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              İstanbul Tıp Fakültesinin Değerli Mensupları, 
 

İstanbul Tıp Fakültesi’nin 187. Yılında bülten dergisinin 6. sayısını sizlerle paylaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

**** 
Fakültemizin “185. Yıl Ders Kitapları” projesinde, 7 kitabın ( Psikiyatri, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, 
Anesteziyoloji, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Ekoloji, Klinik Onkoloji, Nükleer Tıp) basımı tamamlanmıştır. Bülten 
elinize geçtiği bugünlerde 3 kitabın da (Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kadın Hastalıklar ve Doğum) 
sonbahar sonuna kadar öğrencilerin kullanımına sunulması planlanmaktadır.  
 

**** 
Diğer çalışmalar devam ederken, İstanbul Tıp Fakültesi  Kalite Temsilciliği tarafından yürütülen 

çalışmalar kalitenin üretilmesinde herkesin payı olduğu inancının oluşturulması açısından önem 
taşımaktadır. Çünkü kalite, bireylerin sorunlarını ortaya çıkaran değil sistemin daha iyiye gitmesini 
sağlayan bir olgu olmayı planlamaktadır.  

**** 
İstanbul Üniversitesi, ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğu Avrasya Coğrafyasında tıp 

alanında akademik ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla kongreler düzenlenmeye devam etmektedir. 
Birincisi 2011 yılında Bakü / Azerbaycan’da, İkincisi 2012 yılında Priştine / Kosova’ da, üçüncüsü 2013 
yılında Sofya Bulgaristan’da düzenlenen Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresinin dördüncüsü Makedonya’nın 
Ohri şehrinde Ss.Cyril and Methodius Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/4-avrasya-saglik-bilimleri-kongresi/ 
 

**** 
  2014 – 2015 eğitim- öğretim yılının başladığı bu günlerde, akademik açıdan verimli, sağlık hizmeti 
açısından da gelişerek sürmesi dileğiyle saygılar sunar esenlikler dilerim. 

 
Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM 

                                                                                                                                        Dekan 

DEKANIN MESAJI 

 

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/4-avrasya-saglik-bilimleri-kongresi/
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DEKAN YARDIMCILARI OFİSİ 

Dekanlık bünyesinde bulunan Dekan Yardımcıları birimi içerisinde, 2 

sekreterya, web ofisi ile Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Akreditasyon ofisi 

bulunmaktadır.  

Dekan Yardımcılığı görevini yapmış, günümüzde ise bu görevi, Prof. Dr. Feyza 

DARENDELİLER ve Prof. Dr. Yeşim ERBİL yürütmektedir.  

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Feyza 

DARENDELİLER, 1974 yılında Robert Koleji, 1980 yılında dereceyle İstanbul Tıp 

Fakültesi’ni bitirerek, Uzmanlık eğitimini, İstanbul Tıp Fakültesi’nin Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1986’da tamamlamıştır. Uzmanlığın ardından 1989’da 

doçent, 1996 yılında profesör olmuştur. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Endokrinoloji ve Büyüme Gelişme bilim dalı 

öğretim üyesidir. 

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim 

ERBİL, 1980 yılında Şişli Terakki Lisesi, 1987 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirerek, 

Uzmanlık eğitimini, 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 

tamamlamıştır. Uzmanlığın ardından 1999’da doçent, 2005 yılında profesör olmuştur. 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 

DEKANLIK BİRİMLERİMİZİ 

TANIYALIM 
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Dekan Yardımcılığı süresi 3 yıl olup, öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından 

atama yoluyla görevlendirilmektedir. 1973 tarihinden itibaren,  farklı anabilim dallarından 

değerli hocalarımız; 

Prof. Dr. Güngör ERTEM                     
22.09.1973-04.06.1974 

Prof. Dr. Güzin ÖZARMAĞAN 
30.10.1996-16.04.1998 

Prof. Dr. Nuran GÖKHAN                   
22.09.1973-19.06.1977 

Prof. Dr. A. Demir TİRYAKİ 

30.10.1996-16.04.1998 

Prof. Dr. Nevzat ÖKE                             
19.06.1974-22.10.1974 

Prof. Dr. Kemal T. HEPGÜL 

30.09.1997- 16.04.1998 

Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ                   
23.10.1974-26.10.1977 

Prof. Dr. S. Yakut IRMAK ÖZDEN 
17.04.1998-07.08.1998 

   07.08.1998-16.06.2000 

Prof. Dr. Fazıl İNANÇ                           
26.10.1977-24.10.1980 

Prof. Dr. S. Ertan ONURSAL 
06.08.1998-31.07.2001 

  31.07.2001-07.09.2004 

Prof. Dr. Ahmet S.BÜYÜKDEVRİM   
26.10.1977- 24.10.1980 

Prof. Dr. Deniz SARGIN 
16.06.2000-31.07.2001 

31.07.2001-07.09.2004 

Prof. Dr. Aytolon BOZBORA                
24.10.1980-06.11.1982 

Prof. Dr. Dilşat SİNDEL 
23.04.2004-07.02.2005 

Prof. Dr. Engin SENCER 

24.10.1980-20.09.1985 
Prof. Dr. Ahmet GÜL 
23.09.2004-07.02.2005 

Prof. Dr. H. Kurtuluş TÖRECİ             
15.11.1982-12.12.1983 

Prof. Dr. Yaman TEKANT 
08.02.2005- 01.08.2005 

Prof. Dr. Orhan ARIOĞUL                  
19.12.1983-06.10.1985 

23.09.1987- 09.01.1989 

Prof. Dr. Kerim GÜLER 
08.02.2005-01.08.2005 

Prof. Dr. Ender F. BERKER                  
07.10.1985-21.09.1987                                                                 

05.01.1990-07.05.1990 

Prof. Dr. Zafer ARI 
01.08.2005-01.09.2006 

Prof. Dr. Sait BEKEM                            
20.09.1985-01.11.1989 

Prof. Dr. Neşe ÇOLAK 
01.08.2005-01.09.2006 

Prof. Dr. Yavuz S. BOZFAKİOĞLU    
15.06.1990- 01.05.1992 

Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU 
14.09.2006-02.02.2009 

Prof. Dr. Ercan ÖNGÖR                        
20.01.1989-13.09.1996 

Prof. Dr. İlgin ÖZDEN 
21.01.2009-17.05.2011 

Prof. Dr. Y. Kayıhan AYDOĞMUŞ    
15.07.1992 – 13.09.1996 

Prof. Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ 
03.02.2009-25.02.2012 

Prof. Dr. Halil SAĞDUYU 
04.10.1996-26.10.1996                                                          

17.04.1998-06.08.1998 

Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU 
23.05.2011-05.09.2011 

27.08.2013-09.06.2014 

 



   
 
  

6 
 

 

Görev süreleri boyunca Dekan Yardımcılarına sorumlu olduğu işlerde sekreterya vb. 

konularda destek olmak amacıyla, birimde 4 personel yer almaktadır.  

Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim programının yeniden yapılanması ve akredite 

edilmesi sürecinin sekreterliğinden sorumlu olarak görevlendirilen Çiğdem GÖK, tüm 

eğitim toplantılarının planlanması ve ilgili öğretim üyeleriyle iletişimin sağlanması, toplantı 

tutanaklarının yazılarak arşivlenmesi, resmi yazışmaların yapılması ile ders programının 

düzenlenmesi ve kitapçık hazırlanması aşamalarındaki tüm sekreterya görevlerini 

yapmaktadır. 

Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER’in fakülte içerisindeki iletişiminin sağlanması, 

günlük randevularının ve toplantılarının ayarlanarak hatırlatılması, gelen evrakların 

iletilerek, dosyalanması gibi sekreterya işlerini Sibel PEKCAN yürütmektedir. 

Prof. Dr. Yeşim ERBİL’in fakülte içerisindeki iletişiminin sağlanması, günlük 

randevularının ayarlanması, görevi ile ilgili evraklarının dosyalanması vb. işlerin yanı sıra, 

Avrasya Sağlık Bilimleri kongrelerinin düzenlenmesinde gerekli desteğin verilmesi, Bülten 

dergilerinin sayılarının oluşturulması ve dağıtılması, E- Öğrenme gibi mevcut projelerin 

sekreteryasını Seda İPLİKCİ yürütmektedir. 

İstanbul Tıp Fakültesi Web Sitesi Görevlisi Uğur KUŞ Web Sitesi ve İstanbul Tıp 

Fakültesi Öğrenci Ağı’nda gerekli düzenleme ve güncellemeleri yapmaktadır. 

 

 

                    DEKAN YARDIMCILIĞI 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  

Sekreterya : 31671 - 32995 Eğitim Sekreterya: 31494 Web Ofisi : 32994 

E mail : itfdkyrdsek@istanbul.edu.tr    Web Ofisi: itfweb@istanbul.edu.tr 

 

 

mailto:itfdkyrdsek@istanbul.edu.tr
mailto:itfweb@istanbul.edu.tr
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FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 

 
Türkiye'de Fizyoloji Bilim Dalı, tıp 

eğitiminin gelişmesine paralel bir gelişme 

göstermiştir. Modern tıp eğitimi Sultan 

İkinci Mahmut'un 14 Mart 1827'de 

Tıphane ve Cerrahhaneyi Amire'den 

oluşan askeri tıbbiyeyi kurmasıyla başlar 

ve 1838'de Mekteb-i Tıbbiyeyi Şahane 

adını alır. Bu okulda fizyoloji dersleri 2.sınıf 

dersleri arasında yer almıştır ve 

fizyolojinin kuruluşu 1840 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu okulda eğitim Fransızca 

dilinde yapılırken 1870'de Dar-i Şura-i 

Askeriye'nin kararıyla Türkçe eğitime 

geçilmiştir. Bu sırada Doktor Şakir Selim 

(Şakir Paşa), Fizyolojiyi öğrenmek üzere 

Paris'e Claude Bernand'ın yanına 

gönderilmiştir.  

