Kaç yıldır Anabilim - Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı  1.5 yıl 
Tıbbi Genetik Bilim Dalı  Başkanlığı         19 yıl 

 

Anabilim - Bilim Dalı Başkanlığı döneminde yaptığınız akademik icraatlarınız : 

o İç Hastalıkları mezuniyet öncesi eğitim ve uzmanlık eğitimi öz değerlendirme raporlarının 
hazırlanması 

o Tıpta uzmanlık öğrencilerinin rotasyon programlarının hazırlanması 
o Uzmanlık öğrencileri için uyum programı hazırlanması 
o Morbidite mortalite raporlarının takibi ve değerlendirilmesi 
 

o İç Hastalıkları Tıbbi Genetik Laboratuarı bünyesinde akademik çalışmaların yürütüleceği 
Moleküler Genetik Laboratuarının açılması 

 

o İç Hastalıkları Sabah Acil Vaka toplantılarına uzmanlar, uzmanlık öğrencileri, intörnler ve diğer 
tıp öğrencilerinin katılımının sağlanması  

 

o Mezuniyet öncesi eğitimde anlatılan ders notlarının düzenlenmesi  
o İç Hastalıkları Anabilim Dalının İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğinde temsili 
o “Geleneksel İç Hastalıkları Günleri – İnteraktif Güncelleme”  düzenlenmesi 
 

Anabilim – Bilim Dalı Başkanlığı döneminde geleceğe yönelik planlarınız : 

o Genel ve spesifik polikliniklerde çalışan ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar 
o İç Hastalıkları Anabilim Dalının gelir-gider dengesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
o İç Hastalıkları mezuniyet öncesi ders kitabının yazılması 
o İç Hastalıkları Anabilim Dalının çeşitli birimlerinden SCI’ye giren yayınların  arttırılması 

 

Prof. Dr. Şükrü PALANDUZ 
07.08.1956 Manisa   
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Anabilim Dalı - Bilim Dalı  İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Mezun Olduğu Fakülte İstanbul Tıp Fakültesi 

Uzmanlığınızı Aldığı Fakülte  İstanbul Tıp Fakültesi 

Hobiler  

Bilinen Yabancı Diller  İngilizce 

Kaç yıldır Anabilim - Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz  4 Yıl (2009) -    5 Yıl  (2008) 

Üye Olduğu Tıp Dernekleri 

Ulusal 
               
 1. Türk Yoğun Bakım Derneği 

2.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği  

3.  Organ Nakli Kuruluşları Koardinasyonu Derneği 

4.  Darüşşafaka Cemiyeti 

     

Uluslararası 1. European Socety of Intensive Care Medicine (ESICM)  
 

 

Prof. Dr. Lütfi TELCİ 
11.10.1950 İstanbul   
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Nöroloji ihtisasım sırasında Nöromüsküler 
Hastalıkları bölümünden Prof.Dr.Yeşim Parman’ın 
önerisi ve desteğiyle yurtdışı deneyim şansım 
oldu. 3 aylık bir süreci dünyanın en büyük tıp 
merkezi kabul edilen Texas Medical Center 
(TMC)’da bulunan Baylor Collage of Medicine 
(BCM)’da Prof. Dr. James R. Lupski  ile birlikte 
onun nörogenetik laboratuarında çalışarak 
geçirdim. TMC eğitim, araştırma ve hasta bakımı 
açısından en yüksek standartlara sahip, 
bünyesinde MD Anderson Cancer Center, The 
Methodist ve Baylor da dahil olmak üzere  21 ünlü 
hastaneyi, 3 tıp fakültesini, 2 üniversiteyi ve çok 
sayıda araştırma merkezini barındıran bir yer. 
  

2012 yılında Mendelian kalıtılan hastalıklardan 
sorumlu genleri ortaya çıkarmak üzere NIH 
tarafından desteklenen 3 büyük genom merkezi 
belirlendi. Proje kapsamında, bilinen genetik 
mutasyonları dışlanmış mendeliyan kalıtılan 
hastalıkların tüm genom dizileme yöntemi ile 
hastalıktan sorumlu genetik mutasyonların 
saptanması amaçlandı. Projede Yale Üniversitesi, 
Washington Üniversitesi ve Baylor-John Hopkins 
Üniversiteleri birlikte yer aldı.(*) BCM bu projede 
en çok pay alan ve en çok olanağı olan genom 
merkezine sahip. Hali hazırda devam eden 
projenin sınırsız olanakları var diyebilirim (yani 
hasta kabulü ve masraflar açısından sınır yok). Bu 

projede araştırmacı (research fellow ) olarak yer 
aldım. 
 

İTF Nöroloji Nöromüsküler polikliniğinde Charcot 
Marie Tooth Hastalığı tanısı konularak izlenen ve 
bilinen genlerin çoğu Boğaziçi Genetik bölümünce 
dışlanan hastalarımızla bu projeye başvurduk. 
Orada hastalarımızın projeye uygunluğunu 
göstermek ve proje sorumlularının sorularını 
cevaplamak amacıyla  2  sunum yaptım. Bu şekilde 
hepsi çalışmaya kabul edilen hastalarımızdan 
alınan DNA örneklerine önce Array yaptık.  Kliniği 
point mutasyon düşündürenlere  ise Sanger 
Method dizileme yaptık.  Bu işlemler sonucunda 
mutasyon bulunamayan örnekleri, tüm ekzom 
dizilemesi için Baylor Genom Center’a gönderdik. 
Çalışma arkadaşım genetik doktorası yapmış 
Japon bir nörolog olan Yuji Okamoto bana her 
açıdan çok yardımcıydı. Onunla sadece Türk 
hastaların örnekleri üzerinde değil, BCM’in kendi 
hastalarının örnekleri üzerinde de çalışmalarımız 
oldu.   
 

Orada çalışmaktan ve yaşamaktan mutluluk 
duydum. Şehir ve hastaneler kaostan, kalabalıktan 
uzak, huzurlu ve düzenli. Kalacak yer, ulaşım, 
yemek, alışveriş ve aklınıza gelebilecek her konu 
rahat ve kolay halledilebilir diyebilirim. Çalışma 
ortamınız sizin huzur içinde ve verimli 
çalışabilmeniz için planlanmış. Çalışırken çoğu 
zaman saatin farkına varmıyorsunuz.  Muayane 

Dr. M. Tuba GÖKSUNGUR  
Nöroloji Anabilim Dalı 

 

BAYLOR COLLOAGE OF MEDICINE 
DENEYİMİ 
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ettiğiniz bir hastanın hastalığının nedeni üzerine 
çalışmak ve böylece hastalığı daha iyi anlamak çok 
güzel. Bu açıdan Türkiye’de biz hekimlerin 
laboratuar araştırmaları açısından çok zayıf 
kaldığımızı söylemeliyim. Oysa burada  tıp 
öğrencileri 2. veya  3. Sınıfta okullarını dondurup 
doktora programlarına başlayabiliyorlar. 
Asistanken de mutlaka en az bir yıllarını araştırma 
yaparak laboratuarda geçiriyorlar. Yanında 
çalıştığım Lupski genetik konusunda dünyada otör 
olarak kabul edilen bilim adamlarından biri. 
500’den fazla yayını var. Bilimsel yönünün dışında 
da çok renkli ve nüktedan bir kişiliğe sahip. 
Laboratuvar’ın kozmopolit bir havası var; 8 farklı 
ülkeden 12 kişi çalışıyor. Dikkat çeken 
durumlardan birisi de herkesin uyum içinde 
olması. Hafta ortasında yapılan laboratuar 
toplantıları hem verimli çalışmanızı sağlıyor hem 
de insanların çalışmaları hakkında fikir sahibi 
oluyorsunuz. BCM seminerler, toplantılar, sözel 
bildiriler ve uluslararası bilimsel konuşmalar 
açısından çok zengin bir yer. Bir zamanlar  
merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı da opere 
eden ünlü kalp cerrahı Michael E. DeBakey’in adını 
taşıyan kütüphanesi ve adına açılan müzesi 
görülmeye değer. Genel olarak TMC’deki 
kütüphaneler devasa büyüklükte ve ferah yerler, 
istediğiniz süreli yayına ve kitaba ulaşmak kolay. 
Kendinizi geliştirebilmeniz için üniversite 
bünyesinde ücretsiz kurslar var.  
 

