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1994 yılında yayın hayatına başlayan önce İstanbul Tıp Dergisi adıyla, 2013 yılından itibaren İstanbul
Medical Journal adıyla yayın hayatına devam eden İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanemizin kurucu
editörü ve 11 yıl boyunca dergimizin baş editörlüğünü yapmış olan Cüneyt hocamız beklenmedik bir
aramızdan ayrıldı.
Istanbul Medical Journal’ın ülkemiz genelinde yaygın tanınırlık kazanması, ayrıca ulusal ve uluslar
arası çok sayıda indekste taranır hale gelmesinde büyük emekleri olan değerli hocamız, İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 1. Dahiliye Klinik Şefi Uzm. Dr. Ahmet Cüneyt
Müderrisoğlu 1977’de Hacettepe Tıp Fakültesi’ni ikincilikle bitirdi. 1977-1981 arasında Hacettepe Tıp
Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D.’da uzmanlık eğitimini tamamladı. Askerlik görevini Ankara ATA
Kardiyoloji Kliniğinde yaptı, Nisan 1983’te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Başasistanı olarak hastanemizde göreve başladı. 1989’da Kinik Şef Yardımcısı, 1992’ de Klinik Şefi
oldu. 27 yıllık hocalık döneminde çok sayıda iç hastalıkları uzmanın yetiştirilmesinde aktif rol oynadı.
Binlerce hastaya şifa verdi. Hastanemizde pek çok yeniliğe imza attı. Enfeksiyon hastalıkları kliniğiyle
birlikte ilk kez Hepatit polikliniğini kurdu ve uzun yıllar Hepatit konseyinde görev aldı. İç Hastalıkları
Kliniği seminer salonunu kurdu ve altyapısını işler ve güncel hale getirerek düzenli olarak eğitimlerin
burada yapılmasını sağladı. Aile Hekimleri koordinatörlüğünü yürüttü ve yine çok sayıda aile hekimliği
uzmanı yetiştirdi. Çok sayıda bilimsel ve idari kurulda yer aldı. Ulusal ve uluslararası çalışmalara,
bildirilere imza attı. Bilgisayar kullanımı ve istatistik konusunda ustalığıyla tüm kliniğin sorunlarını
çözdü, literatür ihtiyaçlarını giderdi ve bilimsel çalışmalara katkı sağladı. Her zaman çok çalıştı, hem
toplum sağlığı, hem bilim dünyası için unutulmaz hizmetler verdi.
Asistanlarına karşı babacan, hastalarına karşı şefkatli, meslektaşlarına karşı son derece saygılı ve
etikti. Sakin, ölçülü ve sağlam kişiliğiyle hiçbir zaman kırıcı olmadı. İyi hekim ve iyi insan olmanın canlı
örneğini sergiledi. Kalp rahatsızlığının ardından tedavi sonrası çalışmaya devem etmeyi isteyecek
kadar mesleğine aşık ve hastanesine bağlıydı. Evli ve bir çocuk babası olan Cüneyt Müderrisoğlu,
görevine devam ederken 22 Nisan 2019’da beklenmedik bir şekilde aramızda ayrıldı. Cüneyt
Hoca’mızı tüm İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesi her zaman minnetle, sevgiyle, saygıyla ve
rahmetle anacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
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