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Mart 1925 tarihinde Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde Ayşe Sıdıka ve Ahmet Hamdi Çalış’ın ilk çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Sonraki yıllarda
beş kardeşi daha dünyaya geldi.

İlkokulu Sivrihisar’da okudu. Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olup ticarete atılması ve çocukların daha iyi
eğitim almaları düşüncesi ile 1938 yılında ailecek Sivrihisar’dan İstanbul’a taşındılar. Ortaokulu İstanbul’da bitirdi. O
tarihte babasının vefatı ve 2. Dünya savaşının başlamasıyla İstanbul’da kalmanın sakıncalı olduğunu düşünerek tekrar ailecek Sivrihisar’a geri döndüler. Savaşın getirdiği yokluk yıllarında aile bütçesine katkıda bulunmak maksadıyla eğitimine
iki yıl süre ile ara verdi. Daha sonra Muhasebeci Hususiye’den
temin ettiği burs ile eğitimine Eskişehir Atatürk lisesinde devam etti ve 1947 yılında buradan mezun oldu. 2. Dünya savaşının bitmesinden sonra tekrar ailecek İstanbul’a geri döndüler. Babasının vasiyeti üzerine girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1954 yılında mezun oldu.
Mezun olduktan sonra vatani görevini 1955 yılında İzmir’deki Askeri Ağır Bakım Silah Tamir Fabrikasında yaptı. Terhisine
az bir süre kala İzmir’de katıldığı 14 Mart 1956 yılındaki Tıp
Bayramı balosunda üniversitedeki hocası Prof. Dr. Muhittin
Erel ile karşılaştı. Bu karşılaşmalarında Ege Üniversitesinin
kuruluşunda görev aldığını öğrendiği hocasının tavsiyesi üzerine terhis olduğu 1956 yılının sonunda Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesinde göreve başladı. Bu tarihten 1957 yılının ilk yarısına kadar sırası ile Fizyoloji Enstitüsünde Prof. Dr. Cemal Akgün ve Genel Patoloji ve Patolojik Anatomi Enstitüsünde
Prof. Dr. Kemal Akgüder’in yanında asistan adayı olarak çalıştı. 1957 yılının ikinci yarısından itibaren de Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi 2. Dâhiliye Kliniğinde Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nın yanında göreve başladı. Bir süre sonra kliniğin ilk asistanı oldu. 1962 yılında da aynı kliniğin ilk Dâhiliye Uzmanı ol-

du. Bu görevinden ayrıldıktan sonra bir yıl süre ile serbest çalıştı, daha sonra 1963 yılında İzmir Bornova- Çamdibi Belediyesinde Belediye Tabibi olarak görev yaptı. Aynı yıl içerisinde
bu görevinden ayrılarak Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir Merkez Polikliniğinde göreve başladı ve 1965 yılı sonuna kadar
bu kurumda Dâhiliye Mütehassısı olarak çalıştı. 1966 yılının
başında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hocası
Prof. Dr. Namık Kemal Menteş’in 1960 yılında Konak’taki İzmir Devlet Hastanesinde kurduğu ilk Gastroenteroloji Kliniğine asistan olarak atandı ve 1967 yılında girdiği sınavları başararak Gastroenterolog unvanını aldı. 1968 yılı başından itibaren Ege üniversitesi Tıp Fakültesi 2. İç Hastalıkları Kürsüsünde Uzman Doktor olarak görev yaptı. 1973 yılında Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği inşaatının
tamamlanıp hizmete girmesi nedeniyle İzmir Devlet Hastanesindeki Gastroenteroloji Kliniği bu adrese taşınarak faaliyetine son verdi. Bunun üzerine İzmir Devlet Hastanesinde
yeniden Gastroenteroloji Servisini kurmak maksadıyla Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu.
Yaklaşık 3 yıllık zorlu mücadeleler sonucunda İzmir Devlet
Hastanesinde ikinci kez Gastroenteroloji servisinin açılmasını sağladı. Bunun üzerine 1975 yılı sonunda Ege Üniversitesi
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Tıp Fakültesindeki görevinden ayrılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kadrosuna geçti. Aynı tarihlerde Bakanlığının
açtığı Şef Muavinliği sınavını kazanarak yeniden kurup hizmete soktuğu kliniğe Şef Muavini olarak tayini yapıldı. 1982
yılında Yeşilyurt’taki İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi inşaatının tamamlanması ile kliniği bu binaya taşıyarak
yeni adresinde hizmet vermesinin sağladı. 1986 yılında Bakanlık tarafından Servis Şefi olarak ataması yapıldı. Bu sayede
kliniğinde birçok genç Gastroenteroloğun yetişmesini sağladı. 14 Mart 1990 yılında hizmet verdiği bu klinikten Kurucusu ve ilk Servis Şefi unvanı ile emekli oldu. Emekli olduktan
sonra bir süre daha hem serbest hekim hem de T. C. Ziraat
Bankası Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
İzmir Alsancak sağlık polikliniğinde sözleşmeli işyeri hekimi
olarak çalıştı. 2000 yılı sonunda ticari hekimliğine son verdi.

Mesleki yaşamı boyunca çeşitli kongre ve sempozyumlarda
birçok tebliğ sundu, ayrıca mesleki dergilerde çok sayıda bilimsel makalesi yayınlandı.
1957 yılında yaptığı evliliğinden iki oğlu ve bir kız evladı oldu. Onların yapmış oldukları evliliklerden her birinden bir
erkek torunu oldu.
28 Eylül 2012 tarihinde rahatsızlığı sebebi ile yattığı Kurucu
ve İlk Servis Şefi unvanı ile emekli olduğu şimdiki adıyla Kâtip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde gözlerini hayata yumarak
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Naaş’ı ebedi istirahatgahı olan İzmir Yeni Buca’daki aile kabristanına defnedildi.
Ailesi (10.10.2012)

‹nkaya Köyü Tarihi Ç›nar›
Bursa-Uluda¤ yolu üzerinde bulunan ‹nkaya Köyü`ndeki ‹nkaya Ç›nar›, 595 y›ll›k tarihiyle Türkiye’nin en yaﬂl› a¤ac› olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Ziyaretçi ak›n›na u¤rayan ve Bursa’n›n simgesi haline gelen ç›nar, 35 metrelik boyu,
9.2 metre çevresiyle dikkat çekmektedir. Her bir dal›n›n kal›nl›¤› 3–4 m.yi bulmaktad›r.
Köy halk›, tarihi ç›nar›n alt›nda çay bahçesi, mangal restoran, market ve hediyelik eﬂya dükkanlar› açm›ﬂ, köylü kad›nlar›n yapt›¤› el iﬂlemesi ürünler, bahçelerinde yetiﬂtirdikleri meyve ve sebzeleri satarak geçimlerini sa¤lamaktad›r.
Bu bak›mdan tarihi ‹nkaya Ç›nar› ayn› zamanda köy halk›n›n da geçim kayna¤›d›r.
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