Yurda dönen Doktor Şakir Paşa 

modern fizyoloji eğitiminin kurulması ve 

gelişmesinde büyük emekleri 

olmuştur.Kendisinin "Dürusu Hayatı 

Beşeriye" isimli bir kitabı da 

bulunmaktadır. Şakir Paşa 1840-1903 

yılları arasında kürsü başkanlığı görevini 

yürütmüştür. Şakir Paşa'dan sonra 

öğrencilerinden Kemal Cenap Berksoy 

Kürsü Başkanlığı görevine getirilmiştir.  

1903-1933 yılları arasında bu 

görevi yürütmüş, Atatürk’ün 1933 

Üniversite reformunu gerçekleştirmesi ile 

birlikte ülkemize gelen Prof.Dr. Hans 

Winterstein'in Fizyoloji Enstitüsü'nde 

görev alması ile Fizyoloji “Beşeri Fizyoloji 

ve Genel Fizyoloji” olarak ikiye ayrılmıştır. 

Beşeri Fizyoloji'nin başına Prof.Dr. 

Kemal Cenap Berksoy, Genel Fizyoloji’nin 

başına da Prof. Dr. Hans Winterstein 

getirilmiştir. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy 

1943 yılında emekli oluncaya kadar Beşeri 

Fizyoloji Kürsüsünün başkanlığını 

yürütmüştür. Prof.Dr. Berksoy sekretin, 

gastro- intestinal refleksler, kardiovasküler 

ANABİLİM DALIMIZI TANIYALIM 
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fizyoloji ile ilgili araştırmalar yapmış ve 

Fizyoloji laboratuvar ve ders kitapları 

yazmıştır.  

Prof.Dr. Hans Winterstein 1933 

yılında Genel Fizyoloji Kürsüsünün başına 

getirilmiş ve 1943 yılında Kemal Cenap 

Berksoy'un emekliye ayrılması  ile de iki  

kürsü birleştirilerek “Fizyoloji 

Enstitüsü”ne dönüştürülünce, 

Enstitüsünün başkanlığına Prof.Dr.Hans 

Winterstein getirilmiş ve 1953 yılına kadar 

bu görevde hizmet etmiştir. Prof.Dr. Hans 

Winterstein araştırmalarını daha çok 

"Solunumun Kimyasal Düzenlenmesi" 

konusunda yoğunlaştırmış ve "Reaksiyon 

Teorisiyle " uluslarrası alanda büyük 

takdir kazanmıştır. Prof.Dr. Winterstein'nın 

1953 yılında emekli olması ile Fizyoloji 

Enstitüsü Başkanlığına Ord.Prof.Dr. Sadi 

Irmak getirilmiştir. 

Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak'ın 

Fizyoloji'deki çok değerli hocalığı yanında 

çeşitli araştırmaları ve ders kitapları 

olduğu kadar Türk siyasi hayatında da 

önemli bir yeri olmuştur. Temel Tıp 

Bilimleri Binasının adı 2005 yılında 

"Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak" olarak 

değiştirilmiştir. 

Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak İstanbul 

Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkilapları 

Araştırma Enstitüsünü kurmuş, 1974 

yılında emekli olmuş, daha sonra Atatürk 

İlke ve İnkılâpları Araştırma Enstitüsünde 

yaşamının sonuna kadar görev almıştır. 

Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak bir süre 

başbakanlık da yapmıştır.  

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına 

Prof.Irmak'tan sonra Prof. Dr. Nuran 

Gökhan seçilmiş ve bu görevi 1991 yılına 

kadar yürütmüştür. Prof.Dr. Nuran Gökhan, 

Prof.Winterstein'ın Reaksiyon teorisine 

katkısı olan uluslararası alanda büyük 

yankı uyandıran solunum fizyolojisi 

üzerindeki çalışmalarının yanında “İnsan 

Fizyolojisi” kitaplarını yayınlamış ve 

Fakültemizin Mecmuasının düzenli bir 

şekilde yayınlanmasına uzun süreler 

hizmet vermiştir. Biyofizik Kürsüsünün 

kuruluş çalışmalarına katılmış ve bir süre 

Biyofizik Kürsü başkanlığını yürütmüştür. 

Prof. Dr. Gökhan’ın Spor Fizyolojisi 

Enstitüsünün Yönetmeliklerinin 

hazırlanmasında büyük katkıları olmuştur. 

Prof.Dr. Nuran Gökhan daha sonra İ.Ü. 

Elektronörofizyoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi’ni kurmuş ve emekli 

oluncaya kadar da müdürlüğünü 

yürütmüştür. 

Prof. Dr. Hayrünnisa Çavuşoğlu 

1991 den emekliye ayrıldığı 1993 yılına 

kadar Anabilim Dalı Başkanlığını 

yürütmüştür. Prof.Dr. Çavuşoğlu 

Amerika'da Hematoloji uzmanlığını 

almıştır. Fizyoloji'deki çalışmalarının 

ağırlığı da hematoloji üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Prof.Dr. Çavuşoğlu özellikle 

eritropoietin yapımı üzerinde çalışmalarını 

yoğunlaştırmıştır. Spor Fizyolojisi 

Enstitüsünün kuruluş çalışmalarına katılan 

Prof. Dr. Çavuşoğlu'nun emekli oluncaya 

kadar Spor Fizyolojisi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi yönetim kurulunda 

değerli hizmetleri olmuştur. 
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Prof. Dr. Abidin Kayserilioğlu 1993 

yılında Prof.Dr.H. Çavuşoğlu'nun emekliye 

ayrılmasıyla, Fizyoloji Anabilim Dalı 

başkanlığına seçilmiş 11 Mayıs 1999 

tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. 

Prof.Dr. Abidin Kayserilioğlu fizyolojide 

daha   çok   Eritropoez   ve   Hematopoez   

konularında   çalışmış.   1975-1976   

yıllarında   Manchester   Patterson 

Laboratuvarlarında hücre kinetiği ile ilgili 

çalışmalar yapmıştır. Anabilim Dalında 

doku Kültürü laboratuvarını kurmuş ve 

Türkiye'de ilk defa "Colony Forming Unit 

(CFU)"ler üzerinde çalışma başlatmıştır. 

1979 yılında Spor Fizyolojisi Merkezini 

kurmuş ve 1999 yılına kadar müdürlüğünü 

yürütmüştür. Bu merkez 27-1-1999 

tarihinde Temel Bilimler Bölümüne bağlı 

Spor Hekimliği Anabilim Dalına 

dönüştürülmüştür. 

1984- 1996 yıllarında İ.Ü. 

Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve 1992-

1998 yılları arasında ise Temel Bilimler 

Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 11 

Mayıs 1999 da Prof. Dr. Refik YİĞİT 

Anabilim Dalı başkanı seçilmiştir. 

 

Prof.Dr. Refik YİĞİT'in araştırma 

konularını eritropoez ve eritropoiezin 

regülatör hormonu olan renal ve 

ekstrarenal kaynaklı, eritropoietin (EPO) 

ve eritrogenin (Eg-REF) oluşturmaktadır. 

1978-79 yıllarında,"Tulane University 

School of Medicine Department of 

Pharmacology"de çalışmalar yapmıştır. 

Anabilim Dalı Başkanlığı sırasında “Genel 

Fizyoloji”, “Kardiyopulmoner  ve  Kan 

Fizyolojisi”,  “Kontrol  Sistemleri,  

Sindirim  ve  Boşaltım  Fizyolojisi”  ders  

kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. 

