
Hocam Altu¤ iyi bir insan, iyi bir baba, iyi bir

kulak burun bo¤azc›, iyi ö¤retim üyesi, iyi yurttafl

ve iyi yönetici idi.

Yaflam sürecini yak›ndan bilen ve izleyenler bu

gerçe¤i görenlerdi.

Yaflam›nda dürüst olmufl, çevresine her zaman

hizmet etmifl, adaletli ve sevecen davranm›flt›r.

‹yi bir baba idi. Çocuklar›n›n en iyi biçimde yetifl-

mesini sa¤lam›flt›r. Prof. Dr. Tahir Altu¤ bugün onun

yolunda ilerlemifltir.

‹yi bir kulakç› ol-

du¤u tart›flmas›zd›r.

Gerek mikroflirürji

ve gerekse kulak bu-

run bo¤az›n di¤er

alanlar›nda öncü ol-

mufltur. Ülkemizde

ilk kulak burun bo-

¤az dergisini 1962’de

yay›nlam›fl ve bu

derginin uzun y›llar

yaflamas›n› sa¤lam›fl-

t›r. Bu dergi halen

baflar› ile yay›n ha-

yat›na devam etmektedir.

Uzun y›llar Kulak Burun Bo¤az Ulusal Kongre-

si’nin düzenlenmesi konusundaki yo¤un çal›flmala-

r›n›n yan›nda 1970’de Cerrahpafla Kulak Burun Bo-

¤az Anabilim Dal›’n›n düzenledi¤i Akademik Hafta

adl› bilimsel toplant›lar› bafllatt›.

Balkan T›p Kongresi’nin yap›lmas›na büyük des-

tek verdi. Kulak burun bo¤az konusunda birçok ki-

tap, çok say›da makale yay›nlad›. 5 Temmuz

1963’de 1 profesör, 1 volanter asistan ve 2 odac› ile

bafllad›¤› Cerrahpafla Kulak Burun Bo¤az Kürsüsü

bugün 20 ö¤retim üyesi ve çok say›da asistan› olan

uluslararas› boyutta bir Kulak Burun Bo¤az Anabi-

lim Dal›’na dönüfltü.

Anabilim dal›ndaki ayl›k toplant›lar düzenleyen,

KBB cemiyetinin ayl›k toplant›lar›n›n gerçeklefltiril-

mesi, y›ll›k ulusal KBB

kongreleri ve Akademik

Hafta ad› alt›nda yap›lan

bilimsel toplant›lar ile Cer-

rahpafla Kulak Burun Bo-

¤az Dal› tüm KBB ailesini

kucaklayan öncü bir mer-

kez haline geldi.

Prof. Dr. Altu¤; ça¤dafl,

Atatürk ilke ve devrimleri-

ne yürekten inanan gerçek

bir yurtseverdi. Ülkede ge-

liflen toplumsal ve siyasal

olaylar› yak›ndan izler,

olumsuzluklardan büyük

üzüntü duyard›. Düflünce-

lerini çevresiyle paylafl›rd›. Bu anlay›fl›n›n do¤al

ürünü olarak Cerrahpafla’n›n ‹stanbul T›p Fakülte-

si’nden ayr›lmas›ndan sonra önce baflhekim s›fat›y-

la, daha sonra yönetim kurulu üyeli¤i, senatörlük

ve dekanl›k yaparak Cerrahpafla’n›n geliflmesinde

önemli katk›lar sa¤lad›.

1980’de Dan›flma Meclisi’ne seçildi. Dan›flma

Meclisi’nde Anayasa Komisyonu’nda görev ald›.

Belki de Cumhuriyet tarihinde Meclis Anayasa

Komisyonu’nda görev alan tek t›p doktorudur.
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O günlerdeki heyecan›m› hep an›msar›m. T›p

sorunlar›m›, toplumsal ve de siyasal konulara olan

ilgim dolay›s›yla hep düflüncelerimizi, görüfllerimizi

paylafl›rd›k.

1982 Anayasas›’n›n 56. maddesinin yaz›lmas›n›

ve anayasada yer almas›n› sa¤lad›. Bu çal›flmada

küçük de olsa katk›m oldu¤u için mutluyum. As›l

önemlisi 20 y›l sonra

gerek iktidar ve gerek-

se muhalefet partisinin,

sa¤l›k hizmetlerinin tek

elden yürütülmesi ve

sa¤l›k sigortas› konular›n› programlar›na alm›fl ol-

malar›d›r.

Hocam›z herkese nasip olmayacak toplumsal

kimli¤iyle unutulmayacak ve hep takdirle, sayg›yla

an›lacakt›r.

Ben ise onu hocal›k, yöneticilik ve toplumsal

alandaki önderli¤i ve insan olarak bana verdi¤i s›-

cak, içtenlikli destek

dolay›s›yla ölünceye

dek yüre¤imde babam-

la yanyana saklayaca-

¤›m.
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