Laboratuvar dışında Texas Children’s Hospital 
Genetik bölümünde klinik gözlemlerim de oldu. 
Aynı zamanda laboratuardan tanıdığım Doç. Dr. 
Woichek Wiszniewski  ile genetik polikliniğinde 
zaman zaman hasta gördük. Öğleden önce 5 ve 
öğleden sonra 5 olmak üzere günde 10 hasta 
görmek her açıdan mükemmel.Herşey çok düzenli. 
Halkın hatırı sayılır bir bölümünün Hispanik 
(Meksika kökenli) oldugu ve İspanyolca konustugu 
eyalatin hastanelerinde tıbbi çevirmenler çalışıyor.  
Houston’da bulunduğum süre içinde gördüklerim-
yaşadıklarım bakış açımı genişletti ve bana yeni 
hedefler koydu. Şu ana kadar çalışmalarımızla ilgili 
2 uluslararası kongreye poster sunumumuz oldu 
ve Genetics in Medicine’da bir araştırma 
makalemiz yayınlandı. 
 

Yurtdışı deneyim fikrini aklıma sokan ve maddi-
manevi destek olan Prof. Dr. Yeşim Parman olmak 
üzere tüm Nöroloji kürsüsü çalışanlarına ve 
maddi-manevi desteğini esirgemeyen Prof.Dr. 
Ateş Kadıoğlu’na tekrar çok teşekkür ederim. 
*: Am J Med Genet A. 2012 Jul;158A(7):1523-
1525. doi: 10.1002/ajmg.a.35470. Epub 2012 May 
24. /The Centers for Mendelian Genomics: A new 
large-scale initiative to identify the genes 
underlying rare Mendelian conditions./ Bamshad 
MJ, Shendure JA, Valle D, Hamosh A, Lupski JR, 
Gibbs RA, Boerwinkle E, Lifton RP, Gerstein M, 
Gunel M, Mane S, Nickerson DA; on behalf of the 
Centers for Mendelian Genomics 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yuji Okamoto birlikte 
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     BASIMEVİMİZİ TANIYALIM 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

İlk Tıbbiye matbaasının tarihleri çelişkili de olsa 1838’de Galatasarayı bünyesinde kurulduğu 

biliniyor.  

Basımevimiz, 1977 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalı B Blok-3. Bodrumunda bahçeye açılan 70 
m2’lik alanda hizmete başlamıştır. 1992 yılına kadar bu mekanda hizmetini sürdürmüştür. İlk kuruluşunda, 
dönem Dekanımız Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden merhum Sayın Prof. Dr. Güngör 
ERTEM ve Dekan yardımcımız İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden merhum Sayın Prof. 
Dr. A. Sevim BÜYÜKDEVRİM hocalarımız öncülük etmişlerdir. Basımevimizin yönetimine 
üniversitemizde teknik ressam derslerine giren merhum Şefimiz Sırrı ORBAY getirilmiştir.  

 

Prof. Dr.Olcay NEYZİ Hocamızın isteği olan ilk kitap baskımız (240-270 sayfa) Çocuk Sağlığı Kitabıdır. 
Herşeyi ile basımevimizde basılmıştır. Fakültemizin ihtiyacı olan yazılı materyaller devamında basılmıştır.  

  

Fakültemiz Basımevi, artan iş istekleri karşısında mekan bakımından daha olanaklı hizmet vermek 
üzere 1992 yılında, Dekan Yardımcımız Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden merhum 
Sayın Prof. Dr Ercan ÖNGÖR Hocamızın da teşvikleri ile Dekanlık binasının arka otoparkına bakan 
yerine bodrum katına taşınmıştır. 2000 ve 2008 yıllarında yapılan tadilatlarla gerçekleşmiş olup baskı 
atölyesi,  kağıt deposu ve büro, bölümleri eklenmiştir.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKANLIK BİRİMLERİNİ TANIYALIM 

 

Basımevimizin kuruluşunu, 
çalışma ortamımızı, 

işlerimizi , eskisi ve yeni 
oluşuma doğru geçişimizi  

anılarımızla tanıtmaya 
çalışacağım 

 
 

 

Müzehher KESİM VERŞEN 
Basımevi Şefi 

 

2008 den sonra Basımevi içi genel görünüm 
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1977 Yılındaki Makine Parkı : 

o 1 adet ofset baskı makinesi 
 

o 2 adet IBM dizgi makinesi (o dönemde kitap baskısı 
yazabilen tek makinelerdir. Sunum slaytları için 
Fakültemiz hekimleri tarafından çok tercih edilirdi.) 

 

o 1 adet kalıp pozlandırma makinesi 

o 1 adet giyotin makinesi 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2014 İtibari ile  Makine Parkı , 
o 2 adet ofset baskı makinesi 
o 2 adet giyotin makinesi (baskı ölçüleri farklı) 
 

o 5 Adet kalıp sistemli çoğaltma baskı makinesi 
      (A4, B4 ve A3 ölçülerinde) 
 

o 2 adet tel dikiş  makinesi (manüel) 
o 2 adet  tel dikiş (otomatik motorlu) 
o 1 adet harman makinesi 
 

o 1 adet dijital fotokopi makinesi (prenter ve 
      kalıp alma işlerimiz için kullanılmaktadır.) 
 

o 5 adet bilgisayar 
o 2 adet Prenter 
 

          Ancak, bu makineleri kullanmak için 
kadromuz yeterli değil. İşin aciliyetine göre 
uygun görev dağılımı sağlayarak işleri 
sonuçlandırmaya çalışıyoruz 
 
 

 
 
 
       
       Basımevimizde 1977 – 2000 yılları arasında  ,  
       personel sayısı 10 kişi idi. En az 15, en fazla 
27 yıl olmak üzere hizmet  yıllarını bizzat 
Basımevinde tamamlayarak emekli olmuşlardır.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bugün itibariyle ,   

Basımevi Şefi Müzehher KESİM VERŞEN, 
Teknik Sorumlu Ferhat VERŞEN, Grafiker Murat 
DOĞRUYOL,  Ofset Teknisyeni Cemil ÇİÇEK, 
Giyotin Teknisyeni Sadık KARA ve  Yardımcı 
Hizmet Teknisyeni Serdar YILMAZ ile toplam 6 
Personel çalışmaktadır.    

 

 

 

        

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Baskı Atölyesi 

Sırrı Orbay 
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Eski sistemde iş oluşturma ile yeni sistemde iş 
oluşturma arasındaki farklılıklar ; o dönemde,  
iş çeşidimiz çoğunlukla sürekli form, standart 
form (reçete kağıdı, tedavi tabelası kağıdı v.s.)  ve 
matbuu defterler gibi işlerdi. Her meslek dalında 
olduğu gibi bizim mesleğimizi de yaparken 
teknolojik ve insan gücü emeği açısından 
günümüz ile kıyaslanamazdı. Hatta şöyle bir 
anımı da anlatmadan geçemeyeceğim. Formların 
çizimini rapido kalemleri ile her bir satırını milimetrik 
hesaplı olarak eski şefimiz Sırrı ORBAY  yapardı. Yıllar 
sonra Basımevimize uğradığı bir gün, Bilgisayarda 
benzer çizelgeli form düzenliyorum. Şöyle bir geriden 
bana baktı “eee küçük abla bilgisayar çıktı mertlik 
bozuldu öyle değil mi” diye bana seslendi. Çünkü 
bir şablonun hazırlanması 3 gün sürerdi. Şimdi ise 
bilişim sistemler sayesinde aynı form 3 saatte 
bitiriliyor. Bende “hayır mertlik bozulmadı tecrübe 
ve yetenek hiçbir bilgisayarda yok, zaman içinde 
bu görünür .” diyerek sohbetimizi sürdürdük.  

Basımevimizde çalışma sistemi sevgi ve 
özveriye dayalı olarak sürmektedir .  
 