 

AKADEMIK PERSONEL 

Anabilim Dalı Başkanı  

Prof.Dr. Sacit Karamürsel 

 

Öğretim Üyeleri  

Prof.Dr. Y.Ziya Ziylan 

Prof.Dr. Serap Erdem Kuruca 

Prof.Dr. Tamer Demiralp 

Prof.Dr. Mehmet Kaya 

Prof.Dr. Gülay Üzüm 

Prof.Dr. Güher Saruhan-Direskeneli 

Prof.Dr. Şule Tamer 

Prof.Dr. Hüsniye Birman 

Prof.Dr. Ümmühan İşoğlu-Alkaç 

Prof.Dr. Aytül Uyar 

Prof.Dr. Müge Devrim-Uçok 

Prof.Dr. Levent Ertuğrul 

Prof.Dr. A.Sarper Diler 

Doç.Dr. Nesrin Ertan 

Doç.Dr. Atilla Uslu  

Dr. Zübeyir Bayraktaroğlu 
 

Teknik ve İdari Personel 

2 Biyolog 

1 Laborant 

1 Sekreter 

1 Görevli 
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2013 Yılında Anabilim Dalımızda 

Yapılan Toplam Test Sayısı 

• VEP-ERG: laboratory : 1778 

• Nöroimmunolji-İmmunogenetik 

Laboratuarı: 2859 

• The clinical services in partnership with 

Department of Neurosurgery :  

• Cell Culture Laboratory: 22 

Laboratuarlar  

 VEP-ERG laboratuarı 

• ERG -Elektroretinogram 
• VEP- Visual Evoked Potential 

Neuroimmunology and Immunogenetics 
Laboratory 

• BOS ve serumda oligoklonal bant 

(İmmunoblotlama) 

• Anti-asetilkolin reseptör antikoru (AChR) 

• Anti-MUSK antikoru 

• Anti-kalsiyum kanal antikoru  

(VGCC-LEMS) 

• Anti-potasyum kanal antikoru (VGKC) 

• Anti-MAG antikor (IgM) 

• Anti-Gangliyozit panel antikoru  

(IgG ve IgM) 

• HLA-DR3/DR4 

• DNA Eldesi 
 

Hücre Kültürü Laboratuvarı 

• In-vitro ilaç duyarlılığı testi 

 
MAKELAB – Madde ve Akıl Etkileşimleri 

Laboratuvarı 

 

Nöroşirürji Anabilim Dalı ile ortak 
olarak verilen klinik hizmetler:  
 
• Parkinson cerrahisi sırasında single unit 

aktivite kaydı ile hedef belirleme  
 

• İntraoperatif monitrörizasyon  
(SEP, BAEP, VEP, EEG, MEP, vb)  
 

• Transkraniyal akım uyarımı ve 
bilişsel etkileri  

Neuronist – Kognitif Sinirbilim 
Laboratuarı  

• Sağlıklı popülasyonda ve bilişsel 

bozukluğu olan (Alzheimer hastalığı, 

Parkinson hastalığı, vb) gruplar 

üzerinde araştırmalar yapmak. 

• İşlevsel nörogörüntüleme(EEG, fMRI, 

TMS) 

• Multimodal nörogörüntüleme 

(EEG/fMRI, EEG/TMS, fMRI/DTI) 

• Beyinin fonksiyonel ve yapısal 

bağlantısallığı 

Eğitim Faaliyetleri 

• Anabilim Dalımız öğretim üyelerince 

Tıp Fakültemiz lisans eğitimi Fizyoloji 

teorik ve uygulamalı dersleri 

verilmektedir. Ayrıca Anabilim 

Dalımızda, (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) 

Fizyoloji Yüksek Lisans ve Doktora 

programları uygulanmaktadır.  
 

• Anabilim Dalımızdaki bazı öğretim 

üyelerimiz Üniversitemize bağlı 

Enstitülerde (Adli Tıp Enstitüsü, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal 

Mühendisliği ve Deneysel Tıp Araştırma 

Enstitüsü, Sinirbilim) Yüksek Lisans ve 

Doktora eğitimleri vermektedirler. 
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• Üniversitemize bağlı diğer Fakültelerde 

(Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık 

Fakültesi, Florence Nightingale 

Hemşirelik Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi 

Laboratuar Teknikleri Programı) teorik 

ve uygulamalı Fizyoloji eğitimleri 

verilmektedir. 
 

 

• Vakıf Üniversitelerine bağlı 

Fakültelerde (İstanbul Yeditepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Kültür 

Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü, İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü, İstanbul Aydın 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Çocuk Gelişimi ve Odyoloji Programı, 

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Bölümü) teorik ve uygulamalı Fizyoloji 

eğitimleri de Anabilim Dalımız öğretim 

üyelerince gerçekleştirilmektedir. 
 

• Halen anabilim dalımızda 6 Yüksek 

Lisans ve 8 Doktora Öğrencisi 

eğitimlerini sürdürmektedir. 

Eğitim Müfredatı  
 
 Genel Fizyoloji  
• Kardiyopulmoner, Sindirim ve Boşaltım 

Fizyolojisi  
 

• Temel laboratuar teknikleri  

• Elektrofizyolojik tekniklerin temelleri  

• Kontrol sistemleri ve Üreme Fizyolojisi  

• Genetik çalışmaların temel ilkeleri  

• Uyarılmış potansiyeller (VEP-ERG)  

• Deneysel bir çalışmanın planlanması  

• Hücre kültürü tekniklerinin temelleri  

• Hayvan çalışmalarının temelleri 

  

• Bir projenin ve etik düşüncelerin yazma 

prensipleri 

• Biyotıpda İstatistiksel yöntemler  

 

• Bir çalışmanın hazırlanması ve 

yayınlanması 

Eğitim Kaynakları 

• Tam donanımlı ve elektromanyetik izole 

EEG laboratuvarı (2 x 32 kanallı EEG 

sistemleri) 

  

• Beyin navigasyonlu transkranial 

manyetik stimülasyon sistemi  

• 3T Philips MRI sistemi  

• tDCS (transkranial doğru akım 

stimülasyonu) sistemi  

• Photic uyarılma ve VEP-ERG kayıt 

sistemi  

• Elektron mikroskobu  

• PCR sistemleri  

• Deney hayvanları üretim ve bakım 

tesisleri  

• Sterotaksik deney ekipmanları  

• Davranışsal hayvan araştırmalarına 

Ekipmanları  

• Immune floresan mikroskop  

• Laminer akım kabinleri  

• Tıbbi fizyoloji eğitimi için, bilgisayarlar, 

tıbbi cihazlar (EEG, EKG, fonksiyonel 

spirometri, işitsel ve görsel test) ve 

mikroskoplar ile donatılmış öğrenci 

laboratuvarları.  

• Verilerin kayıtlanması, kayıt toplama, 

veri analizi, deney ve araştırma için 

masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar. 
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Son 5 yılda uluslararası yayın sayısı 

Anabilim dalımızda son 5 yılda uluslararası 

SCI ve SCI-Expanded kapsamında toplam 

20 adet makale yayınlanmıştır. 

 

Misyon 

Tıbbi Fizyoloji eğitiminin öncelikli 

misyonu; tıp öğrencilerinin çağdaş ve iyi 

bir hekim olmaları için gerekli olan temel 

bilimler düzeyinde bilgi, beceri ve 

yetkinliklerle donanmasını sağlamaktır. 

Anabilim dalımız fizyoloji eğitimi sürecinde 

hekim adayı öğrencilerimizde, toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak ve bilim dünyasına 

katkıda bulunmak amacı ile evrensel 

ölçekte bilgi üreten veya üretilen bilgiyi 

kullanabilen, koruyucu hekimliği ve toplum 

sağlığını ön planda düşünerek çözüm 

üretebilen, iletişim becerileri yüksek, 

empati kurabilen, etik kurallara uyan, 

bireysel ve grup halinde kaliteli iş 

üretebilme yeteneğine sahip, insan 

haklarına ve çevreye saygılı, ülkenin sağlık 

sorunlarını ve politikalarını takip eden, en 

doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşabilme 

becerisine sahip çağdaş hekimler 

yetiştirilmesi için temel bilimler düzeyinde 

sağlam bir alt yapı oluşturmaktır. 

 

 Vizyon 

Öğrencileri, çalışanları, araştırmacıları, 

öğretim elemanlarının memnuniyet 

düzeyleri yüksek olan, türkçe öğrenim 

veren programlar arasında tercih 

sıralamasında birinci sırada yer alan, 

uzmanları ulusal ve uluslararası alanda 

öncelikli tercih edilen, çağdaş eğitim ve 

bilimsel ilişkileri sürekli hale getirilerek 

geri bildirimlerle beslenen ve geliştiren bir 

anabilim dalı olmaktır. 

 

 
 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İstanbul Tıp Fakültesi  Fizyoloji Anabilim Dalı 

Sekreterlik 32455  

Asistan Odası 32951  

Nörofizyoloji Labotuarı 31448 
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ÇALIŞTIĞI SPESİFİK KONULAR  

Aile İçi Şiddet, Çocuk İstismarı, Cinsel istismar, Fiziksel, Ruhsal ve Cinsel 

Travmaların Değerlendirilmesi, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Yaralanma ya da 

Ölüm Mekanizmasının Belirlenmesi, , Uyuşturucu ve Alışkanlık Yapan Maddeler, 

Cezai ve Hukuki Ehliyet, Adli Psikiyatri, Tıbbi Uygulama Hataları. 

 YAYINLAR  :  200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası dergi ve kongre yazıları, 

sunumlar, kitap ve kitap      bölümleri. 

