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Değerli Meslektaşlarım, 
 

Sıcak bir yazın arkasından, pandeminin halen devam etmekte olduğu 
ancak aşılarla bir nebze korunabildiğimiz şu günlerde çok şükür ki 
okullarda eğitim başlayabildi, üniversiteler öğrencilerine kavuştu, yüz 
yüze toplantılarımızın sayısı yavaş yavaş artıyor. Umuyoruz ki bu açılma 
hali devamlı olur, ve en yakın zamanda pandemi tüm dünyada kontrol 
altına alınabilir. Bu ayki bültenimizde derneğimizin 16 Ekim’de Avrupa 
karaciğer araştırmaları Derneği (EASL) ile başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdiği ortak toplantıdan notları başkanımız sayın Prof. Dr. 
Ramazan İdilman sizlerle paylaşacak. Ayrıca başkanımız bu sene 14-15 
Ocak tarihinde AASLD ile TASL ortak toplantısının da yapılacağını ve bu 
toplantıya kayıt yaptıranların AASLD 2021 toplantısına katılımın TKAD 
tarafından sağlanacağı müjdesini veriyor. 

 
Derneğimizin EASL, AASLD, BASL gibi uluslararası karaciğer dernekleri ile yapmış olduğu bilimsel 
faaliyetler, çalışma gruplarının yaptığı araştırmalar ülkemizdeki hepatoloji alanında bilimsel çıtayı daha 
yükseklere çıkartacağını umut ediyor ve inanıyoruz. Diğer konuğumuz; hocaların hocası, birçok 
akademisyen için rol model olan ve yıllardır ABD olmasına rağmen ülkemizde gastroenterolojinin gelişimi 
için meslektaşlarına her zaman destek veren, ABD de çalışma olanağı sağlayan değerli bilim insanı Prof Dr 
Atilla Ertan. Kendisi adına ABD de bir sağlık merkezinin olması da Türkiye’den gitmiş bir doktor için 
gerçekten çok gurur verici. Hocamızın hayat hikayesi ve genç meslektaşlarına önerileri gerçekten çok 
güzel, mutlaka okumanızı tavsiye derim. Hocamıza çok teşekkür ediyorum, kendisine sağlıklı huzurlu, güzel 
ailesi ile birlikte nice güzel yıllar dileriz. 
 
Ben İzmir doğumluyum, ancak kökenimiz Muğla, 
çocukluğumdan beri her sene 2-3 kez gittiğim hele yazları çok 
güzel tatiller yaptığım çok sevdiğim bir şehir. Bu yaz olan 
yangınlarda içim parçalandı, cennet köşeler alevlerin 
arasında kaldı. Eminim ve umuyorum ki doğa kısa süre içinde 
toparlanacaktır, güzel çamlar, bitkiler yeniden filiz 
verecektir. Bu güzel şehirde çalışan değerli arkadaşımız Doç. 
Dr. Burak Özşeker hem bölge ile ilgili güzel bir yazı yazdı hem 
de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini ve kendi 
gastroenteroloji kliniklerini tanıttı. Tarihte ilk tıp okulunun 
kurulduğu, Hipokrat’ın yaşadığı bu topraklar gerçekten de 
çok özel yerler. Sevgili Burak hocaya da katkıları için çok 
teşekkürler, ayrıca da İngilizce tıp eğitimi verebildikleri için 
de kendilerini tebrikler ederim. 
 
Ne mutlu ki bize; Atatürk’ün bize en büyük ve değerli armağanı Cumhuriyetimizin ilanının 98. Yılını 
kutluyoruz. Ulu önderimiz Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımızı coşku ile kutlarken çağdaş medeniyetlerden ayrılmadan, huzurlu, umut dolu, 
güzel günler dileği ile hepinize sevgi ve saygılar sunarım. 
 