         Eskiden kitapçık türü formları makine ve 
personel ihtiyacından kabul edilemezken 1990’lı 
yıllarda  kartlar, kitapçıklar gibi yazılı materyaller 
basılmaya başlanmıştır. Önceleri bunları elde 
harmanlıyorduk . 20 sayfalık 500 adetlik bir 
kitapçığı yapmak bir haftamızı alırdı. Şimdi , 
harman makinesiyle 2-3 günümüzü alıyor.  
 
 

1990’lı yılların  baskı miktarları yıllık 2-3 
milyondu. 2010’lu yıllarda ise baskı miktarımız 
5-6 milyonu bulmuştur.   

Basımevimizde yapılmakta olan işler:  

Reçeteler, onamlar, defterler, standart formlar, 
birimlerin kendine özgü formları, kartları, 
sınavlar , genelgeler, davetiyeler, sertifika 
belgeleri öğrenci ders notları ve  hasta randevu 
kartlarına kadar tüm bu materyaller Fakültemiz 
Basımevinde basılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
      

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            

Basılı Evrak Cinsi Çeşit Baskı Adeti 

Standart basılan formlar     152 4.300.500 

Birimlere ait basılan formlar  1147  1.511.325 

Toplam 1299  5.811.825 

2013 Yılı Kullanım Çeşidine Göre Form Baskı Miktarları 

 

 

2013 Yılı Kitapçık Çeşidi Baskı Dökümleri 
Türü Çeşit Kullanım  

Adedi 
Baskı 
Adedi 

Kitapçıklar form türü 
(1-20 sayfa arası) 

54 750 40.500 

Kitapçıklar bilgilendirme 
(1–70 sayfa arası) 

18 500 9.000 

Toplam 72  49.500 

 

 

Basımevimizdeki makineleri kullanmak için 
kadromuz yeterli değildir. Personelimize sorumlu 
oldukları görevlerinin açılımı içinde aralıklı olarak 
hizmet içi mesleki eğitimler de verilmektedir. 
Dolayısıyla İşin aciliyetine göre uygun görev 
dağılımı sağlanarak sonuçlandırmaya 
çalışılmaktadır. 

 

Mesleki Eğitim Hizmeti 
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    Basımevi olarak; 

Birinci görevimiz : Fakültemiz birimlerinin yapmış oldukları hizmetleri eksiksiz olarak yürütebilmesi 
için gerekli olan (baskı sahamızdaki) yazılı materyallerin tümünü karşılamaktır. 

Hedefimiz  : Tıbbiye matbaası olarak, olanaklarımız dışındaki  yazılı materyalleri baskıya alabilmek, 
daha kaliteli baskı çeşidini sunabilmek, gelişen teknolojinin sağladığı yenilikleri işlerimizde kullanıp 
Fakültemizin yüz akı olmaktır.  

İlkelerimiz : Basımevimizde oluşturduğumuz işler Fakültemizi temsil edeceği  bilincinde 
olduğumuzdan  tasarım ve kalite olarak iyi olmalı, bunun yanında, kağıt,  zaman, masraf ve emek 
yönünden fireyi en aza indirmelidir.   

Amacımız,  ilkelerimiz doğrultusunda çalışmaktır. Basımevimizin geçmişten süre gelen 
gelenekselleşmiş uyum kriterlerimiz , tutum ve davranışlarımız; kapımızdan içeri hizmet almak için geleni 
tebessüm ile karşılamak, hoşgörü ve sebat ile hizmetini görmek, daha sonra hizmetini en güzel sekliyle 
almış olma duygusuyla kapımızdan uğurlamaktır. 

Çalışanlarımız her yeni güne ‘’ben işime geliyorum’’, mesai bitiminde ise “işimi bugün huzur içinde 
tamamladım’’ duygusu ile ayrılabilmelidir. 

Bu amaca ,  çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutma  bilinciyle ulaşılmıştır. 

Ürettiklerimizi tüm birimlerde memnuniyet ifadesiyle kullanılır görmek bizi mutlu etmektedir. 

Sonuç olarak BasımEVİ-mizin çalışma formulünü 

“Ekip + Emek + Yürek + İşimizi Sevmek = Başarmak” olarak ifade edebilirim.

İlişki kimliği rId53 olan görüntü yolu dosyada bulunamadı.
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       Merhaba, 

 Bu sayıda köşemizde, yeni çıkan torba yasaya 
binaen ulusal pasaporta sahip olmayan 
arkadaşlarımızın hakkında bir söyleşi hazırlamak 
istedik. Kısa sorularla yaşadıkları genel sorunlara 
değinmek amacıyla Dr. Agageldi ANNAYEV ile bir 
görüşme planladık. Yabancı demiyorum, çünkü 
onların T.C kimliği olan birçok arkadaştan daha 
fazla bu ülkede emeği olduğunu biliyorum. 
Soydaşlarımız yoğunlukta olsa da diğer ülkelerden 
gelen abilerimiz ablalarımız kardeşlerimiz oldu, 
olacak. Hepsiyle tam bir uyum halinde çalışıyoruz; 
biz onlarla tanışmış olmaktan ve onlarla 
çalışmaktan memnunuz, peki onlar bizimle 
çalışmaktan memnunlar mı? 
 İ . K   :     Merhaba Agageldi Annayev bey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. A. : Merhaba 
  İ . K  :  3,5 yıldır uzmanlık eğitimi almakta 
olduğunuzu biliyoruz. Mevcut konjonktür hakkında 
sizin; ve bu şekilde diğer T.C pasaportuna sahip 
olmayan dostlarımızın sorunlarını anlamaya bir araç 
olması için bu söyleşiyi planladık. 
 İ . K :  Öncelikle hangi üniversitede  okudunuz ? 
 A.A. : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 
mezunuyum. Sonrasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda 
göreve başladım. 
 İ . K  :  Buraya gelmenizdeki amaç neydi ? 
 A.A. : Dönemimizin en iyi pediatri 
bölümünün burada olduğunu düşünüyorum. Bu 
yüzden buraya geldim. 
 İ . K  : Sonrasında bir planınız var mı? 
 A.A. : Önceden ülkeme dönmeyi 
düşünüyordum ancak şu anda belli bir planım yok. 
Yandal yapabilirim, Türkiye’de kalmaya devam 
edebilirim. Henüz net bir planım yok. 

  İ . K  :  Uzmanlık eğitiminiz nasıl geçti? Sizi 
en çok yoran şey neydi? 
 A.A. :  Uzmanlık eğitimime bir süre ara 
verip tekrar geri döndüm. Çalıştığım süre boyunca 
yaşadığım sorunlardan belirgin olanı; asistan 
yetersizliği nedeniyle bir dönem oldukça yoğun 
nöbet tutmak zorunda kalmıştık. Bir de belli 
dönemlerde oturma/çalışma izni yenilemek 
gerekiyor, bazen izni geç yeniliyoruz. Burada sorun 
oluyor. En ilginci ise hekim olduğumuz halde 
benim ve ailemin genel sağlık sigortası yok. 
 İ . K  :  Peki maaşsız çalışma hakkında bir 
şey söylemediniz? 
 A.A. :  Bazı arkadaşlar ülkesinden maddi 
destek alıyor. Almayanlar ise büyük sıkıntı 
içerisinde.  
 İ . K  :  Diğer hekimler nasıl çalışıyorsa aynı 
yoğunlukta, aynı kalitede, aynı sorumlulukta 
çalışıyorsunuz; ülkemize oldukça yüksek ve kaliteli 
sağlık hizmeti sunuyorsunuz ancak bunun karşılığı 
verilmiyor. Buna nasıl katlanıyorsunuz? 
 A.A. :  Hayat bir şekilde devam ediyor. Elbette 
sıkıntılar yaşadık. Şu anda belli bir miktar maaş 
verilmeye başlanmış. Maaş kartımı yeni aldım. 
Elbette insanlar aile kuruyor, yaşam kuruyor. 
Maaşsız bunlar olmaz, bu açıdan maaş bağlanması 
elbette güzel bir şey. Ben asistanlığı bitiriyorum 
ancak benden sonra gelecek arkadaşlara oldukça 
destek sağlayacaktır. 
 İ . K  :  Tekrar uzmanlık sınavına girme 
şansınız olsa 5 yıl önceye gitsek; tekrar gelir 
miydiniz buraya? 
 A.A. :  Bulunduğum bölümde çok güzel 
günlerim geçti, hocalarımızın birçoğu kendi 
alanlarında dünyaca tanınır ve hocalarımdan 
alabileceğim en üst düzey eğitimi aldığımı 
düşünüyorum. Ayrıca çok güzel dostluklarım oldu. 
Burada bulunmaktan çok mutluyum. Ancak 
pediatrinin geleceği ile ilgili kaygılarım elbette var. 
Yandal yapmadan memnun olamayacağım 
düşüncesindeyim. Ayrıca hekimliğin geleceği ile 
ilgili olumsuzluklar da var, bunlar genel sorunlar. 
Dr. Agageldi Annayev bey ile görüşmemizde 
hekimliğin genel sorunlarının yanında 
vatandaşlıkla ilgili konularda da yaşadığı sıkıntıları 
görmüş olduk. Biz onları hiçbir zaman yabancı 
olarak görmedik, “onlar” diye bir ayırıma da 
gitmedik. Umuyoruz ki bir gün, zaten zor durumda 
olan sağlık çalışanlarımıza ek yük oluşturan 
uygulamalardan muaf tutulurlar ve diğer sorunları 
en yakın zamanda çözülür, hayatta biraz daha nefes 
alabilmeleri için… 