Anabilim /Bilim Dalı Anabilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı 

Mezun Olduğu Fakülte İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  

Uzmanlığınızı Aldığı Kurum  Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 

Bilinen Yabancı Diller  Fransızca - İngilizce 

Anabilim Dalı - Bilim Dalı  Adli Anabilim Dalı 

E mail sozens@istanbul.edu.tr 

Prof. Dr. M. Şevki SÖZEN   

1963 Kabil, AFGANİSTAN 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANLARIMIZI 

TANIYALIM 

mailto:sozens@istanbul.edu.tr
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Anabilim / Bilim Dalı Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı 

Mezun Olduğu Lise  Haydarpaşa Erkek Lisesi, 1966 

Mezun Olduğu Fakülte İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1973 

Uzmanlığınızı Aldığı Fakülte  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1977 

Hobiler Kitap okumak, müzik dinlemek 

Bilinen Yabancı Diller  İngilizce 

Anabilim Dalı  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 

Kaç yıldır Anabilim  Dalı Başkanlığı 
görevini yürütüyorsunuz  

19 Yıl 

Anabilim Dalı Başkanlığı döneminde 
yaptığınız akademik icraatlarınız  

10 Tıpta Uzmanlık, 3 Yüksek Lisans ve 4 Doktora 
tezi yönettim. Uluslar arası bilimsel dergilerde 
152 makale yayınladım. Bu makaleler 2000 
civarında sitasyon aldı  

Anabilim Dalı Başkanlığı döneminde 
geleceğe yönelik planlarınız 
 

Alt yapısı, eğitim ve araştırma kadrosu güçlü olan, 
araştırmaları tanınmış uluslar arası dergilerde 
yayınlanan ve bu yayınları çok sayıda sitasyon 
alan bir Anabilim Dalı oluşturmak 

Prof. Dr. Mehmet Müjdat UYSAL 
24.12.1948 Biga 
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İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi her zaman önemli ve öncelikli olmuştur. Yıllar 

içinde değişen koşullara, tıptaki ve eğitim metodolojilerindeki ilerlemelere ve öğrenci ve 

öğretim üyesi geribildirimlerine göre sürekli iyileştirmeler ve düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmelerin içinde 2012 yılında tıp eğitiminin klasik sistemden entegre 

sisteme geçişi kuşkusuz İstanbul Tıp Fakültesi tarihinde önemli bir adımdır. 

 

Dünya Tıp Eğitimi Federas-

yonu'nun da önerdiği gibi temel bilimler 

ve klinik bilimler arasında ilk yıllardan 

başlayan bütünleşmenin olması, öğrenci 

merkezli eğitim, öğrenim 

metodolojilerinde farklı uygulamalar, 

sınav sisteminin daha nesnel ve 

yapılandırılmış olması, program 

değerlendirmenin daha sistematik 

uygulanması kuşkusuz İstanbul Tıp 

Fakültesi'ne başlayan öğrencilerin daha 

"iyi birer hekim”  olarak mezun 

olmalarına katkıda bulunacaktır.  Ayrıca 

bu yenilenme, hem öğrencilerimize hem 

de mezunlarımıza ulusal ve uluslararası 

TIP ÖĞRENİMİ ANA KOMİSYONU (TÖAK) 
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alanda hareket ve başvuru işlemlerinde 

kabul kolaylığı da getirecektir. 

 

Yeni eğitim sistemi kuşkusuz 

beraberinde İstanbul Üniversitesi 

Yönetmeliğine uygun yeni bir yönerge ve 

yeni bir yapılanmayı da getirmiştir. 

Yönergeye göre eğitimden sorumlu ana 

kurul "Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu 

(TÖAK)"dur. TÖAK; Dekan yardımcısı, 

bölüm başkanları,  öğrenim koordinatörü, 

öğrenci işleri koordinatörü, dönem 

koordinatörleri, tıp eğitimi anabilim dalı 

başkanı, ölçme değerlendirme kurulu 

başkanı, seçmeli ders koordinatörleri ile 

bir önceki dönemin dekan yardımcısı, 

öğrenim koordinatörü ve öğrenci işleri 

koordinatöründen oluşur ve 6 yıllık tıp 

öğrenim programının hedeflere uygun 

olarak planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi ile değişiklik 

önerilerini geliştirmekten sorumludur. 

TÖAK’ın görevi, dönem koordinasyon 

kurullarından gelen önerileri İstanbul Tıp 

Fakültesi mezuniyet öncesi öğrenim amaç 

ve hedeflerine uygunluğu bakımından 

gözden geçirmek ve altı yıllık bir program 

olarak bütünleştirmektir.  

TÖAK’ta 2011 yılından bu yana 15 

günde bir düzenli toplantılar 

yapılmaktadır. Gündem ve tutanaklı bu 

toplantılarda tüm öğrenci dilekçeleri 

tartışılmakta, eğitim programı 

değerlendirilmekte, ölçme ve 

değerlendirme sonuçları irdelenmekte, 

öğrenci geribildirimleri sunulmakta ve en 

önemlisi yeni uygulamalar hayata 

geçirilmektedir. TÖAK aynı zamanda 

öğrencilerin sorunlarını  ya da önerilerini 

kendilerinin ifade etme olanağı bulduğu 

bir komisyon olarak ta görev 

yapmaktadır. TÖAK Fakülte Kurulu ve 

Dekan'a sorumludur ve gerekli kararlar 

ve TÖAK’ın önerileri Fakülte Kurulunda 

tartışılmakta ve karara bağlanmakta, 

İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun onayı 

ile uygulanmaktadır. 

TÖAK'da yer alan Dönem 

koordinatörleri, Dönem Koordinasyon 

Kurullarında Dilim Koordinatörleri ile, 

Dilim Koordinasyon Kurullarında ise o 

dilimde ders veren tüm öğretim üyeleri ile 

toplantı yapmaktadır.  Her dilimin 

sonunda, öğrencilerle, o dilimin kuramsal 

ders ve uygulamaların, ayrıca sınavlarının 

detaylı tartışıldığı, Dilim Değerlendirme 

Toplantıları yapılmakta, bunların 

sonuçları TÖAK’ta masaya 

yatırılmaktadır. Yine öğrencilerle yılda iki 

kez Öğrenci Kurul toplantıları yapılarak 

ilgili dönemin sorunları ve çözüm 

önerileri tartışılmakta, toplantı 

tutanakları TÖAK’a iletilmektedir. Bu 

toplantıların çizelgesi önceden 

belirlenmiştir. TÖAK toplantılarında, bu 

toplantı kararları da sunulmakta ve 

böylece eğitimdeki yatay ve dikey 

bütünleşmenin yanısıra yapılanmada da 

yatay ve dikey bir bütünleşme ve iletişim 

sağlanmaktadır. Toplantılarda dile 

getirilen sorunlara karşı oluşturulan 

öneriler ve bu konuda yapılanlar,  bir 

sonraki toplantıda ve fakülte web 

sayfasında öğrencilerle paylaşılmaktadır. 
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Benzer şekilde ölçme ve 

değerlendirme kurulu da alt grupları ile 

yaptığı toplantı sonuçlarını TÖAK'a 

sunmaktadır.

Bir önceki Dekan yardımcısı ve eğitim koordinatörünün de TÖAK'da yer alması 

belleğin aktarılmasında ve saklanmasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Son olarak TÖAK logosu hazırlanmış olup, oylama ile en çok beğeni alan logo kabul 
edilmiştir. 

59. toplantısını gerçekleştiren TÖAK üyelerine teşekkür ederiz.  

 

Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER 
  Dekan Yardımcısı 

 
 

Prof. Dr. Ümmühan ALKAÇ İŞOĞLU                            Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU 
                     Öğrenim Koordinatörü                                                Önceki Öğrenim Koordinatörü 
 
 

TÖAK Üyeleri 

Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER  Dekan Yardımcısı  

Prof. Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ  Önceki Dekan Yardımcısı  

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Selçuk MERCAN  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı  

Prof. Dr. Fatma Nilgün AYSUNA  Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı  

Prof. Dr. Ümmühan ALKAÇ-İŞOĞLU Öğrenim Koordinatörü ve  
Dönem 2 Koordinatörü 

Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU Önceki Öğrenim Koordinatörü  

Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU  Tıp Eğitimi AD Başkanı  

Doç. Dr. Ayşe PALANDÜZ  Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Rüstem NURTEN Dönem 1 Koordinatörü  

Prof. Dr. Hasan KUDAT Dönem 3 Koordinatörü 

Prof. Dr. Taner GÖREN Dönem 4 Koordinatörü 

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY  Dönem 5 Koordinatörü 

Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN  Dönem 6 Koordinatörü 

Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL  Seçmeli Ders Koordinatörü 

Prof. Dr. Işıl ALBENİZ  Seçmeli Ders Koordinatörü 

Prof. Dr. Melih AKTAN Öğrenci İşleri Sorumlu Öğretim Üyesi  
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 Merhaba Değerli Arkadaşlar; 

 

Bendeniz yeni asistan temsilcisiyim. Şu 

an Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimine devam 

etmekteyim. 

 

Asistan temsilciliği görevine gelmek 

istememin en önemli gerekçesi, asistan özlük 

haklarının yetersiz şekilde yapılandırılması idi. 

Bu konudaki eksikliği hep birlikte hissedip, 

yaşıyoruz. Gerekli mercilere bunları 

aktarabilmek için sizlerin desteği ile bu göreve 

geldim.  