Prof. Dr. Fulya Günşar 



 

 
 

 

 

Değerli Üyelerimiz, 

 
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD, TASL) uluslararası karaciğer 
dernekleri ile ortak bilimsel toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılarının 
amacı, uluslararası kongrelere katılamayan araştırmacıları, hekimleri ve 
konu ile ilgilenen uzmanları bir araya getirmek, kongrelerdeki güncel 
konuların seçilerek yeniden sunulması, bölgesel verilerin aktarılması ve 
ulusal ve uluslararası katılımcılar ile interaktif fikir alış-verişinde 
bulunulmasıdır. 16 Ekim 2021 tarihinde Avrupa Karaciğer Araştırmaları 
Derneği (EASL) ile dijital ortamda ortak bir toplantı gerçekleştirdik. ILC 
2021’de sunulan konular arasından, Metabolik Karaciğer Hastalıkları, 
Viral Hepatitler, Siroz ve Komplikasyonları, Karaciğer Nakli ve 
Hepatoselüler kanser konuları seçildi. 

 
16 Ekim 2021 Cumartesi günü yukarda belirtilen konular, ILC2021’de sunan akademisyenler tarafından 
yeniden sunuldu. Oturumlardaki sunuları takiben, genç akademisyenlerimiz konu ile ilgili olgu sunumu 
yaptılar. Sunular ve olguya yaklaşım EASL ve TASL panelistleri tarafından interaktif olarak tartışıldı. 
Katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı, akademisyenler konular ile ilgili düşünce ve yaklaşımlarını 
paylaştılar. Ortak toplantı sonrası katılımcılardan ve EASL Yönetim Kurulu’ndan oldukça olumlu geri 
bildirimler geldi. EASL ile TASL ilişkilerinde yeni bir dönem sağlam bir şekilde başladı. 
 
Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumdan dolayı Batı 
ile Doğu arasında bir köprü görevi yapmaktadır. Bu 
bağlamda TASL, Batı ile Doğu arasında bilimsel bir 
köprü görevi üstlenmiştir. Toplantıya hem komşu 
hem de uzak ülkelerden büyük ilgi olmuş ve 
toplam 629 kişi katılım sağlamıştır. EASL – TASL 
ortak toplantısı bir eğitim toplantısı olup toplantı 
giderleri derneğimiz tarafından karşılanmıştır. 
 
Değerli Üyelerimiz, uluslararası derneklerle ortak 
toplantılar yapmaya devam ediyoruz. Sizleri, 14-15 
Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan “AASLD-TASL 
Digital Hepatology Connect” toplantısına davet 
ediyoruz. Bu toplantıya kayıt yaptıran üyelerimizin 
12-16 Kasım 2021 tarihleri arasında dijital ortamda 
yapılacak olan AASLD 2021 kongre katılımlarının 
derneğimiz tarafından sağlanacağını 
memnuniyetle belirtmek isteriz.  
 
 
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 
 
Prof. Dr. Ramazan İdilman 
TKAD Yönetim Kurulu adına, Başkan 
 



 

 
 

 

 
Hayat Hikayem ve Başarılı Olabilmenin Özeti  
 

Zaman acımasızca geçiyor. İstenildiği biçimde, sizlere hayat hikayemi ve 

başarılı olabilmenin yollarını   kısaca özetlemek isterim. Atatürk aşığı ve 

DDY’da memur olan babamın üstün kalitelerini görerek yetiştim. Harp 

sonraları yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle, kendisinin üniversite tahsili 

yapamamasının birikimini bana yükleyerek çok desteğini gördüm. İlk ve 

orta eğitimimi Eskişehir’de tamamladıktan sonra, 1963’de de AÜ Tıp 

Fakültesi [AÜTF]den mezun oldum. 1964 ile 1967’de dahiliye ve 1967 ile 

1969’de gastroenteroloji eğitimlerimi, muhterem ve merhum hocalarım 

Zafer Pay koç ve Hamdi Aktan’ın çok değerli katkıları ile AÜTF’de 

tamamladım. Hiç zaman kaybetmeden, 1969 Haziran’ında Pennsylvania 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde, cok iyi bilinen ve merhum Frank P. Brooks’un 

servis ve laboratuvarlarında ileri eğitim ve araştırmalar yapmak için geldim 

ve iyi çalıştım. 