ULUSLAR ARASI  ASİSTAN GÖZÜYLE 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

  

Dr. İbrahim KANDEMİR 
Asistan Temsilcisi 

 

Dr. Agageldi ANNAYEV 
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GHAZİ ABUZAİD 
Bana İstanbul Tıp Fakültesine girdikten sonra 
kafanda oluşan düşünce ve yorumlarla ilgili bir yazı 
hazırla dediklerinde aklımdan o kadar şey geçti ki 
hepsini bir arada yazamayacağım için en barizlerini 
yazmaya çalıştım. Açıkçası İstanbul Tıp Fakültesi 
hayallerimden bir tanesi değildi. Evet tıp okumak 
her zaman ana hedefimdi ama illa ki İstanbul Tıp 
Fakültesi olacak diye bir düşüncem yoktu. Fakat bu 
muhteşem fakülteye yazıldıktan sonra değerini 
gitgide anlamaya başladım. Bana İstanbul Tıp 
Fakültesi onu yapan nedir diye sorulunca 
düşünmeden değerli öğretim üyeleri derim. 
Gerçekten fakültenin öğrencilerine fayda katmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar ve ne kadar 
olumsuz şekilde etkileyen durum ya da kural varsa 
da bize eksiksizce almamız gereken eğitimi sağlamak 
için uğraşıyorlar. Bu beni en çok etkileyen taraf. Bu 
yazıma hocalarımdan bahsederek başlamamın 
nedeni de yabancı olarak türk arkadaşlarımdan 
farksızca eğitimimi sürdürebilmemdir. Belki bunu 
etkileyici görmezsiniz ama emin olun ki bir sürü 
ülkede sırf ilmimizi yabancıya aktarmayalım diye 
yabancı öğrencilere hakkıyla eğitim verilmiyor. 
Genelde tıp fakültesinin öğrencisi sıradışı bir hayata 
sahiptir ve bu düşünceye sahip olmamın nedeni de 
İstanbul Tıp Fakültesi. Bulunduğum kampüste bir 
sürü farklı farklı kültürler, karakterler, inançlar ve 
hayat tarzı. Bu da kendi sosyal ve özel hayatıma bir 
katkı oluşturduğunu düşünüyorum. Yabancı 
öğrencinin bu konuda görüşünü daha iyi 
aktarabilmem için iki arkadaşımın da kısacık bir 
yazısını eklemem uygun gördüm :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JANYERKE BAZAR  
 

Ben, Janyerke Bazar. İstanbul Tıp Fakültesi 
öğrencisiyim. İstanbul Tıp Fakültesine girdiğimden 
buna yana 5 sene geçti. Geçen her sene bana çok 
şey öğretti. Geçen her sene hayatımda büyük 
değişiklikler yarattı. İlk seneler bölümün önemini 
bilmiyordum. Dolayısıyla pek çalışmıyordum. Sene 
geçtikçe mesleğimin ne kadar fedakarlık bilgi, 
sorumluluk, güç, cesaret gerektirdiğini hocalarımı 
tanıdıkça anladım. Bazı hocalarımın yaptıklarına 
inanılmaz derece takdir ettim ve çok gıpta ettim. 
Bana çalışmanın nasıl olacağını gösterdiler. Her 
şeyde de olduğu gibi olumlu ve olumsuzluklar hep iç 
içedir. Benim de yaşadığım olumsuzluklar da oldu. 
Beni en çok üzen yönetmenlikte hangi kural varsa o 
olacak seklinde öğrencinin sorununu dinlemeden 
yönetim böyle yapacak bir şey yok deyip başından 
salmaya çalışmaları. Her şeye rağmen İstanbul Tıp 
Fakültesiyle gurur duyuyorum. Eğitim için elinden 
geleni yapmaya çalışan bazı hocalarıma minnet 
duyuyorum. 
 

AYGUN ALIYEVA 
Ben, İstanbul Tıp Fakültesine Ekim 2011’de geldim. 
İlk geldiğimde çok pişmandım, çünki ailemi, 
arkadaşlarım, okulumu bırakıp geldim, burda eğitim 
sistemi, çevrem farklı, çok zordu. Ama şimdi iyiki 
geldim diyorum, çünki İstanbul Tıp Fakültesi 
öğrencisi olmak başkaymış. Türkiyenin bir çok iyi tıp 
fakültelerine gittim, derslerinde oturdum, ta o 
zaman farkı hissettim. Çok iyi eğitim almış 
hocalardan ders almak gelicek iş hayatımda bana 
çok yardımcı olacağına  eminim. Kaliteli bir eğitim 
hayatım var, bunun için de okuluma, hocalarıma, 
okul arkadaşlarıma teşekkür ederim. Son olarak bu 
dergide emeği geçen herkeze teşekkür ederim ve 
bize kendimizi ifade etmek için fırsat tanındığı için 
çok müteşekkiriz. 

                         Ali Ekrem ADIYAMAN 
                              Öğrenci Temsilcisi 

 

 

ULUSLARARASI  ÖĞRENCİ GÖZÜYLE 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
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İTF Sosyal Sorumluluk Kulübü, 2011 yılında 
kurulmuş olup, temelde öğrencileri sosyal, 
kültürel, mesleki ve fikri anlamda bilinçlendir-
meyi amaçlayan programlar düzenlemektedir. 
Bunun yanında, Türkiye’de ve dünyada yaşanan 
gelişmelerden fakülte öğrencilerinin haberdar 
olmalarını sağlayacak çeşitli çalışmalar da 
yapmaktadır.  

    Kulübün bugüne kadar yapmış olduğu 
faaliyetlerden kısaca bahsedecek olursak, 
öncelikle her eğitim-öğretim yılının başında 
yaptığımız “Hoş geldiniz” programlarını söyleye-
biliriz. Tıp eğitimine yeni başlayan, okulu henüz 
tanımayan birinci sınıflarla tanışma ve onlara 
fakülteyi tanıtma amaçlı düzenlediğimiz 
programlar oldukça ilgi görmektedir.  

   Öğrencilerin mesleki anlamda kendilerini 
geliştirmelerinin, fikir sahibi olmalarının 
önemine binaen bu alanda da çeşitli programlar 
düzenlemekteyiz. Örneğin; Yeryüzü Doktorları 
Derneği ve Yeşilay gibi iki önemli kurumun genel 
başkanlığını yürüten okulumuz mezunlarından 
Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın katılımıyla, 
uluslararası yardım faaliyetlerini ve bu alanda 
Türkiye’nin rolünü konu alan bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Tıp öğrencilerinin büyük bir 
kısmının da gönüllü hekimliğe dair merak ve 
arzusunun olduğunu görerek, AID (Uluslararası 
Doktorlar Birliği)’de gönüllü olarak çalışan dört 
hekim bir eczacının katıldığı ‘Gönüllü Hekim 
Olmak’ konulu bir panel düzenleyerek keyifli bir 
programa imza attık. 