 

Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Seksen yedi Kütahya doğumluyum. Lise eğitimi 

dahil olmak üzere Kütahya’da eğitim gördükten sonra Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi’ne 

başladım. Üniversite ikinci sınıftan itibaren gerek öğrenci bilimsel araştırma kulübünde gerekse 

hocalarımla çalışmalara katıldım. Üçüncü sınıfta Almanya’nın Tübingen şehrinde bir dönem 

Erasmus programı aracılığıyla eğitim gördüm. Dördüncü sınıfta kongrede aldığım ödül sonrası 

Gazi Yaşargil ile tanışıp, onun referansıyla ve Metin Kafadar hocamızın da vasıtasıyla Zürih 

Üniversitesi Beyin Cerrahisi bölümünde bir ay staj yaptım. İntern iken yaptığımız çalışma ile 

Eczacıbaşı Tıp Ödülü’nü aldım. İntern döneminde intern temsilciliği yaptım ve bu sürede 

İngilizce tıp kütüphanesinin yedi gün 24 saat açık kalmasını sağladım. Öğrenci bilimsel araştırma 

kulübünde, hocamız Oktay Seymen ve değerli dostum Seha Saygılı ile birlikte Cerrahpaşa 

Öğrenci Bilimsel Dergisi’ni çıkarttık. Şu an sekizinci sayısı hazırlanmaktadır. 2011 yılında 

mezun olduktan sonra on ay süren mecburi hizmetten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Pediyatri 

ihtisasına başladım. Sene başında Boston Children’s Hospital hastanesinde Romatoloji biriminde 

iki ay gözlemci olarak bulundum. Birleşik Devletlerde bulunduğum sürede USMLE sınavlarını 

vererek ECFMG sertifikasını aldım. Pediyatri ihtisasında birkaç çalışmaya katıldım, kitap 

çevirileri yaptım ve şu an güzel bir projenin peşindeyiz. 

ASİSTAN KÖŞESİ 
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Üniversite hayatından sonra 

asistanlık hayatının yoğunluğu içinde 

kendimizin hangi konumlarda ve hangi 

haklarla bulunduğunu gördüğümüzde, 

sağlam bir yapılandırmanın olmadığını 

açıkça söyleyebiliriz. Belki de hem eğitim 

hem de meslek hayatının en önemli 

aşamasında hangi şartlarda çalıştığımız, 

özlük haklarımızı sorgulamayı gerektirdi. 26 

Nisan 2014 tarihinde yayınlanan Tıpta ve 

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği, 

bizim eğitim ve meslek hayatından sorumlu 

olduğumuz bir yönetmelik. Toplam otuz 

maddeden oluşmaktadır ve on birinci 

maddesi bizim tanımımızın yapıldığı, 

görevlerimizin kabaca belirlendiği maddedir. 

Yedi fıkradan oluşan bu maddede, uzmanlık 

eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan 

kişiler tanımı yapılıp, muayenehane 

açamayacağı ile devam edip, uzmanlık 

eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde 

görevlendirilemeyeceğinden bahsedip, 

deontolojik ve etik kurallara uyması 

gerektiği belirtilerek madde sonlandırılmış. 

Bizler için yapılan tanım her ne kadar uygun 

bir tanım olsa da, bizlerin hangi işleri, hangi 

sınırlarda ve en önemlisi hangi sürede 

yapmamız gerektiği temel olarak 

vurgulanmamıştır. Batıda herhangi bir iş için 

verilen süre belirlidir ve standarta 

bindirilmiştir. Ülkemizde otuz iki saat 

çalıştıktan sonra alınması gereken en temel 

eğitim hakkını almada elbette sorun 

yaşanacaktır. Herhangi bir meslekte dahi bir 

bireyin çalışma ve izin süreleri belirlidir. 

Çok ilginçtir ki, tıpta uzmanlık gibi en 

hassas ve en dikkatli olunması gereken bir 

alanda asistanların en temel özlük hakkı olan 

nöbet ertesi izin hakkını kullanamamasını 

hangi hukukla, hangi mantıkla 

açıklayabiliriz bilemiyorum. Bu ülkenin 

beyinlerini bu şekilde kullanmak, hangi 

geleceğe hizmet etmektir, düşünmeliyiz. 

İnsani açıdan bakıldığında, bölüm 

başkanından dekanına, rektörüne ve hatta 

yök başkanına kadar, eminim ki, herkes 

nöbet ertesi çalışmanın insancıl olmadığını 

söyleyecektir. Peki, sorun nerede 

yatmaktadır? Sorun, gerçekten “sorun” olan 

olguların insanlara bilimsel metotlarla 

sunulmaması ve hakkın bilimsel 

gerçekliklerle aranmamasında yatmaktadır. 

Yapmak istediğim proje, nöbet ertesi ve 

normal günde asistan arkadaşlara anket 

çalışması yapmaktır. Bu ankette; anksiyete, 

depresyon, dikkat ölçme, iletişim becerisini 

değerlendirme ve gerekirse yüz yüze 

görüşme yapıp, asistanların nöbet ertesi 

dikkatlerinin dağıldığını, anksiyöz ve/veya 

depresif olduğunu, iletişim becerilerinin 

azaldığını ve böylece hasta 

değerlendirmelerinin suboptimal düzeyde 

kaldığını göstererek, hem eğitim almakta 

hem de hizmet vermekte uygun durumda 

olmadıklarını bir nevi kanıtlamaya 

çalışacağız. 

 

Elimizde bilimsel veriler olduktan 

sonra hakkımızı daha sağlam bir şekilde 

arayacağımızdan şüphem yoktur. Nitekim 

batı, şu an o konumdadır. Birleşik 

Devletlerde çoğu eyalette, maksimum yedi 

nöbet tutulmakta ve nöbet ertesi asistanın 

çalışmasına asla izin verilmemektedir. 
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Yapmak istediğim diğer bir proje, 

iletişim projesidir. Malumunuz hekimlik 

açısından zor dönemlerden geçmekteyiz. 

Halkımızın hekimlere karşı tutumu, 

araştırılması gereken patolojik bir bilinç 

dışını yansıtmaktadır. Günümüzü geçmişle 

birlikte inceleyecek sosyologlar ile temasa 

geçip, halkımızın davranış paternini 

anlamalıyız. İletişimden ne kadar 

uzaklaşırsak, o kadar kaybederiz. Kendi 

köşemize çekilip, sorunların gerilemesini 

beklemektense, bilim insanına yakışır 

şekilde, sorunların kökenini anlamaya ve 

multidisipliner çalışmaya ihtiyacımız vardır. 

Bu noktada, öncelikle hastaneye gelen hasta 

ve hasta yakınlarına her ay belirli günlerde 

bir amfide kendimizi, neler yaptığımızı ve 

hangi şartlarda ne gibi üstün hizmetler 

vermeye çalıştığımızı göstermeliyiz. En 

cahil insan dahi, bir temas ile düşüncelerini 

değiştirebilir. İnsan kaybedemeyiz artık, 

kazanmalıyız. Diğer bir model ise, medya ile 

iletişime geçmektir. Batıda medyanın sağlık 

ile ilgili editörleri bulunurken, bizde sağlık 

haberleri adeta skandal olarak 

sunulmaktadır. Bu konuda, medyayı belirli 

zamanlarda davet edip brifing vererek, 

bizlerden sağlık ile ilgili herhangi bir 

konuda her zaman görüş alabileceklerini 

samimiyetle bildirmeliyiz ki bize inansınlar 

ve güvensinler. 

 

Bugün, eksik kaldığımız nokta, iletişim yeteneğini sağlam bir şekilde kullanamıyor 

olmamızdır. Sorunları bizler çözmeliyiz, çünkü bilen bizleriz, okuyan bizleriz, gören bizleriz, 

kıyaslayan bizleriz. Bu, bizim sorunumuz. Asistanlar olarak kendimizi tanıtmalıyız, ancak iyi bir 

metotla. Nasıl ki iyi bir istatistik olmadan en güzel veriler heba oluyorsa, iyi bir metot olmadan en 

güzel çabalar ve zihinler heba olmaktadır. Nöbet ertesi izin hakkımız ve özlük haklarımızı bizleri 

eğitmek için tüm zorluklara katlanan hocalarımıza ve yetkili mercilere, onların bize öğrettikleri 

ve bizden istedikleri metotla anlatmalıyız. Artık kuru gürültü mevsimi değil. Çalışmalıyız ve 

kanıtlamalıyız. Bizim hizmet verdiğimiz halk, aynı zamanda bizim halkımızdır, temelde insandır. 

Onları, her şeyiyle anlamalıyız ki, verdiğimiz hizmet yerini bulsun. Hem hocalarımıza hem de 

halkımıza kendimizi anlatmalıyız ki, istediklerimiz anlam kazansın. 

 

Umarım bu görev sürecimde bahsettiğim projeleri, sizlerin de katkı ve önerileriyle 

zenginleştirip uygulama fırsatı ediniriz. Hepimize, umudun cihandan büyük olduğu hayatlar 

dilerim. 

Selamlarımlar 

Dr. Yasin YILMAZ 

                                                                                                         Asistan Temsilcisi 
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İNSANLAR NE İÇİN GİDER ? 

İnsan Nijer’e ne için gider? “Sadece 

Allah rızası” cevabına kendi dünyasında 

bir türlü yer bulamayan, Burkina Faso 

yolcusu İsveçli bir hanım, uçağın en genci 

olduğum gerçeğini bana tekrar tekrar 

hatırlatarak yine soruyor: “İyi ama sen 

Nijer’e ne için gidiyorsun?” 

Peki, insan Afrika’ya gitmek için neye 

ihtiyaç duyar? Bu da yolculuk haberini 

aldıktan sonra heyecanla hazırlık planları 

yaparken aklıma takılan, cevabını uzun uzun 

düşündüğüm benim sorunsalım. Öyle ki; 

orada insanlar yaşamak için dahi pek çok şeye 

ihtiyaç duymuyor. Ayakkabıya mesela ya da 

süslü kıyafetlere, çocuklar oyuncağa büyümek 

için, yatağa ihtiyaç duymuyorlar uyumak için. 

