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‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Ro-
matoloji Bilim Dal›’n›n kurucusu Prof. Dr. Hasan Yaz›c›,
1974 y›l›ndan beri aral›ks›z 38 y›l Cerrahpafla’da çal›flt›k-
tan sonra 22 Mart 2012 tarihinde yafl haddinden emekli
oldu.

1945 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Hasan Yaz›c›, 1956
y›l›nda Robert Kolej’e bafllad› ve  1963’de buradan me-
zun oldu. 1963-1969 y›llar› aras›nda önce ‹stanbul Üni-
versitesi T›p Fakültesi’nde daha sonra Cerrahpafla T›p
Fakültesi’nin aç›lmas› ile birlikte Cerrahpafla’da t›p e¤iti-
mini tamamlad›. 

1969 y›l›nda Berrin Karao¤ul ile evlendi ve iç hasta-
l›klar› ihtisas›n› yapmak üzere Amerika Birleflik Devletle-
ri’ne gitti. Phileadelphia, Albert Einstein Medical Cen-
ter’da internli¤ini, University of Nebraska Medical Cen-
ter ve Creighton University, Omaha’da iç hastal›klar›
asistanl›¤›n› ve romatoloji uzmanl›k e¤itimini tamamlad›.
1973 y›l›nda ‹ç Hastal›klar› Amerika Board Diplomas›n›
ve 1974’de Romatoloji Amerika  Board Diplomas›n› ald›.

1974 y›l›nda Türkiye’ye döndü ve Cerrahpafla T›p
Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›’nda çal›flmaya
bafllad›. 1977 y›l›nda iç hastal›klar› doçenti oldu ve 1978
y›l›nda Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde Romatoloji Bilim
Dal›’n› kurdu. O dönemde Türkiye için romatoloji çok
yeni bir bilim dal› idi ve Cerrahpafla Romatoloji, Türki-
ye’de kurulan ikinci romatoloji klini¤i oldu. 1981 y›l›nda
‹ç hastal›klar› profesörü oldu. Uzun y›llar CerrahpaflaT›p
Fakültesi Vakf›’nda çal›flt›.

1977 y›l›nda, daha sonra ‹.Ü. Behçet Hastal›¤› Arafl-
t›rma Merkezi olmufl ve halen 9.000’e yak›n kay›tl› has-
tas› bulunan, Behçet hastal›¤› üzerine pek çok önemli
araflt›rman›n yap›lm›fl oldu¤u multidisipliner poliklini¤i
bafllatt›. Behçet hastal›¤› hakk›nda günümüzdeki yerleflik
bilginin önemli bir bölümü bu poliklinikte üretilmifl bi-
limsel ürünlere dayan›r.

1994 y›l›nda, flimdiki ad› Türkiye Romatoloji Derne-
¤i olan Romatoloji Araflt›rma ve E¤itim Derne¤i’ni (RA-

ED) kurdu. O zamanlar için büyük bir organizasyon olan
EULAR (Avrupa Romatizmayla Savafl Birli¤i) Vaskülit
Sempozyumu’nu Türkiye’de,-RAED genel sekreteri ola-
rak- düzenledi ve yeni kurulmakta olan RAED için
önemli bir finans deste¤i sa¤lad›.

1993 y›l›nda kurulan Türkiye Bilimler Akademisi’nde
1994-2011 y›llar› aras›nda önce asli üye, daha sonra Yö-
netim Kurulu üyesi ve Etik Kurulu Baflkanl›¤› yapt›. TÜ-
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Prof. Dr. Hasan Yaz›c› emekli oldu

Professor Hasan Yaz›c› has retired

Prof. Dr. Hasan Yaz›c›
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BA’daki son de¤iflikliklerle birlikte bir grup bilim adam›y-
la birlikte TÜBA’dan istifa ederek Bilim Akademisi Der-
ne¤i’ne kat›ld›. 

Uluslararas› Behçet Hastal›¤› Derne¤i genel sekreter-
li¤ini ve baflkanl›¤›n› yapt› ve Behçet hastal›¤› ile ilgili pek
çok komisyona baflkanl›k etti. Behçet hastal›¤›n›n dünya-
da genifl kitlelerce tan›nmas›n› sa¤lad›. 

Geçti¤imiz y›l, üyesi oldu¤u (American College of
Rheumatology, ACR) Amerikan Romatizma Derne¤i
kongresi s›ras›nda yap›lan bir törenle Amerikan Romatiz-
ma Derne¤i’nin Master üyeli¤ine seçildi. 

1996-1999 y›llar› aras›nda, daha sonra onur üyesi ol-
du¤u EULAR genel sekreterli¤ini yapt› ve bu sene de
EULAR taraf›ndan, 2012 EULAR Meritorious Service
Ödülüne lay›k görüldü. 

Hocam›z son olarak da, geçti¤imiz günler içinde, Avru-
pa Bilimler Akademisi’ne (Academia Europaea) üye seçildi.  

Ayr›ca, Londra’daki Royal College of Physicians, Bri-
tish Society for Rheumatology, American College of
Physicians, Sociadade Galega de Reumatoloria’n›n üyesi,
Polonya ‹ç Hastal›klar› Derne¤inin onur üyesidir. 