 

Çok şanslı ve başarılı yılların getirdiği verilere dayalı ABD’deki beş ayrı tıp fakültesinden, çok yüklü iş 

kontratları alıp, aileme ve hocalarıma verdiğim söz üzerine, Türkiye’deki işime döndüm. Çok eğitimli bir 

hanımefendi olan eşim İnci Evren’le tanıştım ve 1972’de evlendik. Kayseri’de askerliğimi yaparken, 

Kayserili dostlarımdan çok olumlu biçimde etkilendim ve destek gördüm.  İlki kız ve ikincisi erkek olan 

sağlıklı çocuklarımız doğdu. 1971 ve 1980 yılları arasında AÜTF’deki ekip çalışmalarımız çok olumlu gidiyor 

idi. Ancak ülkemizdeki endişe verici politik çalkantılar ve akademik çalışmalara zararlı ve çok anlamsız 

sürtüşmeler yanında Ankara’daki hava kirliliği nedeniyle, kıymetli eşimin uzun suredir istediği biçimde, 

1980 Ocak ayında, iki bebeğimizi koltuğumuzun altına alarak ABD’ye  geri döndüm. Ancak, önceden 

önerilen kontratların hepsini geçen on yıl içinde kaybetmiş idim. İlk yılların getirdiği zorlukları ve sınavları 

başarılı biçimde atlattıktan sonra, yıllar boyunca Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi [1980-1990], Baylor 

Üniversitesi Tıp Koleji [1990-2001], Houston Methodist Hastanesi [1990-2011] ve şimdi de Teksas 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde [2011 sonrası] birçok liderlik pozisyonlarında bulundum. Eşim de ABD’deki 

yoğun akademik çalışmalarını başarı ile sürdürürken, çocuklarımızı çok iyi yetiştirdi. 

 

Üst düzeylerdeki okullarda eğitim gören çocuklarımız, başarılı ve kendi kurdukları işlerinin başında 

çalıştıkları gibi, mutlu aile yaşantılarını da sürdürüyorlar ve her birinden üçer adet torunumuz oldu. 

Buradaki dostlarım, buna Ertan’ların gerçekleştirdiği “Amerika Rüyası” diyorlar. ABD’deki kaliteli tıp, 

akademik rekabet ortamındaki keyifli atmosfere ayak uydurup, kesintisiz biçimde yaptığım çalışmalarımı 

buradaki kapsama sığdırmam olanaksız. Ancak, Türk gastroenterolojisine katkılarımı devam ettirmek 

prensibimi değiştirmeden sürdürdüm ve bu paralelde birçok akademik gastroenterolog araştırma 

laboratuvarlarımda araştırma yapabildiler ve diğerleri de, adıma kurulan Merkezime gelip, bilgi ve 

görgülerini arttırdılar. ABD’de çalıştığım çeşitli tıp merkezlerinde yüzlerce gastroenterolog yetiştirdim.  

 

 

 



 

 
 

 

 

Türkiye’de ve ABD’deki akademik katkılarımın ayrıntılarını görmek isteyenler, eklediğim CV’mi aşağıdaki 

bağlantıdan inceleyebilirler. Kuruluşlar ve çevremdeki tüm genç akademisyenler için çalışmam nedeniyle, 

81 yaşını geçmeme rağmen, ABD’de çok az akademisyene nasip olan bir destekle halen aktif biçimde 

çalışıyorum. Yıllar boyunca, sık aralıklarla bana sorulan başarımın ve yavaş yaşlanmamın sırlarını sizlere, 

özellikle genç gastroenterologlara, özetlemeye çalışacağım; 

 

• Kendinize katkıda bulunurken, çalıştığınız kuruluşu unutmayın ve devamlı destek verin 

• Klinik ve araştırma calışmalarınızda, dürüstlükten hiçbir şekilde sapmayın 

• Ekip çalışmasına önem verip çevrenizdeki her seviyedeki kişilerle saygın ve medeni ilişkilerinizi 

sürdürün. “Ne ekersen onu biçersin” sözcüğü burada cok geçerli 

• ABD’de de ciddi bir sorun olan“Bıkkınlık sendromu”nu girmemek için, uykularınıza dikkat edin ve 

ailenizle birlikte yeterli aralıklarla tatile çıkmayı ihmal etmeyin. Meslek dışı yaşantınızı ve mesleğiniz 

için beklentilerinizi dengeli bir biçimde ayarlayın 

• Devamlı biçimde bilgilerinizi yenilemeye özen gösterin ve uygun bulduğunuz mezuniyet sonrasi tıp 

