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Bakırköy kadın doğum ve Çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesi
klinik şeflerinden ali İsmet tekirdağ hocamız bize kendinizi tanıtır mısınız?
kadın doğum ihtisasını niçin tercih ettiniz?
17.06.1949, Balıkesir doğumluyum. İlk ve orta tahsilimi Balıkesir’de tamamladım.
1967 yılında Hacettepe üniversitesi tip fakültesinde eğitimime devam ederken,
Türk Deniz Kuvvetlerinden burs alarak askeri öğrenci oldum. 1974’de deniz tabip teğmen olarak
Hacettepe’den mezun oldum. Üç yıl kıta hizmetinden sonra Gülhane Askeri Tip Akademisine uzmanlık eğitimi
için geri döndüm. Plastik cerrahi hayalimdeki uzmanlık iken, deniz kuvvetlerinin bu alanda uzman ihtiyacının
olmaması nedeniyle hem kliniği hem de cerrahi girişimleri birlikte olabilen Kadın hastalıkları ve Doğum
uzmanlık alanını tercih ettim.

1950’li yıllarda açılan ve 1970’li yıllardan itibaren kadın doğum asistan eğitimini veren bir klinikte 26 yıl
eğitim verdiniz, şu günlere baktığınızda kadın doğum eğitimindeki değişimi nasıl yorumluyorsunuz?
asistan ve uzmanlara yönelik önerileriniz nedir?
Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanı benim asistanlık zamanına göre çok büyük bir evrim geçirdi. Bu
değişimi sağlayan önemli olaylar fetal monitoring, ultrason, endoskopik cerrahi (laporoskopik, robotik cerrahi),
operasyonlarda kullanılan sütür materyalleri, diseksiyon ve koagulasyon cihazlarındaki iyileşmeler,
biyokimyasal analiz tekniklerindeki iyileşmeler, ovum ve sperm fizyolojisinin in vivo ve in vitro ortamlarının
daha iyi anlaşılması ile IVF- ICSI yöntemleri, dondurma yöntemleri olarak sayılabilir. Daha önceleri 30-40 yılda
oluşan değişimler, 5-10 yıl içinde hatta daha kısa sürelerde oluştu. Bu muhteşem değişimlerin kısa surede
oluşması Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanlığının tüm alanlarının 4 yıl gibi kısa sürede öğrenilmesini
imkânsız hale getirmiştir. Bu nedenle 4 yıllık asistanlık süresinde, öncelikle obstetrik ve jinekolojinin temel
konuları öğretilebilmekte, bu eğitim sürecinde her biri üst ihtisas alanı olan perinatoloji, infertilite, menopoz,
ürojinekoloji, jineko-onkoloji kliniklerinde rotasyonla eğitim verilmektedir.

Bakırköy kadın doğum kliniğinde infertilite kliniğinin kurulmasında büyük emeğiniz var. ayrıca, Ivf
merkezinin açılması içinde çok uğraştınız. Biraz bunlardan bahseder misiniz?
Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları EAH doksanlı yıllarda kadın doğum alt eğitim branşlarının
oluşturulmasında çoğu üniversitelerden daha evvel atılım yapmış öncü bir doğum kliniğidir. Ben Bakırköy
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olmama rağmen, Bakırköy Doğumevinde İnfertilite ve Menopoz kliniğini kurma ve geliştirme görevini severek
kabul ettim. Buradaki amacım eğitim verebilen bir IVF kliniğini oluşturmaktı. Maalesef idari bazı karar ve
tasarruflarla tüm alt yapısı hazır olan IVF kliniği açılamadı. Hastalarımız mağdur edildi. Ben 2014 yılı haziran
ayında emekli oldum. IVF kliniği 2018’de kadın doğum uzmanı bir hastane yöneticisi tarafından açıldı. Halen
IVF merkezimiz örnek bir klinik olarak hizmet vermektedir.
Geçmişe kıyasla hekim-hasta ilişkilerinde ne gibi değişiklikler yaşandı?
Günümüzde hekim hasta ilişkileri özellikle Türkiye’de çok önemli değişime uğramıştır. Hasta ve sağlık
personelinin hak ve sorumlulukları dengeli bir şekilde gelişmemiştir. Sağlık personeli sağlık hizmetini sunarken,
hasta ve hasta yakınlarından hiç hak etmediği davranışları görmektedir. Siyasi kişilerin popülist yaklaşımları,
tüm sağlık sistemi aksaklıklarının odağına hekimi koyma kolaycılığı ile izah edilebilmektedir. Tüm bu anlayış ve
davranışlar hekimlik mesleğine ve sağlık sistemine çok büyük zararlar vermektedir.
hobileriniz var mı ? emeklilik hayatınızı nasıl geçiriyorsunuz?
Hobilerim arasında kitap okumak, seyahat etmek, spor yapmak ve spor aktivitelerini izlemek (Tercihim
Fenerbahçe), bisiklete binmek, yürümek, mutfak isleri (yemek yapmak sayılabilir). Kızım ABD New York’ta
fırsat buldukça torun sevmeye oraya gidiyorum.

hocam son olarak genç meslektaşlarımıza önerileriniz nedir?
Genç meslektaşlarıma önerilerim;
1. Uzman doktor olan meslektaşlarım öncelikle insanı her haliyle çok sevmeli.
2. Doktorluğun zengin olmak için uygun bir meslek olmadığını kabul etmelerini.
3. Günümüzdeki değişen ve gelişen bilgilere doğru ve çabuk ulaşabilmek için dijital teknolojiye hâkim
olmalarını.
4. Yabancı dil, öncelikle İngilizceyi çok iyi okuyup konuşmalarını.
5. Alanlarında başarılı yetenekli uzmanları yakından takip ederek onların yöntemlerini iyi öğrenmelerini
(hekimlik usta çırak isidir).
6. Hekimlerin bireysel değil birlikte daha güçlü olacağını erkenden kavrayıp, tabip örgütlerini sadece tenkit
ederek değil, bizzat katkı vererek tüm hekimlerin hak ettikleri statü ve imkânları kazanmalarına destek
vermelerini kesinlikle öneriyorum.
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