2001-2004 y›llar› aras›nda Türkiye ‹ç Hastal›klar› Uz-
manl›k S›nav› Kurulu baflkanl›¤›n›, 2004-2007 y›llar› ara-
s›nda Türkiye ‹ç Hastal›klar› Uzmanl›k Derne¤i baflkan-
l›¤›n› yapt›. 

2002-2011 y›llar› aras›nda Cerrahpafla T›p Fakültesi ‹ç
Hastal›klar› Anabilim Dal› Baflkanl›¤› görevini sürdürdü.

Uzun y›llar ‹stanbul Üniversitesi Senatörlü¤ü yapan
Hasan Yaz›c› 2010 y›l›ndan beri ‹.Ü. Etik Kurulu baflka-
n› olarak halen aktif olarak çal›flmaktad›r.  

Bunlar›n d›fl›nda üniversite ve bilimsel araflt›rma ko-
nusundaki de¤iflik gazetelerde yay›mlanm›fl makalelerinin
bir k›sm› Milliyet Yay›nlar›’ndan ç›kan  ‘Muteber Bir
Nesne Yok Devlet Gibi... ’ adl› kitapta toplanm›flt›r.

PubMed’de tarand›¤›nda 300’den fazla uluslaras› ma-
kalesi bulunuyor, 6000’in üzerinde sitasyonu var. Birçok
uluslararas› ve yerli derginin hakemleri ve editörleri ara-
s›nda yer al›yor. 

Çok say›da yerli ve uluslararas› kitab›n editörlü¤ü ya-
n›nda bu kitaplara bölüm de  yazd›. 

2001 y›l›ndan beri her sene Clinical and Experimental
Rheumatology dergisinin bir ek say›s› olan ‘Behçet's Di-
sease and Other Autoinflammatory Conditions’ editörlü-
¤ünü yürütmektedir. Günümüzde Behçet hastal›¤› hak-

k›nda hakemli dergilerde ç›kan yay›nlar›n %25 kadar› bu
ek say›da ç›kmaktad›r. 

Her türlü yeni fikre, hipoteze, yay›mlanm›fl makaleler
hakk›nda, kendi yay›mland›klar› dergilerde bile yay›mlan-
maktan kaç›n›lan elefltiri ve tart›flmalara aç›k uluslaras› ca-
miada giderek yerini kaybeden tart›flma, bir fleylere karfl›
ç›kma gereksinimini karfl›lamay› amaçlayan ‘Letter to
Editor in Rheumatology’ isimli bir uluslararas› online
derginin kurucu editörüdür.

2004 y›l›ndan beri iki y›lda bir, bir Türkiye’de, bir Yu-
nanistan’da düzenlenmekte olan Türk-Yunan Romatolo-
ji Ggünlerinde Hoca’n›n Profesör Moutsopoulos ile bir-
likte bafllatt›¤› bu toplant›lar hem bilimsel al›flveriflin hem
de Yunanl› meslektafllar›m›zla paylaflt›¤›m›z dostluklar›n
geliflmesine yard›mc› olmaktad›r.

2008 y›l›ndan beri her y›l may›s ay›nda düzenli olarak
gerçeklefltirilen epidemiyoloji konusunda son derece yük-
sek bilimsel düzeye sahip nesnel t›p toplant›lar›n› bafllatt›.

Hasan Hoca’n›n yukardaki ödülleri d›fl›nda ald›¤› pek
çok ödül var. 1986 y›l›nda ald›¤› ‹stanbul Tabip Odas›
Araflt›rma Ödülü ve Türkiye Rotary Kulübü Bilim ve
Teknoloji Ödülü, 1993’de ald›¤› TÜB‹TAK Bilim Ödü-
lü, 1997’de TÜB‹TAK ve Almanya Atatürkçü Düflünce
Derne¤i Behçet  Hastal›¤› Araflt›rma  Ödülü, 2002’de Se-
dat Simavi Ödülü ve 2011 y›l›nda ald›¤› ‹stanbul Üniver-
sitesi Bilimsel Yay›n Ödülü bunlardan baz›lar›d›r. 

Hasan Hoca’n›n yan›nda yetifltirdi¤i pek çok romato-
loglardan baz›lar› Trakya Üniversitesi, Eskiflehir Osman-
gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara GATA gi-
bi farkl› üniversitelerde romatoloji bilim dallar› kurdular
ve onlar da flimdi bir k›sm› doçent olan romatologlar ye-
tifltirdiler. Ayr›ca, ö¤rencisi ve o¤lu Yusuf Yaz›c› da New
York’da, Amerika’n›n birçok yerinden hastalar›n baflvur-
du¤u bir Behçet merkezi kurdu.

Hasan Hoca’n›n 3 o¤lu ve 3 torunu var.

Hocam›za mutlu bir emeklilik dilerken emekli olma-
s›na ra¤men bize hala aktif olarak gelip yard›m etmesi
mutlulu¤umuzu daha da artt›rmaktad›r.
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