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İstanbul Medical Journal was first published in 1994 under the name

1994 yılında yayın hayatına başlayan önce

of “İstanbul Medical Journal” and Müderrisoğlu M.D. was the founding

İstanbul Tıp Dergisi adıyla, 2013 yılından itibaren İstanbul Medical

father and Editor-in-Chief for 11 years. İstanbul Medical Journal has

Journal adıyla yayın hayatına devam eden İstanbul Eğitim ve Araştırma

gained widespread recognition throughout our country, and he made

Hastane’mizin kurucu editörü ve 11 yıl boyunca dergimizin baş

great efforts to make it searchable in a large number of national and

editörlüğünü yapmış olan Cüneyt hocamız beklenmedik bir şekilde

international indexes. Müderrisoğlu M.D. passed away unexpectedly.

aramızdan ayrıldı.

Müderrisoğlu M.D. was Chief of 1st Internal Medicine Clinic in İstanbul

İstanbul Medical Journal’ın ülkemiz genelinde yaygın tanınırlık

Training and Research Hospital and he graduated from Hacettepe

kazanması, ayrıca ulusal ve uluslar arası çok sayıda indekste taranır

Faculty of Medicine in second place in 1977. Between 1977-1981, he

hale gelmesinde büyük emekleri olan değerli hocamız, İstanbul Eğitim

completed his residency training in Hacettepe University Medical

ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 1. Dahiliye Klinik Şefi

Faculty, Department of Internal Medicine. He completed his military

Uzm. Dr. Ahmet Cüneyt Müderrisoğlu 1977’de Hacettepe Tıp Fakültesi’ni

service in Ankara GATA Cardiology Clinic. In April 1983, he started to

ikincilikle bitirdi. 1977-1981 arasında Hacettepe Tıp Fakültesi,

work in İstanbul Training and Research Hospital as the Chief Intern of

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

the Internal Medicine Clinic. In 1989, he became Assistant Chief and

Askerlik görevini Ankara GATA Kardiyoloji Kliniğinde yaptı, Nisan

in 1992, he became Chief of Clinic. During his 27 years of teaching, he

1983’te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

played an active role in the training of many internal medicine specialists

Başasistanı olarak hastanemizde göreve başladı. 1989’da klinik şef

and healed thousands of patients. He achieved many innovations in our

yardımcısı, 1992’de klinik şefi oldu. Yirmi-yedi yıllık hocalık döneminde

hospital. Together with the Infectious Diseases Clinic, he established the

çok sayıda iç hastalıkları uzmanın yetiştirilmesinde aktif rol oynadı.

Hepatitis outpatient clinic for the first time and served in the Hepatitis

Binlerce hastaya şifa verdi. Hastanemizde pek çok yeniliğe imza attı.

Council for many years. He established the Internal Medicine Clinic

Enfeksiyon hastalıkları kliniğiyle birlikte ilk kez hepatit polikliniğini

seminar room, and worked and updated the infrastructure so that

kurdu ve uzun yıllar hepatit konseyinde görev aldı. İç hastalıkları

regular trainings were held here. He was the coordinator of Family

kliniği seminer salonunu kurdu ve altyapısını işler ve güncel hale

Physicians and also trained a number of family medicine specialists.

getirerek düzenli olarak eğitimlerin burada yapılmasını sağladı. Aile

He took part in numerous scientific and administrative boards. He

hekimleri koordinatörlüğünü yürüttü ve yine çok sayıda aile hekimliği

conducted many national and international studies. With his mastery of

uzmanı yetiştirdi. Çok sayıda bilimsel ve idari kurulda yer aldı. Ulusal

computer use and statistics, he solved the problems of the whole clinic,

ve uluslararası çalışmalara, bildirilere imza attı. Bilgisayar kullanımı ve

fulfilled the literature needs and contributed to scientific studies. He has

istatistik konusunda ustalığıyla tüm kliniğin sorunlarını çözdü, literatür

always worked hard and provided unforgettable services for both public

ihtiyaçlarını giderdi ve bilimsel çalışmalara katkı sağladı. Her zaman çok

health and the scientific world.

çalıştı, hem toplum sağlığı, hem bilim dünyası için unutulmaz hizmetler

He was fatherly to his assistants, affectionate towards his patients,

verdi.

extremely respectful and ethical to his colleagues. With his calm,

Asistanlarına karşı babacan, hastalarına karşı şefkatli, meslektaşlarına

restrained and firm personality, he has never been offensive. He

karşı son derece saygılı ve etikti. Sakin, ölçülü ve sağlam kişiliğiyle

exhibited a living example of being a good physician and a good person.

hiçbir zaman kırıcı olmadı. İyi hekim ve iyi insan olmanın canlı örneğini

He was in love with his profession and was attached to his hospital, so

sergiledi. Kalp rahatsızlığının ardından tedavi sonrası çalışmaya devem

that he could continue working after a cardiac treatment. Müderrisoğlu

etmeyi isteyecek kadar mesleğine aşık ve hastanesine bağlıydı. Evli ve

M.D., who was married and had one child, left us unexpectedly on 22

bir çocuk babası olan Cüneyt Müderrisoğlu, görevine devam ederken

April 2019 while he was continuing his duty. The entire family of İstanbul

22 Nisan 2019’da beklenmedik bir şekilde aramızda ayrıldı. Cüneyt

Training and Research Hospital will always commemorate Müderrisoğlu

Hoca’mızı tüm İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastane’si ailesi her zaman

M.D. with gratitude, love, respect and mercy. Rest in peace.

minnetle, sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anacaktır. Ruhu şad, mekanı
cennet olsun.
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