eğitim programlarına her yıl katılın 

• Cok hızla gelişen ve gittikçe kompleksleşen gastroenteroloji, endoskopi teknolojisine ayak 

uydururken, iyice öğrenmeden limitinizi zorlayıp hatalar yapmayın. Kendinizden beklentilerinizi 

iyice sınırlayın ve boylece strese girmemeye calışın 

• Her işinizde ve ilişkilerinizde üstün kalitelere önem verin 

• Size muhtaç biçimde gelen hastalarınıza ve hasta ailelerine her zaman saygılı olup, zaman zaman 

yaptıkları eleştirileri anlayışla dinleyin; “hasta her zaman haklıdır.” anlayışı ile, hiçbir biçimde 

alınganlık göstermeyin. 

 

Bana bu haberleşme olanağı verdiğiniz için teşekkür ederim. 

 

 

Atilla Ertan 

MD, FACP, AGAF, FAGES, MACG 

Houston, Texas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV için tıklayın 

https://med.uth.edu/internalmedicine/wp-content/uploads/sites/65/2013/08/CV-of-Dr.-Atilla-Ertan-Nov-28-18-with-Edits-3-002.pdf


 

 
 

 

 

Knidos’ta İlk Tıp Okulundan Günümüze Muğla 
 

Doç. Dr. Burak ÖZŞEKER  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tip Fakültesi  
Gastroenteroloji Bilim Dalı 
 
Muğla ili, Ege Bölgesi'nde, topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine 
giren, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi 
tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir. 
 
İlde 13 ilçe bulunur. 

 
 

TARİHÇE 
 

Karia bölgesinin en eski şehirlerinden biri olan Muğla şehir merkezinin eski kayıtlarda 
adı "Mobolia" olarak geçmektedir. M.Ö. 3400 yıllarında, başında "Kar" isimli bir liderin bulunduğu bir 
kavim yerleşmiştir. M.Ö.1000 yıllarında Dor'ların hâkimiyetine giren bölge, M.Ö.228'den sonra Bergama 
Roma birliğine katılmış ve M.Ö.133 yılında bir Roma eyaleti olmuştur. 
 
Muğla’nın Türklerin eline geçmesi, Uç Beylerden Menteşe Bey tarafından 1284 de gerçekleştirilmiştir. Bu 
tarihten sonra bölge "Menteşe" adıyla anılmaya başlanmıştır. Osmanlı topraklarına 1391 yılında Yıldırım 
Beyazıt tarafından katılan bölge, 1402’de Timur’un hakimiyetine girmiş ve Timur tarafından Menteşe 
Beyliği’ne verilmiş, II. Murat döneminde ise tekrar Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmuştur. 1811 
tarihinde Saruhan, İzmir ve Menteşe Sancakları Kütahya’dan alınarak Aydın Eyaleti’ne bağlanmıştır. 1884 
yılında 5 ilçe, 3 bucak ve 329 köyden meydana gelen Menteşe Sancağı 30 Ekim 1913’te Aydın eyaletinden 
ayrılarak il olmuş ve Muğla adını almıştır. Muğla adının Selçuklu Sultanı Kılıçarslan’ın komutanlarından 
“Muğlu” Bey’den gelmekte olduğu söylenmektedir. 
 
Antik Karya bölgesinin en eski yerleşimlerinden biri olan Muğla, bilinen tarihi boyunca başlangıçta 
Anadolu'nun yerli halkı Karyalıların, ardından kısmen ve kısa dönemler halinde Mısır, Asur ve İskit 
işgallerinin, zamanla da özellikle kıyılarda Helenistik kolonizasyon hareketinin egemenliği altında 
kalmıştır.  
 
'Karya' isminin bölgeye MÖ 3400 yıllarında gelen kavimlere önderlik etmiş 'Kar' isimli bir komutandan 
kaynaklandığına ilişkin tezler öne sürülmektedir. 
  
Cumhuriyetin kurulmasından sonraki idari yapılanmada Muğla ilinin yönetim merkezi olan şehir, dağlık 
yapısı ve dışarıya açılan elverişli bağlantı yollarına sahip olmadığından gelişememiştir. Yıllarca sadece il 
merkezi olmasının verdiği hareketlilikle gelişmeye çalışan Muğla son yıllarda özellikle üniversitenin 
açılması, yeni sanayi bölgesinin kurulması ve turizm faaliyetlerinin de artmasıyla dışarıya açılmaya ve 
gelişmeye başlamıştır. 
 
