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Askerliğimi tamamladıktan sonra Ankara’ya döndüm. Onbeş 
ay geçiçi olarak Sağlık Bakanlığı’nda görev yaptıktan sonra bir 
şans eseri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzun ömür-
lü hayatımın başlangıcı olarak Antalya’da çalışmaya başladım. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde işe başladığım dönem-
de aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Gast-
roenteroloji eğitimimi tamamladım. Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne geri döndükten sonra Antalya’da Gastroente-
roloji bölümünü açmaya çalıştım. Bu dönemde yardımları-
nı hiçbir zaman unutamayacağım Prof. Dr. Hamdi AKTAN’a 
hocama teşekkürlerimi sunarım. İlk yıllarda çalışmaktan zevk 
duyacağım çok başarılı arkadaşlarım oldu. Antalya ve Ispar-
ta’daki hekimlerle birlikte Antalya’da Gastroenteroloji şube-
sini kurduk ve birçok konferanslar ve çalışmalar yaptık. Bu 
sürede Türk Gastroenteroloji Derneği Kongresi’ni Antalya’da 
yaptım. Bana yardımcı olan Prof. Dr. İnci SÜLEYMANLAR arka-
daşımı unutamam. 91-92 -93 yıllarında Türk Gastroenteroloji 
Derneği’nde Ankara’da yönetim kurulu üyeliğine seçildim. 

Akademik Gastroenteroloji eğitimi için arakadaşlarım ve ben 
çok çalıştık ama yine de tam bir akademisyen yetiştirmemiz 
istediğimiz seviyelerde olmadı. Bunun sebebi uzmanlık eğiti-
mi için iyi hazırlanmış programların olmamasıdır ama genede 
yılda bir iki kere Yurtiçi çalışmalarımız ve Yurtdışı çalışmaları-
mız oldu. Burada da Prof. Dr. Bülent YILDIRIM’a da teşekkür 
ediyorum. 

Geriye baktığım zaman bilimsel gastroenterolojinin daha iyi 
olduğunu, uygulamalı klinik gastroenterolojinin ise ancak 
ilerlemeye çalıştıgını gördük. Üniversiteler kurumsal kimlik-

16 Mayıs 1950’de Bursa’da doğdum. Bursa’dan sonra 
uzun bir süre Ankara’ya tayin olduk. İlkokula An-
kara Yenimahalle’de başladım. Fakat sonra Elazığ’a 

tayin olduk. Elazığ’a 24 km uzaklıkta olan Hazar Santralinde 
beş sene oturduk. İlkokul bittikten sonra Ankaraya döndük. 
Ankara Atatürk Lisesi’nden altı senede mezun olarak Üniver-
site hayatıma başlama hakkı kazandım. 1966 -1967 senesinde 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Bu yıllar Üni-
versite olaylarının çok sıkıntılı geçtiği yıllardı. Bir çok talebe 
arkadaşlarımı kaybettiğimi hatırlamak istemiyorum.  

1974’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun ol-
dum. Üniversite hayatımda iki önemli nokta vardır. Birinci-
si iyi bir tıp eğitimi almak oldu. İkincisi ise önemli olan bu 
süreç içerisinde hayatı öğrendim. Bir sene geçmemişti, Tıp 
Fakültesinde açılan sınava girdim ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde uzmanlık eğitimine başladım. Tıp eğitimi döne-
minde bende iz bırakan iyi olaylar olduğu gibi hatalar yaptı-
ğım olaylar da oldu. Lisans eğitimine çok önem vermemiştim. 
Fakat tıp eğitimini ülkemizde oldukça merkezi bir üniversi-
tede yapmam benim için çok iyi bir fırsattı. Tıp fakültesine 
girdiğim seneler doktor eksikliği önemli miktardaydı. Bu fark 
bugün doktor fazlalığına dönüşmeye başladı. Ayrıca bu yıllar-
da ana şehirlerin dışında tıp eğitimi yoktu ya da yok denecek 
kadar azdı. 

Türkiye’de içinde bulunduğumuz yıllarda Gastroenteroloji 
eğitim veren Tıp fakültesi sayısı 50’nin altında ve bu yerlerin 
çoğu da büyük şehirlerde toplanmıştı. Uzmanlık eğitimimi 
bitirip İç Hastalıkları uzmanı olarak askerliğimi yapmak için 
Trabzon’a gittim. 16 ay asteğmen olarak askerliğimi yaptım. 

Prof. Dr. Fahri IŞITAN ile Şöyleşi
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ji, İBH, endoskopi laboratuvarları gibi ilerlemeleri yaptık. Bir 
çok üniversitenin özeneceği endoskopi laboratuvarını kur-
duk. Bundan sonra arkadaşların araştırma ve eğitime daha 
çok yer vermelerini arzu ederim. 

Son olarak, tam gün yasasını da desteklemek istiyorum. 

lerini geliştirememişlerdir. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde Gastroenterolojiyi kazıya kazıya, söke söke 
belli bir noktaya getirdim. Bundan dolayı kendimle gurur du-
yuyorum. 

Gastroenteroloji kliniğini arkadaşlarımla kurduk ve hepatolo-

Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1999, Antalya

Saygılarımla

Prof. Dr. Hasan Fahri IŞITAN

Fahri Işıtan Hoca Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Gastroenteroloji Kliniği’ni kurarak bir tarih olmuştur. Sakin, hoş-
görülü, yardımsever yapısı ve etik kurallara saygılı kişiliği ile hem hastalarının hem de öğrencilerinin sevgisini kazanmıştır. 

Fahri Hoca rahatsızlandığı zaman hocam Prof. Dr. Hamdi Aktan bana “Ali, bugünlerde çok üzgünüm, benim gerçek dostum 
çok hasta” dediği zaman çok duygulanmıştım. Fahri hocamız Hamdi Aktan’ın dostluğunu kazanacak kadar farklı bir insandır. 
Fahri hocaya nice mutlu yıllar dileriz.

Prof. Dr. Ali ÖZDEN 