 Dünyada zor şartlar altında yaşayan, ciddi 
manada yoksulluk çeken insanların olduğu 
herkesçe bilinen bir gerçektir. Sosyal Sorumluluk 
Kulübü olarak biz de, yoksullukla mücadele eden 
insanlara uzatılan yardım ellerinden biri olmak 
istedik ve bu sebeple fakültemizde kermesler 
yaptık. Ayrıca, kış mevsiminin getirdiği ağır 
şartları da göz önünde bulundurarak ihtiyaç 
sahibi insanlara ulaştırılmak üzere bu sene bir de 
kışlık giysi kampanyası düzenledik. 

    Geçmişte yaşamış, tarihe yön vermiş 
büyüklerimizi tanımanın, onların fikirlerinden 
yararlanıp yaşantılarından kendimize dersler 
çıkartarak geleceği inşa etme yolunda 
ilerlemenin biz gençler için ne kadar önemli 
olduğunun bilincinde olarak, fakültemizde bu 
konuda da çalışmalar yapmaya karar verdik. İlk 
olarak yazar Ali Değirmenci ile Mehmet Akif’i ve 
yaşadığı dönemi konuştuk. Bir diğer 
programımıza ise Prof. Dr. Emin Işık’ı davet 
ederek Hz. Mevlana’yı ve günümüze dair 
mesajlarını gündemimize taşıdık.  

    Sosyal Sorumluluk Kulübü, hekim 
adaylarının ve genelde üniversite öğrencilerinin 
sadece mesleki değil, birçok alanda fikir sahibi 
olmalarının gelişmiş bir toplumun oluşması için 
vazgeçilmez bir unsur olduğunun her zaman 
idrakinde olacak ve çalışmalarına gelecek 
zamanlarda da aktif bir şekilde devam edecektir.  

 

İTF SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ 
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Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul Tıp 

Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’na bağlı Yüksek 
Öğretim Kurulu’nun 15.06.1990 tarihli onayı ile 
12.11.1990 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. 
Büyük gayret ve özveriyle ülkemizdeki ilk Çocuk 
Ürolojisi Bilim Dalı’nın kuruluşunu gerçekleştiren Prof. 
Dr. Haluk Ander ilk bilim dalı başkanı olmuştur. Bilim 
Dalı uzun yıllar boyunca Üroloji Anabilim Dalı’nın 
ortak alanlarını kullanarak çalışmalarını sürdürmüştür. 

Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı 2011 yılında Prof. 
Dr. Orhan Ziylan’ın başkanlığında yeniden 
yapılandırılmıştır. Bugün Cerrahi Bilimler Binası giriş 
katında hizmet vermeye devam etmektedir. Bilim Dalı 
bünyesinde 2 poliklinik odası, 1 müdahale odası, 1 
üroterapi odası, toplantı salonu, arşiv ve öğretim 
üyeleri odaları bulunmaktadır. Bilim Dalı’nda 
27.09.2011 tarihinden itibaren her gün poliklinik 
hizmetleri, müdahaleler ve üroterapi yapılmaktadır.  
 
   Üroterapi ve Hemşirelik 
    Çocuk Ürolojisi polikliniklerine getirilen çocukların 
%25-30’unda başvuru nedeninin altını ıslatma olduğu 
bilinmektedir. Alt ıslatma veya inkontinans nörojen 
mesaneden, fonksiyonel işeme bozukluklarına geniş 
bir spektrumdaki patolojilerin belirtisi olarak önem 
taşımaktadır. Bu patolojilerin tanı ve tedavisinde 
uygulanan bazı yöntemler çocuk ürolojisi hemşiresi 
tarafından gerçekleştirilmektedir.  
 Çocuklardaki işeme fonksiyon 
bozukluklarında tabloyu belirlemek için; işeme 
günlükleri, semptom skorlarının belirlenmesi, idrar 
akım hızının ölçülmesi, işeme sonrası mesanede kalan 
idrar miktarının ölçülmesi ve defekasyon alış-
kanlıklarının sorgulanması ilk uygulanan işlemlerdir. 
Bazı  hastalarda ise mesane ve sfinkter fonksiyon-
larına yönelik ürodinami incelemesi yapılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanı için gerekli bu işlemlerden sonra üroterapiye 
başlanmaktadır. Sözü edilen tanı işlemleri ile 
üroterapi, bu konuda bilgi ve deneyim sahibi hemşire 
tarafından uygulanmaktadır. Ülkemizde bu alanda 
çalışacak hemşirelere yönelik bir eğitim programı 
bulunmamakta. Bu nedenle üroterapi alanında çeşitli 
kurslara katılma, deneyimli öğretim üyeleri ile birlikte 
çalışma ve yurtdışındaki üroterapi eğitim merkezle-
rinden sağlanan eğitim materyallerini kullanma yolu 
ile zaman içerisinde bilgi ve deneyime sahip olunabil-
mektedir. 

Üroterapi, çocuklardaki mesane çalışma 
bozukluklarının, ilaç/cerrahi tedavi uygulanmaksızın 
tedavi edilmesidir. Üroterapi uygulayan hemşire, 
çocukla ve aileyle aktif ve birebir ilişki kurmalıdır. 
İşemenin normal işlevi, bilgilendirme ve egzersizlerle 
çocuğa ve aileye yeniden öğretilir. Alışkanlıklarının 
değişmesi ve alışık olmadığı uygulamaları yapması için 
çocuğun motivasyonu ve ailenin işbirliği üroterapinin 
başarısını doğrudan etkilemektedir. 

Normal işemenin nasıl gerçekleştiğinin 
açıklaması, hasta ve yakınlarıyla gözden geçirilerek 
bozukluğun ne şekilde ortaya çıktığının tartışılması ile 
başlar. Böylece hastanın ve ailenin tedavi sürecinde 
neyi, neden ve nasıl yapması gerektiğini anlaması 
sağlanır. Çocuklardaki işeme bozukluklarının altında 
yanlış alışkanlıkların olduğu da bilinmektedir. 
Çoğunlukla, temizlik kaygısıyla genel tuvaletlerin veya 
okuldaki tuvaletlerin kullanılmasından kaçınılması gibi 
nedenlerle uzun süre işemenin ertelenmesi tek başına 
mesane çalışma bozukluğuna zemin hazırlayabil-
mektedir. Aynı şekilde gün içerisinde içilen su ve diğer 
sıvı besinlerin dengeli alınması mesane çalışma 
bozukluğu ile ilgili sorunların çözümünde kolaylaştırıcı 
rol oynamaktadır. Çocuklardaki mesane çalışma 
bozuklukları konstipasyonla da ilişkilidir ve işeme 

 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NDE  
ÜROTERAPİ VE HEMŞİRELİK 
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işlevini etkileyebilmektedir. Kabızlığın önlenmesi için 
yeme içme alışkanlıklarında gerekli değişikliklerin 
yapılmasını içeren yaşam şekli düzenleme 
uygulamaları da üroterapinin bir parçasıdır. 

Ayrıca birimde özel üroterapi uygulamalar 
da yapılmaktadır. Üroterapinin özel uygulamaları ise 
mesane tabanı kaslarının egzersizleri, biofeedback 
yöntemi, temiz aralıklı kateterizasyon gibi tekniklerdir.  

Biofeedback yöntemi mesane çalışma 
bozukluğu olan çocuğa normal işeme mekanizmasının 
yeniden öğretilmesi ve kalıcı hale getirilmesi için 
yapılan, bilgisayar oyunlarının da kullanıldığı 
egzersizlere dayalı bir tedavi yöntemidir. Eğitim 
haftada bir veya iki  kez en az altı seans uygulanır ve 
gerekli görüldüğünde tedavi süresi uzatılabilir. 
Üroterapi-biofeedback seansları yaklaşık 1-1,5 saatlik 
sürede hemşire tarafından bire bir uygulanır. 