Hatta pek çokları günde bir öğün yemek ya da 

temiz suyu lüks olarak görüyor Afrika’da. 

Bu duygu düşüncelerle başladı 

yolculuğumuz. Yeryüzü Doktorları olarak 

“orada ve her yerde” sloganıyla mütevazı ve 

istekli, iyiliğe inanan bir ekiple sepetimizde ne 

varsa paylaşmak için Nijer’e gittik. Yeryüzü 

ailesi olarak Afrika’da bir sofra kurduk 

kendimize ve oradaki kardeşlerimizi de davet 

 

ÖĞRENCİ KÖŞESİ 

http://www.yyd.org.tr/media/k2/items/cache/0dc247c07eee71a72cf9409729fb3455_XL.jpg
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ettik bereketlensin diye. Komşusu açken tok 

yatamayanların verdikleriyle donattık 

soframızı. Ve sevgiden, güzellikten başkasını 

getirmedi masamıza Afrika’daki 

kardeşlerimiz. 

Nijer’de ilk saatler;havada yokluk 

kokusu. Bir başkent şehrindeyiz. Henüz gece 

ve ortalık karanlık. Ne zaman ki güneş 

doğuyor, siyah örtüsü çekiliyor şehrin ve 

başkenti terk ediyoruz; işte orada burnumuz 

sızlamaya, boğazımız yanmaya başlıyor. İnsan 

tablolarına vakıfız zaten ama burada tüm 

canlılar aynı dertten muzdarip. Hani 

“kaburgaları sayılıyor” deriz bir insanın 

zayıflığını betimlemek için; Nijer’de bu tarif 

hayvanlarda da geçerli. Kilometrelerce yol 

geçiyoruz Nijer’de. Bir adet kediye 

rastlıyorum, köpek hiç görmedim. Belki 

coğrafi şartlar ya da iklim de müsait değildir 

bilemiyorum ama evcilleşebilen bu hayvanlar 

insan artıklarıyla beslenir ülkemizde. 

Buradaysa bu canlılar için arttıracak bir 

şeyleri yok insanların. 

Sadece halk boyutunda değil; devlet 

hizmetleri olarak da pek bir şey yok ortada. 

Mesela yolları çok kötü durumda. Bundan 

dolayı olacak ki muhtelif kuruluş, vakıflar 

Nijer’e yardıma gidiyor ama pek çoğu 

başkentte kalıyorlar. Biz biraz daha uzak bir 

bölgeye, Tesova’ya doğru, yol alıyoruz; 

yaklaşık 700km insan manzaraları 

gözlemleyerek. Sanki bir kenara çekilmiş 

sizden gelecek yardımı bekliyorlar. Ara ara 

beklenen yardımın geldiğine de şahit 

oluyorsunuz aslında. Buranın en büyük 

sorunlarından biri de temiz su ihtiyacı. Ve 

çözüm: su kuyuları. Hayat veriyor insanlara 

bu kuyulardan çekilen bir kova su. 

Tesova’ya varıyoruz. Savaştan yeni 

çıkmış bir yer gibi. Oysa hiç kurulmamış bir 

şehir burası. Amacım durumu dramatize 

etmek değil, sadece yokluk gerçeğini ortaya 

koymak. Aslında yokluk içinde bir zenginlik 

var Afrika’da; “yoksulluk içimizde” dedirten. 

İçimizde ki yoksulluğun vahim boyutunu 

görmek için de önce bu gerçeği belleklerimize 

yerleştirmek zorundayız. Yokluk ve yoksulluk 

iki farklı kavrammış, bunu öğreniyoruz. Evet, 

Tesova kurulmamış bir şehir. Elektrik çok 

nadir bulunuyor. Hele köylerde gece ay 

ışığından başka tek aydınlanma kaynağınız 

yıldızlar. Yol zaten yok, evler kerpiçten, 

harabeler şehri gibi. Bir evin önünde küçük 

bir televizyon karşısında onlarca çocuk çizgi 

film izliyor. Babamın hatıraları aklıma geliyor 

o an; aynı senaryoyu 40 yıl öncesini anarak 

anlatırdı. Artık yeni yerimiz Tesova. 

Gün ağarıyor şehrimizde. Hasta 

muayene etmek için yakın bir sağlık ocağına 

gidiyoruz. Kalabalık bir grup bizi bekliyor. 

Akşam haberlerinde afişe edilen lokantaların 

pis mutfakları gibi bir yerle karşılaşıyoruz. 

İnsanlar buradan sağlık medet umuyor. 

Muayene yatağı bulmak bile sorun. Güç bela 

tek ayağı tökezleyen bir tanesini elde 

ediyoruz. Teçhizat yok. Ama ihtiyaç da yok, 

gönüller arası bir köprü kurmak istiyorsanız 

eğer. Yokluklar değil paylaşımlarımız geliyor 

gözümüze bu insanlarla. Eğer olumsuz şartları 

bir kenara not etmeseydik ayrılırken 

aklımızda kalan sadece gülen gözler olacaktı. 

Afrika’da beyaz olmak, farklı olmak 

demek. Herkesin ilgi odağı haline 

geliyorsunuz. İnsanların 

birçoğu,özellikleçocuklar hayatlarında hiç 

beyaz insan görmemiş, garipsiyorlar. 

Korktukları da oluyor. Televizyon denen şey 
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buralarda pek nadir ya da telefon. Sizi 

dünyayla birleştiren her ne varsa işte burada 

o yok. Haliyle onların dünyasında sadece 

siyahlar var. Aralarında beyaz görenler de 

vaki ama onlar için de beyaz, tehlikeli adam 

demek. Çünkü beyaz adam hep kötülük 

getirmiş bu topraklara. Bu bize bir misyon 

daha yüklüyor: kafalardaki beyaz adamı 

değiştirmek. 

"Mutlu aileler birbirine benzerler, her 

mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu 

vardır." Lev Tolstoy-Anna Karenina. Ülkelerin 

sorunlarını akşama kadar düşünün, tartışın; 

doğal afetler, terör eylemleri, ekonomik 

krizler…  Afrika kıtasına gelirse eğer sıra, 

durun ve bunları bir kenara koyun; sadece 

memnun insanlar bulacaksınız çünkü “kara 

kıtada!” Kendi gördüğünüz problemleri 

içinizde saklayın. Onlar da farkında bunların 

elbet ama hallerine şükrederek geleceğe 

umutla bakıyorlar. Onurlu bir yaşam sürdüren 

insanlar göreceksiniz burada. Haline 

ağlamayan, dertlenerek ömrünü 

geçirmektense, hamd ederek memnuniyetini 

sürdüren insanlar. Olmayanları değil, 

elindekileri gören ve bununla mutlu olan 

simalar. Sofradan rızkını alınca sıra 

komşumda diyebilen çehrelerle 

karşılaşacaksınız. Hele nerede o eski 

bayramlar mı diyorsunuz? Gelin işte Afrika’ya; 

aradığınız o bütün manevi hazlarınızı burada 

doyuracaksınız. Hem de en saf haliyle. 

Evet, yeni güne uyanıyoruz. Bayram 

sabahına. Uzaklardan bir nida geliyor 

kulaklara. Davetkâr olduğu aşikâr. Ve sese 

yürüyen insanlar; ellerinde seccade. Bizde 

peşlerine takılıyoruz. Boş bir tarlada 

toplanmışlar. Seccademizi seriyor, aralarına 

oturuyoruz; kendimizden utanarak. 

Seccadesini başkalarıyla paylaşmayan bir tek 

biz varmışız meğer. Paylaşmayı öğreniyoruz 

Nijerlilerden paylaşmaya giderken. 

Bütün şehir, yakın vilayetlerle 

beraber bu alana toplanmışlar. Kadınlar 

arkada erkekler önde. Dini ve siyasi liderler de 

katılıyor namaza, hep birlikte tekbir getirerek: 

Allah u ekber. On binlerle nicelenecek insan 

var diye tahmin ediyorum saf tutan. Namaz 

bitiyor. Bölge sultanının kurbanını kesiyorlar 

önümüzde ve öylece başlıyor bayram. Hoş bir 

sada yükseliyor. Sesin geldiği yöne 

dönüyoruz; tören alayı hazır, ritim tutuyorlar. 

Davul sesleriyle insanlar da hareketleniyor.  

Bir coşku var alanda. Herkes birbiriyle 

bayramlaşıyor. Sarılanlar, tokalaşanlar. Ne 

olduğunu anlamadan biz de kendimizi ortama 

kaptırıyoruz. Etrafımızı sarmış insanlar. Ritim 

arttıkça coşku da artıyor. Her yanımızı 

sarıyorlar. Kaç kişiyle bayramlaştık o gün 

bilemiyorum. Ama sevildiğini hissediyor 

insan. Yaratandan ötürü sevenler ülkesi 

burası. Zahiren yüzlerle tokalaştık o gün ama 

manen milyonlarca gönüle sarıldı orada 

yüreklerimiz. Çok sonraları fark ediyoruz ki 

biz ekip olarak birbirimizle bayramlaşmayı 

unutmuşuz, kendimizi coşkuya kaptırınca. 

Çocuklar tutuyor ellerimizden. Şehre doğru 

bir akın, hep beraber yürüyoruz. Bütün 

çocuklar şekere doysa keşke o gün orada. 