2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Muğla'da sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi 
kurulmuş ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi çalışmalarına başlamıştır. 

 



 

 
 

 

 
TURİZM 
 

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Dünya’ca ünlü 
destinasyonları;  artık birer uluslar arası marka haline gelmiş 
Datça, Köyceğiz, Milas, Seydikemer gibi ilçeleri; Dalyan, 
Ölüdeniz (bkz. foto), Kayaköy, Akyaka, Saklıkent, Kelebekler 
Vadisi, Sedir Adası gibi seçkin turizm alternatifleri;  1.500 
km’ye yakın kıyı bandı ve çoğu mavi bayraklı yüzlerce plajı ile 
tam bir turizm cenneti olan Muğla’da turizm sektörü, 400’ü 
Turizm İşletme Belgeli olmak üzere  3.600’ün üstünde 
konaklama tesisi ve toplam 260.000 üzerinde yatak 
kapasitesi  ve yıllık ortalama 3,5 milyona yakın yabancı turist 
girdisi ile on binlerce kişiye istihdam olanağı 

yansıra,  doğrudan ve dolaylı alışveriş içinde olduğu diğer sektörlere ticaret hacmi yaratmakta ve önemli 
miktarda döviz geliri sağlamaktadır. 

 
 
TARIM                                                                                                                                 
 
Muğla ili tarımsal ürünlerinin çeşitliliği ile dikkati çeker. Dünya’da arıcılığın en önemli merkezlerindendir. 
Özellikle Marmaris ilçesi çam balı ile ünlü olup “Dünya Çam Balı Üretiminin Başkenti” olarak 
anılmaktadır. Ülkemizde üretilen çam balının % 90'ı ilimizden sağlanmaktadır. Deniz Kültür Balıkçılığı 
üretiminde Türkiye'de birinci sırada olan ilimizde, zeytincilik de gelişmiş olup, yağlık zeytin alanında 
Türkiye’de ikinci sıradadır. Ortaca, Fethiye, Dalaman ve Dalyan ilçelerinde ise yaygın bir şekilde narenciye 
tarımı (portakal, limon, mandalina, greyfurt) yapılmaktadır. 
 
 

ENDÜSTRİ 
 
Yatağan’da Yatağan Termik Santrali, Yeniköy’de Yeniköy Termik Santrali ve Kemerköy’de Kemerköy 
Termik Santrali vardır. İlin maden yatakları zengindir. Bu sektörde Yatağan linyit rezervleri ve Fethiye krom 
yatakları ilk kalemde sayılabilir. Ayrıca önemli  mermer yataklarına sahiptir. 
 
 

İKLİM 
 
Muğla ili Akdeniz iklimi etkisindedir. 800 m. yüksekliğe kadar olan alanlarda “Asıl Akdeniz İklimi” ve daha 
yüksek alanlarda “Akdeniz Dağ İklimi” hissedilir. Maksimum-minimum sıcaklık değerleri, nemlilik, yağış 
miktarı ve hakim rüzgar yönleri yerel coğrafi koşullara göre değişmektedir. 
 
 
Metrekareye 1.000 mm’den fazla yağış alan Muğla, orman oranı bakımından Türkiye'nin en zengin olan 
illerinden bir tanesidir. Ancak, yağışların büyük çoğunluğu kış mevsiminde düşer ve yaz kuraklığı 
belirgindir.  



 

 
 

 

 
Son yıllarda giderek artan kuraklığın da etkisiyle 2021 yılı yazında ülke genelinde çıkan yangınlarla ne yazık 
ki Muğla’da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Menteşe ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede ormanlık 
alanlar yangından etkilenmiştir. 
 
