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1963 senesinin Nisan ay›nda toplanan ‹stanbul

Üniversitesi T›p Fakültesi Profesörler Kurulu, tarihi bir

kararla fakültelerin ikiye ayr›lmas›nda Çocuk, Kulak

Burun Bo¤az, Cildiye, Göz ve Fizik Tedavi klinikleri-

nin yeniden kurulmas›na oybirli¤i ile karar vermifltir.

Bu karara uyularak Cerrahpafla KBB Klini¤i 5

Temmuz 1963 günü resmen aç›lm›flt›r. Birkaç gün-

lük yerleflme periyodunu müteakip poliklinik mu-

ayeneleri bafllam›fl, k›sa zaman sonra klini¤in yega-

ne odas›nda tonsillektomi, sinüs ponksiyonu gibi

küçük cerrahi müdahaleler yap›lmaya bafllam›flt›.

Hasta yatak servisi ise erkeklerin yatt›¤› 9 yatakl› bir

genifl odadan, kad›nlar›n yatt›¤› iki yatakl› bir küçük

odadan ve ameliyat hasta durumuna göre erkek ve-

ya kad›n hasta yat›r›lan iki yatakl› daha konforlu bir

odadan müteflekkildi. Bütün bu flartlara ra¤men

1963-1965 döneminde 8098 poliklinik muayenesi

yap›lm›fl, 1225 hasta yat›r›lm›fl ve irili ufakl› 1224

cerrahi müdahale yap›lm›flt›r. Cerrahpafla Kad›n Do-

¤um ve Çocuk klinikleri için infla edilen binalar ta-

mamlanm›fl ve klinikler kurulufllar›na tafl›nmakta

iken planlama kurulu burada yeni teessüs etmifl Ku-

lak Burun Bo¤az, Cildiye, Psikiyatri klinikleri için de

yer bulunabilece¤ini tespit etti. Çocuk klini¤inin

4’üncü kat›na klinik tafl›nd›. Buraya asansör çal›flma-

d›¤› için 4’üncü kata merdivenle ç›k›l›yordu. Burada;

1 profesör odas›, 1 doçent odas›, 1 sekreter odas›, 1

büyük ameliyathane, 1 küçük ameliyathane (ayn›

zamanda pansumanhane olarak da kullan›l›yordu),

1 toplant› odas› (kütüphane), 1 odyometri odas›, 1

nöbetçi doktor odas›, hemflire odas›, ofis, 2 yatakl›

hasta odas›, 4 yatakl› hasta odas› vard›.

Yukar›da panoramik olarak gösterdi¤im minik

klini¤in kurulmas›nda ve onlar›n çal›flmas›ndaki

zorluklarla daima mücadele veren Hocam Altu¤,

hocal›¤›n›n son y›llar›n› modernize edilmifl olan ye-

ni klini¤in kurulmas› ve tafl›nma zorluklar› içinde

geçirmifltir. Hocam Altu¤ ileri bir vatansever, Ata-

türk hayran› ve iyi bir cerraht›r. Medikal ve parame-

dikal çok de¤erli eserler vermifl ö¤renci ve ö¤retim

üyesi yetifltirmifl, Bat›ya yönelmifl, fakültesinde De-

kan olmufl, memleketimizi d›fl dünyadaki t›p saha-

s›nda en iyi flekilde temsil etmifltir. Hocam Altu¤ bi-

ze sadece cerrahi hocal›¤› ö¤retmedi, bir mütefek-

kirin nas›l yetiflebilece¤ini, memleketine ba¤l›l›¤›,

büyüklere sayg›y› gösterdi.

Hocam Hikmet Altu¤’un Cerrahpafla’da ve ‹stan-

bul T›p Fakültesi’nde geçen 30 y›ll›k ö¤retim üyeli-

¤i devresinde en az 20 y›l birlikte çal›flma flerefine

nail oldum. Ö¤retim ve e¤itim sahas›nda Prof. Altu¤,

Türkiye’de hemen hemen yar›m as›r önce Prof. Ziya

Nuri taraf›ndan kurulan modern Türk Otolarengolo-

ji ekolünü takip ve tekamül ettirmifltir. Türk Oto-Ri-

no-Larengoloji Cemiyeti sekreterli¤ini uzun müddet

yapm›flt›r. Daha bafllang›çtan itibaren bu cemiyetin

yükselmesi ve tekamülünü sa¤lamak için çabalar

harcam›fl, t›p branfllar› içerisinde en hareketli ve ve-

rimli bir cemiyet haline getirmesini bilmifltir.

1962 senesinden bu yana Otolarengoloji Arfli-

vi’nin ç›kar›lmas›nda büyük çabalar harcam›fl, c›l›z

mali imkanlarla neflir hayat›n› bugüne kadar sürdür-

mek baflar›s›na ulaflt›rm›flt›r.

Öteden beri yurtta büyük eksikli¤i duyulan bir

toplum davas› olan ‹flitme ve Konuflma Rehabilitas-

yon Merkezi’nin kurulmas› için Cerrahpafla’da çal›fl-

malara bafllam›fl, kurulmas›nda ilk ad›m› atarak ce-

miyeti kurmufltur.

Biz talebeleri onu daima minnettarl›kla, sevgi ve

sayg›yla anaca¤›z. 
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