Ellerinizi havaya doğru kaldırıp fırlatsanız ve 

binlerce şeker uçsa avucunuzdan. Olmuyor, 

ama o çocuklar sinelerinden sevgi şekerleri 

fırlatıyorlar havaya, hepsi sizi kucaklıyor, 

doyuyorsunuz burada. 

İkiye bölünüyoruz bugün; bir grup 

sağlık taramalarına devam ediyor, diğer 

grupla kurbanları takip ediyoruz. 600den fazla 

kurban yollamış Nijer’e; 4200 den fazla insan. 
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En az 43000 kişiye ulaşıyoruz burada. 43000 

kişiyi ağırlıyor soframız. Köy köy geziyoruz. 

Her köyde farklı bir tablo karşılıyor bizi. 

Baudeta diye bir bölgeye gidiyoruz. Şefleri 

teşekkür etmek için bizi evine davet ediyor. 

Kendince ikramlarda bulunuyor orada. Sonra 

dışarı çıkıp kurban kesimlerine şahitlik 

ediyoruz. Küçük bir hediye vermek istiyorum 

şefe ve balon dağıtıyorum çocuklarına köyün. 

Büyükler sarıyorlar bir anda etrafımı. Her biri 

elimi sıkıp bir şeyler anlatıyor. Küçücük 

hediyeler o derece mutlu ediyor insanları. 

Ayrılamıyoruz bir türlü Baudeta'dan. 

Bırakmıyorlar. Şef durumun farkında gülüyor. 

Küçük bir hediye yetiyor bizleri sevmeleri 

için. Sevginin maddi bir şey olduğunu o gün 

orada öğreniyorum. Maddi ve hissedilirmiş 

sevgi. Elinizle dokunamazmışsınız belki ama 

havasını teneffüs edebilirmişsiniz. Etrafınızı 

sarar, sizi hafifletirmiş. Hele şöyle bir çektiniz 

mi içinize; biraz sarhoş edermiş. Kalbinizin 

daha güçlü atmasına, yüreğinizin 

ferahlamasına sebep olurmuş. Afrika ne çok 

şey öğretiyor bize. 

Bir gün sonra yine aynı köye davet 

ediliyoruz. Topluca gidiyoruz bu defa. 

Yüzlerce insan toplanmış. Bayram günü 

işittiğimiz o hoş sada yine kulaklarımızda. 

İnsanlar dans ediyor. Bir karşılama tertip 

etmişler bizim için. Arabadan iner inmez 

kucaklamaya geliyorlar. Selamlama değil bu 

kucaklama adeta. Yine aynı sevgi sarıyor 

sinelerimizi. Önceki günden ismimi 

öğrenenler; Adem Adem diye sesleniyor. 

Etrafıma bakıyorum; ekibin geri kalanı da 

hakeza insan selini yara yara ancak ilerliyor. 

Yine şefin evine giriyoruz zorda olsa. 

İkramlarda bulunuyorlar. Ama aklımız 

dışarıda ki coşkulu havada. Seslerini duyuyor, 

havasını teneffüs etmek istiyoruz. Zaman 

sonra çıkıyoruz tekrar. Kendimizi aralarına 

atıyoruz. Onlarla beraber dans etmeye 

başlıyoruz. Coşku daha da artıyor. Belki de ilk 

defa bir beyaz aralarında onlar gibi 

davranıyor daha doğrusu davranmaya gayret 

ediyor. Her hareketimizle çığlıklar kopuyor. 

Çığlık korkunun değil, sevincin sesiymiş. 

Orada öğreniyoruz. Bir şeyler anlatmaya 

çalışıyor, gülüyor, eğleniyorlar; bizde öyle. 

Hep birlikte paylaşıyor ve mutlu oluyoruz. 

Beyazlar oraya sürekli bir şeyler götürmek 

için gitmişler; genelde kötülük, yeni yeni de 

yardım. Ama hiç onlardan biri olmamışlar. 

Yardım götürürken bile hep dışarıdan 

bakmışlar. Biz ise onlardan biri oluyor, 

aralarına giriyor, oyunlar oynuyoruz; bazen 

onların yerel oyunlarını, bazen bizim sokağın 

sek sekini. Onlara cebimizdeki şekeri 

vermiyor; onlarla cebimizdekini paylaşıyoruz. 

Sonra küçük bir çocuk beni görüyor, ağlamaya 

başlıyor. Yanımızdaki Nijerli beye soruyoruz, 

neden? Çünkü sen beyazsın diyor. O zaman 

hatırlıyoruz renklerimizin farklı olduğunu. 

Kralın çıplak olduğunu yine küçük bir çocuk 

haykırıyor. Biz ise o kadar kaptırmışız ki 

kendimizi; çoktan unutmuş, onlardan biri 

olmuşuz. Ve işte o samimi insanlar için rengin 

hiçbir önemi yok. Yüreğinizdeki güzellikle 

muhatap oluyorlar derinizin renginden 

ziyade. 

Burada terlik giymenin bir adabı var. 

Kızgın kumlarda yürürken; “başkasından bana 

ne” diyemezsiniz. Yine bir köydeyiz. Ortamı 

anlatmaya gerek yok, aynı coşku. Çocuklar 

ellerimizden tutuyor, bize köyü gezdirmek 

istiyorlar. Dilin damağa yapışması ne demek 

bize öğretecek bir sıcak var dışarıda, yer 

kızgın kum. Ayağımızdaki ayakkabı bile engel 
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olamıyor yangını hissetmemize. Sağ elimdeki 

çocuk ayağındakileri çıkarıp hiç bir şey 

olmamış gibi devam ediyor yoluna. Şaşkın bir 

halde ne olacak diye bakarken arkadaki çocuk 

giyiveriyor ayağına terlikleri. Bir süre sonra 

sol yanımdaki kızcağız terliklerini çıplak 

ayaklı diğer siyahî güzele terk ediyor. Yol 

boyunca böyle değişmeli bir şekilde 

ilerliyorlar; paylaşmanın adabını bilerek. 

Nerede o insanlık mı diyorsunuz buyurun 

Afrika’ya. 

Kişi başına yıllık 4-5 kg et 

düşüyormuş Nijer'de. Bu durumda açıkta 

kurban dağıtımı yaparsanız n'olur? Ortağımız 

Sani'ye sormadan edemiyorum; izdihama 

sebep olmayalım diye. Anlamıyor ne demek 

istediğimi ve garipseyerek bakıyor yüzüme. 

Sonra öğreniyorum. Yüzüme vururcasına 

sıraya geçiyor insanlar; gözleri olabildiğince 

tok. Her biri sessizce sıranın kendisine 

gelmesini bekliyor; payını alan yavaşça 

uzaklaşıyor. Rızkın sahibini tanıyorlar ama 

bizi de bozmadan, tebessüm ederek, şükran 

duygusu içerisinde selamlıyorlar. Mutlu olmak 

için dünya nimetlerine muhtaç olmadığımızı 

öğretiyor orada Nijer'in siyah yüzlü insanları. 

Masallarda vakit hızlı geçer ya, bizim ki de 

öyle oldu. Arabamızın geçtiği her yerde 

arkamızdan el sallayan, güzel, mutlu 

insanlarla vedalaşıyoruz; her metresine 

yüreğimizin bir parçasını bırakarak Nijer'in. 

Siyah çehrelerdeki apak nuru göremeyerek 

“kara kıta” yakıştırmasını yapan talihsizi 

düşünüyorum, sonra Afrika'nın bize 

öğrettiklerini. Ben, Adem Az 1990 İstanbul 

doğumluyum. 23 yaşıma 23 senede değil 

Afrika'da 8 günde erdim.  Kurduğumuz 

sofrayla ne çok insana ulaşacağımızın 

hayaliyle giderken, ne çok şey aldığımı fark 

ederek dönüyorum. Okullarda 17 yılda 

öğrenemediğim eğitimi, terbiyeyi orada 8 

günde öğretiyor Nijerliler. Süt çocuğundan 

ihtiyar amcalara kadar her biri bir muallim 

oluyor ve hayat dersi veriyor sizlere. 

Paylaşmayı, hamd etmeyi, şükretmeyi, her 

şeyden evvel insan olmayı okutuyor bu 

hocalar. 

İsveçli hanımın sorusuna dönersek 

tekrar: İnsanadır bizim özlemimiz. 

Hatıralardır paylaşımlarımız. Ve sevgidir 

birbirimize bağlayan. Eğer toprağın altına ve 

üstüne bakarsanız; yokluklar ve 

imkânsızlıklar göreceksiniz Afrika’da. Olurda 

gözlerinizi kapatır ve yüreğinizi açarsanız o 

insanlara; sevgiden, özlemden ve güzel 

hatıralardan başkasını bulamayacaksınız. 

 Yoksulluğunuzu bilir öyle gelirseniz hele ne 

çok şey öğreneceksiniz bu topraklarda. 

 

 

Peki, şimdi sebeplere ihtiyaç duyuyor muyuz hala Nijer’e gitmek için? 

 
 
 

Ali Ekrem ADIYAMAN 
Öğrenci Temsilcisi 
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ORGAN NAKLİ VE ORGAN NAKLİ HEMŞİRELİĞİ 

 

  Organ Nakli 

Vücutta görevini yapamayacak kadar 

hasta ve ya bedene zararlı hale gelen 

bir organın yerine canlı bir vericiden 

ya da kadavradan alınan sağlam ve 

aynı görevi üstlenecek bir organın 

nakledilmesi işlemine "Organ Nakli" 

veya "Organ Transplantasyonu" denir.  