Temiz aralıklı kateterizasyon, başta nörojen mesane 
olmak üzere mesanesini boşaltamayan çocuklarda üst 
üriner sistemi koruma ve kontinansı sağlama amacı ile 
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin etkili ve güvenli 
kullanılabilmesi için hastaya veya aileye bire bir 
uygulama şeklinde eğitim verilmektedir. 
  Bilim dalımızda 2013 yılı içerisinde günlük 
poliklinik rutininde olup hemşirelerce uygulanan, 
temiz aralıklı kateterizasyon eğitimleri, idrar akım hızı-
işeme sonrası rezidüel idrar ölçümleri, işeme 
bozukluklarındaki işeme günlükleri, işeme ve 
defekasyon alışkanlıkları sorgulama formlarının 
doldurulması gibi işlemler dışında kalan yöntemlerden 
ürodinami incelemesi 277 hastaya, üroterapi-
biofeedback uygulaması ise 20 hastaya toplam 113 
seans olacak şekilde uygulanmıştır.   

Hemşire Kerime ÖZGÜR 
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YAYIN DESTEK BİRİMİNDE MEDİKAL İLLÜSTRASYON 

Gerçekçi resim sanatının bir dalı sayılabilir. Günümüzde akademik düzeyle bir bilim dalı ve 
profesyonel bir meslek olan tıbbi illüstrasyon ise profesyonel bir meslektir. Tıbbi ressamlar hasta 
bilgilendirme broşürleri, öğrenci ve tıp uzmanları tarafından kullanılan ders kitapları ve diğer yayınlarda 
kullanılmak üzere çizimler yapar ve Tıp biliminin karmaşık yapısını en sade biçimde aktarılması amaçlar. Bu 
çalışmaları yaparken bilim adamları ve tıp uzmanlarıyla işbirliği yaparak ameliyatları gözlemleyerek, 
kadavra diseksiyonları ve makaleleri okuyarak edinilen bilgilerle konunun en iyi şekilde aktarılması 
hedeflenmektedir. 
  

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Fakültemiz bünyesinde akademisyenlerine tıbbi yazım 
(İngilizce), istatistik ve medikal illüstrasyon hizmeti vermek üzere kurulan Yayın Destek Birimi’nde medikal 
illüstratör olarak çalışmalarını yürütmek üzere Marmara Üniversitesi Resim öğretmenliği mezunu Özge 
PAPAKÇI AYDIN göreve başlamıştır. 
  
 

İlk deneme çalışması olarak çizdiği Böbrek Resmi;  
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Tıbbi Ressam Özge Papakçı Aydın Kimdir? 
 
Özge Papakçı Aydın, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. 

Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği 
alanında yapıp 2007 yılında mezun oldu. İki yıl devlet okullarında 
resim, teknoloji ve tasarım öğretmenliği yaptı. 2009-2014 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı’na hizmet verdi. 2014 Mayıs ayı itibariyle İstanbul 
Tıp Fakültesi Yayın Destek Birimi’nde Tıbbi Ressam olarak göreve 
başladı. 

 
SANATIN EĞİTİME VE ARAŞTIRMAYA KATKISI 

 
Tıp Eğitimi almak oldukça zor ve karmaşıktır. Anlaşılması zor olan bu tıbbi bilgiler resmedilerek 

öğrenme süreci kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Tıbbi çizimin esas amacı bilginin daha kolay anlaşılması ve 
anlatılmasına yardımcı olmaktır. 

 

Gelişen teknolojiyle birlikte sadece görülenin çizilmesi dışında bedenin farklı yerlerinden kesitler 
alarak detaylı çizimler yapmak mümkün olmuştur. Böylece Tıp Ressamlığı tıp eğitimi açısından önemli ve 
hızla gelişen bir meslek dalı haline gelmiştir. 

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin oluşturduğu Yayın Destek Birimi, tıbbi çizim alanında 
yaşanan bu gelişmeleri Fakülte içinde etkin olarak gerçekleştirebilmeyi hedeflemektedir. Birimin amacı, 
fakülte içinde eğitim, araştırma ve iyi klinik uygulamaları desteklemektir. 

 

Yayın Destek Birimi’nde görevlendirilen Özge Papakçı Aydın aldığı akademik sanat eğitimini, 
Anatomi tıbbi eğitimleriyle kendisini geliştirme olanağı bulmuştur. Anatomi çizimleri ve ameliyat 
videolarıyla üretmeye başladığı çizimlerle ilerleme sağlamıştır. Sanatçının hedefi tıbbi çizimi en iyi düzeye 
ve özgünlüğe ulaştıracak olan lisansüstü eğitimini tamamlamaktır. Henüz ülkemizde tıbbi çizim alanında 
bir diploma ve sertifika programı olmadığından gerekli olduğunda yurtdışı olanakları da değerlendirmek 
eğitim sürecini hızlandıracaktır. Türkiye’de açılması planlanan lisansüstü eğitim programlarına kurulma 
aşamasından itibaren katılmak ve destek olmak Birimin ikincil hedefleri arasındadır.  

 

Birimde tıbbi çizimler, sanatsal yeteneğin modern teknoloji ile harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. 
Birimin görsel iletişim kapsamı altında fotoğraf, çizim/grafik ve video bölümleriyle genişlemesi 
planlanmaktadır. Yayınlarda kullanılacak video ve filmlerin çekilmesi, fotoğraflarla zenginleştirilmesi ikinci 
yılda planlanan etkinlikler arasındadır. 

 

Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan makale ve kitap çalışmalarına, yıllık rapor ve rehberlere tıbbi 
çizim ve görsel destek vererek kurumsal tasarımların niteliğini artırmak İTF Yayın Destek Birimi’nin uzun 
erimli hedeflerindendir. 

 

Tıbbi çizim bölümü çalışanlarının mesleki ve kişisel becerilerinin geliştirilmesi, kuruma katkı ve 
destek sağlayabilmesi açısından eğitimlerin tamamlanması ve belgelenmesi önceliklidir. Tıp eğitimine ve 
kurumsal yayınların üretimine katkıda bulunmak ve takdir görmek birim çalışanları için onur vericidir. 

 
Özge PAPAKÇI AYDIN 
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İstanbul Tıp Fakültesi Mezun ve Mensuplar Derneği tarafından 08-10 Kasım 2013 tarihinde Yunanistan 
Selanik gezisi (1-gece/2 Gün) düzenlenmiştir. Atamızın 75. Ölüm Yıldönümüne rastlayan bu geziye mezun ve 
mensuplarımızdan toplam 35 kişi katılmıştır. Gezide Alexandroupoli (Dedeağaç) Komotını (Gümülcine) ve Xanthi 
(İskeçe) gezisinden sonra Selanik’e geçilmiştir.  Gezi sonrası yapılan memnuniyet anketi sonucunda katılan üyelerimiz 
geziden memnun kaldıklarını ve İstanbul Tıp Fakültesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından bu sosyal aktivitelerin 
devamını beklediklerini ifade ettiler. 

SELANİK GEZİSİ 
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İTFmed Adresi 

Millet Caddesi Vidinli Apartmanı No:133 Daire.4 Şehremini İSTANBUL 
Telefon :  0 212 534 04 52 -     0 507 409 17 28 
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UZMANLIK EĞİTİMİ VE EŞYETKİLENDİRME KURULU FAALİYETLERİ 
 

 Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu (UEEK) tarafından tıpta uzmanlık öğrencileri ve yan dal uzmanlık 
öğrencilerine her TUS ve YDUS sonrası dönemler halinde eğitim toplantıları ve kurslar düzenlenmektedir. 