 

ÜNİVERSİTE 
 
1992’de kurulmuş olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, özellikle 1999 sonrasında, iş adamı Sıtkı Davut 
Koçman’ın desteği ile hızla gelişmiştir. Yakın geçmişte vefat eden Sıtkı Davut Koçman ve kurucu rektör 
Ethem Ruhi Fiğlalı (1992-2002)’ nın yönetiminde, evvelce 30 bin nüfuslu küçük ve hareketsiz bir il 
merkezinden ibaret olan şehir, 20.000’i aşkın öğrencinin oluşturduğu yeni bir topluluğun yerleşmesiyle 
büyük bir ivme kazanmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi her yıl açılan yeni fakülteleri ile daha da 
büyük bir öğrenci kitlesine hitap edebilir hale gelmiştir ve bu da Muğla'nın Muğla Ovası boyunca 
yayılmasını ve büyümesini sağlamıştır. 
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bugün 21 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 47 
araştırma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapalı alan üzerinde 44.607 öğrencisi, 1608 öğretim 
elemanı ve 827 idari personeliyle hizmet vermektedir. 
 
 

TIP FAKÜLTESİ 
 
Tarihte ilk tıp okulu Antik Yunan dünyasında MÖ 700 yılında Datça Knidos'ta açıldı. 
İlk anatomi araştırmacısı olan Alcmaeon bu okulda çalıştı ve araştırmalarını burada sürdürdü. Bu okulda 
eğitim alan Hipokrat, Kos'ta kendi tıp okulunu kurdu. 
 
Üniversite bünyesinde Tip Fakültesi 2007 yılında kurulmuş olup, kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra 
2011 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Ayrıca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce 
Tıp Programına ilk öğrencilerini alarak İngilizce tıp eğitimi başlamıştır. 
 

 
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesinden 2021 yılında mezun olan 90 öğrenci için, 
"modern tıbbın kurulduğu ilk yer" kabul edilen, Hipokrat'ın da eğitim aldığı eski tıp okulunun bulunduğu 
Knidos Antik Kenti'nde mezuniyet töreni düzenlendi. (Kaynak: TRT Haber) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1tk%C4%B1_Davut_Ko%C3%A7man
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mu%C4%9Fla_Ovas%C4%B1&action=edit&redlink=1


 

 
 

 

 
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 
 
Tıp Fakültemiz bünyesinde mezuniyet öncesi eğitimde dönem 3’te “sindirim ve hemopoetik sistemler” 
ders kurulunda ve dönem 4’te 3 Türkçe, 1 İngilizce grup olmak üzere 4 staj grubunda eğitim verilmektedir. 
Ayrıca dönem 6 öğrencilerinden her ay 2-3 öğrencimiz bilim dalımızda eğitim görmektedir. 

 
Mezuniyet sonrası tıp eğitimi halen iç 
hastalıkları asistanlığı düzeyinde devam 
etmekte olup aylık   2-3 iç hastalıkları asistan 
hekimi bölümümüzde rotasyon yapmaktadır. 
Bölüm içi cuma günleri eğitim toplantıları ve 
salı günleri iç hastalıkları genel eğitim 
toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca 
pazartesi günleri genel cerrahi, tıbbi onkoloji, 
radyoloji, patoloji ve gastroenteroloji 
bölümlerinin katılımıyla gastrointestinal 
sistem hastalıkları konseyi düzenlenmektedir. 
 

Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi ile ortak kullanılan ve 2017 yılı sonu itibariyle kullanıma açılan yeni 
hastanemizde 26 yataklı gastroenteroloji servisi ve iki gastroenteroloji polikliniği ile hizmet verilmektedir. 
Ayrıca serviste polikliniklerde ultrasonografi ve karaciğer biyopsisi de yapılabilmektedir. 
 
 Ayrıca endoskopi ünitemizdeki ferah bir çalışma ortamında tecrübeli hemşire ve tüm işlemlerimizde 
destek olan anestezi ekibiyle aynı anda 3 odada endoskopik işlemler gerçekleştirilebilmektedir.  
 
Geniş bir alana yayılmış olan Muğla ili geneline hizmet veren endoskopi ünitesinde günde yaklaşık 40 
hastaya işlem yapılmaktadır. Ayrıca 7 gün 24 saat acil endoskopi icap sistemi ile çalışılmaktadır. 
Ünitemizde tanısal ve terapötik üst ve alt GIS endoskopi, ERCP ve EUS işlemleri yapılabilmektedir.  
 
 
KAYNAKLAR 
 
http://www.mugla.gov.tr/ 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muğla 
https://mugla.ktb.gov.tr/ 
http://www.mu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/bilgiler/tarihce 
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