Kadavradan ve canlıdan organ nakli 

yapılabilir. Nakli yapılan organlar; 

Karaciğer, Böbrek, Kalp, Akciğer, 

Pankreas, Kalp kapağı, Kornea, Kemik, 

Kemik iliği, Deri, İnce bağırsak.  

 

Kadavra donör (verici) : Beyin 

ölümü gelişmiş hastaların organları 

bağışlandığı takdirde bunlar kadavra 

donör olarak tanımlanmaktadır.  

 

Canlı donör : Organ nakli gereken 

hastanın dördüncü dereceye kadar 

akrabaları doku, kan grubu vb. uyum 

mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Sadece böbrek ve karaciğer nakli canlıdan 

yapılabilmektedir.  

 

Organ Nakli Hemşireliği  

Organ nakli hemşirelik bakımının temel amacı; nakledilen organın fonksiyonunun 

sürdürülebilmesi ve hastaya daha kaliteli bir yaşam sunulmasıdır.  

 

HEMŞİRELİK KÖŞESİ 
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Organ Nakli Hemşiresinin Görevleri 

Organ nakli öncesi alıcı ve verici adayının preop ve postop hazırlığının yapılmasıdır.  

 

Organ Nakli Sonrası Bakım Süreci  

 Akut Dönem Bakım; İlk 48 saat  - Yoğun Bakım Dönemi  

 Erken Dönem Bakım; Klinikte taburculuğa kadar geçen sürede bakım 

 Uzun Dönem Bakım; Taburcuktan sonra ömür boyu devam eden bakım 

 

Organ Nakli Sonrası Bakım Sürecini Oluşturan Önemli Konular  

 Nakledilen organın fonksiyonelliği,  

 Cerrahi ve anestezi komplikasyonları,  

 Transplantasyon cerrahisine bağlı komplikasyonlar,  

 Transplantasyon öncesi ve sonrası uygulanan tedaviye bağlı komplikasyonlar.  

 

 

Hemşire Duygu CANTEMİR 
 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
Organ Nakli Hemşiresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
  

28 
 

 

İstanbul Tıp Fakültesi mezun ve 

mensupları derneği, İstanbul Tıp 

Fakültesi mensupları, mezunları ve 

öğrencilerini maddi, sosyal, kültürel ve 

eğitsel yönlerden desteklemek; mezun ve 

mensuplar arası birliği ve dayanışmayı 

geliştirmek; kurumsal olarak İstanbul Tıp 

Fakültesine, bireysel olarak fakülte 

çalışanlarına, mezunlarına ve 

öğrencilerine maddi ve manevi destek 

sağlamak amacıyla Prof. Dr. Mehmet 

Bilgin Saydam tarafından 17 Mayıs 2010 

tarihinde kurulmuştur. Şu an dernek 

başkanlığını Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu 

yürütmektedir. 

  

 

 

İTFmed 
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Yönetim Kurulu ise; 

İkinci Başkan : Prof. Dr. Azmi HAMZAOĞLU 

Genel Sekreter : Doç. Dr. Bülent SAKA 

Sayman :  Serdar ADAY 

Üye : Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU 

Üye   :  Prof. Dr. Nilgün Sema GENÇ 

Üye :  Uzman Dr. Demet ALTUN 

Üye  :  Dr. Erhan BAŞ 

Üye  :  Fatma OK SEVER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derneğin öncelikli faaliyeti İstanbul Tıp 

Fakültesi öğrencilerine ve mensup 

yakınlarına burs sağlamaktır. İTFmed, 50 

öğrenciye burs vermektedir. Öğrencilerin 

öğrenim hayatlarına katkıda bulunmak 

için çeşitli projeler ile bu sayı artırılmaya 

çalışılmaktadır. 

Burs desteğinin yanı sıra, geliştirdiği ve 

hayata geçirdiği projeleriyle İTFmed 

faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu projeler 

gözden geçirilirse;İstanbul Tıp Fakültesi 

5.sınıf öğrencileri için yapılan “185.yıl 

Kitap Serisi” projesinde şu ana kadar 

toplam 7 kitap (Psikiyatri, Göğüs 

Hastalıkları, Anesteziyoloji, Sualtı 

Hekimliği, Tıbbı Ekoloji, Klinik Onkoloji, 

Nükleer Tıp) basılmış 3 kitap (Ortopedi, 

Üroloji, Kadın Doğum Hastalıkları) basım 

aşamasındadır, ve bu sayının artırılması 

için çalışmalar devam etmektedir.  

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü 

Amaçlayan 2013 yılında faaliyete gecen ve 

süresi devam eden e-atık projesinde 

bugüne Kadar Yaklaşık 2.000 Ton Atık 

Toplanmıştır.  

Her yıl İstanbul Tıp Fakültesi; 1.sınıf 

öğrencileri için önlük giyme 

töreni,3.sınıflar için stetoskop temini 

projesi, 5.sınıflar için nöbet takımı ve 

6.sınıf öğrencileri için mezuniyet törenini 

gerçekleştirmektedir.  

Bunların yanı sıra düzenlediği sosyal 

aktiviteler (10 Kasım Selanik Gezisi, 18 

Mart Çanakkale gezisi) ile fakülte 

çalışanları, öğrenci ve mezunları 

arasındaki iletişimi güçlendirmeyi 

hedeflemektedir. 

Bu kadar yoğun çalışmaya rağmen 

üretkenliğini koruyan dernek yeni bir 

projeyle yıla merhaba demektedir. Bu 

kapsamda İTFmed gelenekselleşmesini 

hedeflediği “Altın Stetoskop Günleri” adlı 

projeyi hayata geçirmeye hazırlan-

maktadır.  
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Mezunlar gününün her yıl Tıp alanında 

uluslararası ve ulusal katkısı olan İstanbul 

Tıp Fakülte’li değerli bilim insanlarına 

atfedilmesi düşünülmüş olup İlk mezunlar 

gününün Prof. Dr. Hulusi Behçet anısına 

organize edilmesine karar verilmiştir. 

Kampüs havasını yeniden solumayı, eski 

arkadaşları görebilme ve yeni dostluklar 

oluşturmayı sağlayacak bu projeye 

yüksek katılım beklenmektedir.  

Ayrıca bu Projeyle her yıl Ekim ayında 1. 

yılı birincilikle bitiren İstanbul Tıp 

Fakültesi öğrencisine,  14 ayar altın 

kaplama stetoskop hediye edilecektir.  

Derneğin şu anda 640 üyesi 

bulunmaktadır ve bu sayının artırılması 

için çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Dernek merkezi İstanbul Tıp Fakültesi ana giriş kapısı karsısında 2.Noter üzerinde 

bulunmaktadır. ( Millet cad. Vidinli apt. no : 133/4. 0212 534 04 52 ) ayrıca www.itfmed.org 

adresinden, itfmed@gmail.com ve sosyal paylaşım sitelerinden faaliyetleri güncel olarak 

duyurulmaktadır.  

Dernek siz İstanbul Tıp Fakültesi mensuplarını bu değerli çalışmalara katkı sunmak üzere 

beklemektedir. Ve unutulmamalıdır ki; İTFmed, siz İstanbul Tıp Fakültesi mezunları ve 

mensuplarınındır ve sizlerin omuzlarında yükselecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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İstanbul Tıp Fakültesi Türk Sanat Müziği Korosu  2006 yılında  

“Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi” tarafından kuruldu.  

Kuruluş amacı, yoğun tempoda çalışmak zorunda olan öğrenci, öğretim üyesi ve 

çalışanlarımızı bir yelpaze altında toplayarak haftada iki saat de olsa müzik ile 

rahatlamalarını sağlamak, öğretim üyesi öğrenci ilişkilerini güçlendirmek, unutulmaya yüz 

tutmuş müziğimizi gençlere tanıtmak ve sevdirmekti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bu çok üzücü kayıpların ardından çok kısa bir süre ara verdiğimiz 

çalışmalarımıza bugün Hamdi DEMİRCİOĞLU Hocamız ile devam 

ediyoruz. 

 
 

 

İTF Türk Sanat Müziği Korosu 

İTF Türk Sanat Müziği Topluluğu Konseri 

Kanun Virtözü Halil KARADUMAN 

Koro  Şefimiz Hamdi DEMİRCİOĞLU 

İlk koro Şefimiz  Ali Naci EROL ve  de ünlü Kanun 

Virtözü Halil KARADUMAN’ın ani kayıpları 

nedeni ile çalışmalarımıza çok kısa bir süre ara 

vermek zorunda kaldık. 

Kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz. 
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Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU 

İ.Ü. Rehberlik danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi  
Çapa Yerleşke Sorumlusu 

 

14 Mart Tıp Bayramı 
nedeni ile 

13 Mart Cuma Günü 

Saat 11.10 ’da 

14 Mart Amfisinde 
vereceğimiz  konserde 

sizleri aramızda görmekten 

mutluluk duyacağız. 

 

Her Cuma saat 12.00 -14.00 saatleri arasında Kış Bahçesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Türk Sanat Müziği ile ilgilenen öğrenci ve çalışanlarımızı koromuza katılmaya davet ediyoruz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          