 

Kurs Adı Tarihleri 
Katılımcı 

Sayısı 

Asistan Uyum Kursu 
(25 - 29 Temmuz 2011) - (26 - 30 Aralık 2011) 

(2-6 Temmuz 2012) - (26-30 Kasım 2012) 
(24-28 Haziran 2013 ) - (16-20 Kasım 2013) 

503 

Temel EKG Kursu (16 Nisan 2011) - (17 Aralık 2011) - (27 Mayıs 2012) - (23 Kasım 2012)  
(15 Şubat 2013) - (29 Kasım 2013) 

323 

İngilizce Kursu (12 Mart - 12 Haziran 2012) - (18 Aralık 2012) – (18 Mart 2013) 40 

Temel Cerrahi Eğitimi 
Kursu 

(25 Haziran 2011)   (12-13 Nisan 2012) 
(13-14 Eylül 2012)  (23-24 Mayıs 2013) 75 

Biyoistatistik Kursu 

(16 Eylül, 23 Eylül, 30 Eylül, 7 Ekim, 21 Ekim 2011)         
(09 Mart, 16 Mart, 23 Mart 2012)  

 (21 Eylül, 28 Eylül, 5 Ekim, 12 Ekim 2012) 
 (1 Mart 8 Mart, 15 Mart, 22 Mart, 29 Mart 2013) 

208 

 Araştırmada Temel 
İlkeler Kursu 

(12.Nisan 2013) 67 

GENEL TOPLAM  1216 kişi 
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              Mezuniyet Sorası Eğitim Kitapları 

Fakültemiz tıpta uzmanlık öğrencilerine 

yönelik olarak, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından 

belirlenen rotasyonların amaç ve hedefleri 

belirleyerek birimler arası protokoller doğrultusunda 

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Rotasyon Programı 

oluşturuldu.  

Mezuniyet Sonrası Eğitimin Akreditasyonu 

kapsamında Anabilim Dalları tarafından tıpta uzmanlık 

öğrencilerine yönelik olarak bilgi, beceri ve tutum 

düzeyindeki amaç ve hedefleri belirleyerek anabilim 

dalı teorik/pratik eğitim programı oluşturuldu 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T. C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İstanbul Tıp Fakültesi 
 
 

 

 

ANABİLİM DALLARI 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ TEORİK 
EĞİTİM PROGRAMI 

 

2013 

 
 

T. C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İstanbul Tıp Fakültesi 
 
 

 

 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ 

ROTASYON PROGRAMI 

 

2013 
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            Uzman, Yan Dal/ Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Toplantısı 

Uzman, Yan Dal/ Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine yönelik olarak akademik genel bilgilendirme ve 
döner sermaye gibi konuların ele alındığı birçok toplantı düzenlenmiş olup gelen talepler Başhekimlik ve 
Dekanlık tarafından değerlendirilmiştir.  
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Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerine ait Eğitim Programı Oluşturuldu 

 

Yan dal uzmanlık eğitimi veren birimler tarafından kendi eğitim uyum kurslarını, rotasyon ve eğitim 
programlarının oluşturmaları sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

Yan Dal Uyum 
Kursu  Yan Dal Teorik Eğitim Programı  Yan Dal Rotasyon Programı 

Anesteziyoloji  
Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı 
Kadın Hastalıkları 

Anabilim Dalı * Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı *Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları 
 Bilim Dalı 

İç Hastalıkları 
 Anabilim Dalı 

* Beslenme ve Metabolizma 
Bilim Dalı *Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı 

Tıbbi Patoloji  
Anabilim Dalı * Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı * Büyüme Gelişme ve Pediatrik 

Endokrinoloji  Bilim Dalı 

 *Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı * Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı 

 *Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı *Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı 

 İç Hastalıkları Anabilim Dalı * Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı 

 * Hematoloji Bilim Dalı * Pediatrik Genetik Hastalıkları 
 Bilim Dalı 

 
* Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

.Bilim Dalı 
Deri ve Zührevi Hastalıkları  

Anabilim Dalı 

  * Allerji Bilim Dalı Göğüs Hastalıkları Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

  * Tıbbi Onkoloji  Bilim Dalı Anesteziyoloji Anabilim Dalı 

  Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı 

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hastalıkları 
 Anabilim Dalı 

  
  

* Endokrinoloji ve Metabolizma 
 Hastalıkları Bilim Dalı 
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Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Toplantıları Düzenlendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tez Yazım Kılavuzu Kontrol Listesi; İTF Tez 
Yazım Kılavuzu’nun kullanımını 
kolaylaştırmak amacıyla Check-List 
oluşturularak, ilgililere duyuru yapıldı. 
  

Nöbet Hizmet Akış Şeması Oluşturulması; 
Fakültemizde görevli tıpta uzmanlık 
öğrencilerinin tutmakla yükümlü olduğu 
nöbetler konusunda anabilim dallarının 
kendi nöbet hizmet akış şeması 
oluşturmaları için; CERRAHİ ve DAHİLİ 
BİLİMLER adına örnek akış şemaları esas 
alınarak 23 Anabilim Dalı kendi nöbet akış 
şemasını oluşturdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Uygulama Sırasında Ölçme Değerlendirme 
Eğitimi Toplantısı; Uzmanlık Eğitimi ve 
Eşyetkilendirme Kurulu tarafından tıpta 
uzmanlık öğrencilerinin eğitim kazanımlarını 
sağlıklı biçimde değerlendirmek amacıyla 
güncel ve çeşitli ölçme-değerlendirme  
yöntemlerinin kullanılabilmesine yönelik 
olarak anabilim dalı uzmanlık eğitiminden  
sorumlu öğretim üyelerinin katılımıyla 24 
Ocak 2014 tarih 08:00-16:30 saatleri 
arasında Kemal Atay Amfisi’nde toplantı 
düzenlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kurs Adı  Tarihleri  Katılımcı Sayısı  

Yan Dal Uyum Kursu  25-27 Mart 2013  8 

Biyoistatistik Kursu (5-6 Eylül 2013) - (12-13 Eylül 2013) - (19-20 Eylül 2013) 37 

 

 

32 
 



       
Uluslararası Akademik, İdari Ve Sosyal 
İlişkiler Kurulu; İstanbul Tıp Fakültesi’nin 
uluslararası akademik, idari ve sosyal 
etkinliklerini arttırmak amacıyla yurt dışı 
eğitim ve araştırma kurumlarıyla ilişkiler 
kurulması için gerekli zemini hazırlamak, 
başlatmak, düzenli bir şekilde yürütülmesi 
ve geliştirilmesini sağlaması amacıyla 
Yönerge hazırlanmış ve konu ile ilgili 
çalışmalarda görev almak üzere kurul 
üyeleri belirlenmiştir.  
 
E-Öğrenme Projesi; Anabilim Dallarının 
Mezuniyet Sonrası Çekirdek Eğitim 
Müfredatında yer alan programlarının,  
 
E-Öğrenme Projesi  kapsamında modüller 
halinde uygulanmasına yönelik çalışmalar 
başlatıldı. 
 

Mezuniyet Sonrası Eğitim Müfredatları; 
Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma 
ve Standartları çerçevesinde, Fakültemiz 
bünyesindeki anabilim dallarının kendi 
içinde eğitim müfredatının standartlarının 
oluşturulması planlanmıştır.  

 
Sistem Temelli Olgu Sunumları; Sistem 
Temelli Olgu Sunumlarında Etik ve Hukuki 
Boyutun Tartışılması”na yönelik ilk toplantı, 
Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. 
Hayri Murat TUNÇ Moderatörlüğünde 14 
Mayıs 2014 tarih saat 15:00’de 14 Mart 
Amfisinde Dekanımız Prof. Dr. M. Bilgin 
SAYDAM, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ateş 
KADIOĞLU ve Fakültemiz öğretim 
elemanlarının katılımı ile belirtilen program 
doğrultusunda 159 tıpta uzmanlık 
öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

 
 

 
Planlanan Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu Faaliyetleri 

 
Mezuniyet sonrası tıp eğitimi kapsamında, anabilim dalları tarafından belirlenen vakalar 

üzerinden, Fakültemizde görevli tüm uzman ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılımıyla 
Radyoloji Eğitimi Pratik Görüntüleme Kursu yapılması planlandı. 

Tıpta uzmanlık öğrencilerini hayvan kullanımlı deneysel araştırmalara teşvik etmek 
amacıyla İstanbul Tıp Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 
arasında 2 günlük bir kurs yapılması planlanmaktadır. 

 
 UEEK Kurulu 
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 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
ve 

 KALİTE ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL DURUM 
 

Kalite kavramı genellikle çok değişik 
şekillerde kullanılmakta ve zaman zamanda 
yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Bu 
nedenle söz konusu kavrama açıklık 
getirilmesinde yarar bulunmaktadır. Geleneksel 
anlamda kalite kavramı standartlara uyum 
olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak günümüzde kalite kavramı dar 
tanımlama kalıplarından çıkarak, esnek ve 
dinamik bir çerçeve içine yerleştirilmiştir.  Bu 
özelliği ile kalite kavramı, stratejik bir yönetim 
aracı durumuna gelmiştir. 

Türk Standartları Enstitüsü kaliteyi, bir 
ürün yada hizmetin belirlenen veya olabilecek 
ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayalı 
özelliklerin toplamı şeklinde tanımlanmaktadır. 
Crosby’nin şartlara uygunluk dediği kalite, 
Amerikan Kalite Derneği tarafından “bir ürün ya 
da hizmetin belirli gerekliliklerini karşılayabilme 
yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin 
tümüdür” şeklinde ifade edilmektedir. 

Kalite ayrıca Juran tarafından kullanıma 
uygunluk, Deming tarafından talep edenlerin 
gelecekteki beklentilerinin doğru tahminine göre 
yapılan yenilikler olarak tanımlanmakta, JIS 
(Japon Standartlar Enstitüsü) ise kalitenin, ürün 
veya hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve 
tüketici isteklerine cevap veren bir üretim 
sistemi olduğunu vurgulamaktadır. 

Tanımlar ışığında, Fakültemiz için kalite; 
çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve 
hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin 
bilinmesi, bunlara uygun tasarımların 
gerçekleştirilmesi, hatasız bir şekilde teşkil 
edilmesi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti 

sunumuna ait bileşenlerin ve alt bileşenlerin 
güvenilir bir şekilde sağlanması, performansın ve 
güvenliğin belgelendirilmesi, sunulan hizmetin 
bir takım özelliklerinin ortaya konulması ve bu 
konular ile ilgili deneyimlerin hepsi olarak 
tanımlanabilir.  

Bu çerçevede, İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
kalite çalışmaları hızla devam etmektedir. 
Bilindiği üzere, Üniversitemiz kalite çalışmalarını 
eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu 
olmak üzere iki ayrı kolda ele almaktadır. Eğitim 
ve araştırma alanında Fakültemiz bünyesinde 
Anabilim Dalı ve Bilim Dallarımızın 
akreditasyonuna gerekli destek Dekanlığımızca 
verilmektedir. Bununla birlikte Kalite 
Temsilciliğimizin Üniversitemiz Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ile 
iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir. 

Sağlık hizmetinin sunumuna yönelik 
yürütülen kalite çalışmaları Hastaneler Genel 
Direktörlüğü ve Kalite Direktörlüğü ile eş 
güdümlü olarak Fakültemiz uzman kadroları ile 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
faaliyetlerini sürdüren Kalite Kurulu, Çalışan ve 
Hasta Güvenliği Komitesi, Tesis Güvenliği 
Komitesi ve Eğitim Komitesi marifetiyle 
Fakültemiz bünyesinde iyileştirme çalışmalarına 
öncülük etmektedir.  

Çalışan ve Hasta Güvenliği Komitesi, 
Prof. Dr. Emel ÖNAL’ın koordinatörlüğünde 
Fakültemiz çalışanları ve hastalarının güvenliğine 
yönelik süreçler planlamakta ve Fakültemiz 
birimlerinden gelen uygunsuzlukları “Olay 
Bildirim Sistemi” ile kayıt altına almaktadır. 
Sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılan 
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uygunsuzlukların nedenlerini Komite üyelerinin 
katıldığı toplantılarda “Kök-Neden Analiz”leri ile 
değerlendirmekte ve söz konusu uygunsuzluğu 
gidermeye yönelik düzeltici ve önleyici 
faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda, Kalite 
Yönetim Birimi’ne iletilen “Kesici-delici alet 
yaralanmaları”na yönelik uygunsuzlukların bir 
daha yaşanmaması için gerekli görülen 
eğitimleri, Çevre Birimi’nin katkıları ve Eğitim 
Komitesi marifetiyle düzenlemiştir.  

Tesis Güvenliği Komitesi, Prof. Dr. Nihal 
SALMAYENLİ’nin koordinatörlüğünde, tehlikeli 
madde, altyapı ve cihaz yönetimine yönelik 
çalışmalarını Fakültemiz yerleşkesinde 
gerçekleştirdiği klinik ziyaretler ile yerinde 
gözlemler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 
Fakültemiz yerleşkesinde bulunan binalar ve 

tesisler Komite’nin üyeleri tarafından gezilmiş 
söz konusu konularda tespitler rapor haline 
getirilerek Başhekimlik ve Hastane Müdürlüğü 
ile paylaşılmıştır. 

Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU koordinatör-
lüğünde faaliyetlerini sürdüren Eğitim Komitesi,  
Çalışan ve Hasta Güvenliği Komitemizin 
uhdesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalımızın 
katkılarıyla kurulan “İşyeri ve Çalışan Sağlığı 
Polikliniği”nin uygulamaları hakkında 
bilgilendirme toplantıları, laboratuvar 
çalışanlarımıza yönelik “Laboratuvar Güvenliği” 
konulu eğitimler ve sağlık çalışanlarımıza yönelik 
şiddet olaylarını önlemek amacıyla oluşturulmuş 
olan “Beyaz Kod Uygulamaları” hakkında 
eğitimleri 2014 yılının ilk çeyreğinde Fakültemiz 
çalışanlarının katılımı ile düzenlemiştir.  

 

İstanbul Tıp Fakültesi’nin Değerli Mensupları, 

Kalite, amaç ve politikaların oluşturulmasında birinci adım kalite iyileştirme ihtiyaçlarının 
belirlenmesidir. Kalite yönetimi, kurum içinde ortak sorumluluk ve katılım ile birliği sağlayan kültürel bir 
öğedir. 

Bir kurumun, yeni bir şeyler öğrenmesi ve bu bilginin maliyetlerine katlanmadan gelişmesi zordur. 
Bir sorunun çözülmesi, hizmetin geliştirilmesi ve sürecin yenilenmesi, bütün bunlar yeni bir paradigmayı ve 
buna uygun davranış kalıpları geliştirmeyi gerektirmektedir. 

Kalite çalışmaları bireylerin sorunlarını ortaya çıkaran değil, sistemin daha iyiye gitmesini sağlayan 
bir olgudur.  Bu çalışmalar, sürekli iyileştirme güvencesi ve kalitenin üretilmesinde herkesin payı olduğu 
inancının oluşturulması açısından çok önemlidir. 

Bu vesile ile, bu uzun yolculukta İstanbul Tıp Fakültesi’nin değerli mensuplarının katılımının 
önemini bir kez daha belirtmek isterim. 

 

Erhan DEMİRBAŞ 
İstanbul Tıp Fakültesi 

Kalite Sistem Sorumlusu 

 Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU 
İstanbul Tıp Fakültesi 

Kalite Temsilcisi 
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TIP KARİYER GÜNLERİ  
 

             

İstanbul Üniversitesi KAGEM’ in (Kariyer Geliştirme Merkezi)  İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi ile birlikte düzenlediği  IV. Tıp Kariyer Günleri,  Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terimin söyleşisi, 
Prof. Dr. Murat Aksoy’un ve grubunun konseri, Sağlık sektörünün önde gelen firmaları ile söyleşiler, Yurt 
dışındaki uzmanlık sınavları ile kariyer konusunda bilgilendirmeler. Değerli hocalarımızın kariyer planlama 
seminerleri ile 4 Nisan 2014 tarihinde Fakültemizde gerçekleşmiştir. Programda yapılan sunular, öğrencilerin 
daha sonrada yararlanabilmesi için kitapçık haline getirilmiştir. (http://kariyer.istanbul.edu.tr/tipkariyer/) 

      

                            Kord Vokal Grubu                                             Milli Takım Teknik Direktörü Fatih  
                                                                                                              Terimin söyleşisi’nden kare 
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