
Geçmi˛ Zaman Yaprakları... 

*« 

M 

f^T^S9"^^^' 

Üniversite TA Fakültesi 
a. › s t a n b u l f a k ü l t e s i : H Mart 1827 de ikinci Mahmut tarafın-
dan Veznecilerde Tulumbacı ba˛ı konaında. ..Tıbhanei âmire" adıyla 
açılmı˛ olan Tıbbiye ›le 1831 yılında Topkapı sarayının deniz tarafında 
açılan ..Cerralıhane" memlekette programla çalı˛an Tıb tahsilinin nü-
vesini te˛kil eder. 1838 de Tıbhane ile Cerrahhane birle˛tirilmek su-
retile Galatasaraydaki binaya ta˛ınmı˛, adı da ..Mektebi Tıbbiyei fiaha-
ne" olmu˛tur. 1849 da bu bina yanmı˛tır. 1864 te tedrisat fransızca ve-
rilmekten kurtarılmı˛, ve türkçeye çevrilmi˛tir. 1873 de Tıbbiyei Mül-
kiye kurulmu˛, 1875 de Kadırgada Menemenli Mustafa pa˛a konaına 
nakledilmi˛tir. 1902 de Haydarpa˛ada yapılan binaya askeri Tıbbiye 
nakledilmi˛tir. Bu sıralarda askerî tıbbiyenin bir kısmı Gülhançdeki 
kırmızı kı˛lada, bir kısmı da Has köydeki Gerkerolu konaında idi. 
1908 de Mülkiye Tıbbiyesi de Haydarpa˛aya geçirilerek tedrisat bir-
le˛tirilmi˛tir. ›˛te Cumhuriyet hükümeti Tıbbiyeyi bu ˛ekilde bulmu˛-
tur. fiehir kliniklerinde azami istifade dü˛ünülerek 1933 te fakülte ›stan-
bul tarafına nakledildi, ve aynı sene yapılan bir reform ile Avrupadan 
bazı derslere muallimler getirildi. Bu gün tıb fakültemizin merkez te˛-
kilâtı, ve dekanlık büroları, fizyoloji, bio.˛imi. mikrobioloji. farmakodina-
mi ve tıb tarihi ve hıfzıssıhha lâboratuvar ve enstitüleri, Beyazıtta eski 
Harbiye nezareti binasındadır. Anatomi, patoloji, anatomipatoloji, his-
toloji ve kanser enstitüleri de aynı bina yanındaki meydanda yeni yap-
tırılan binada çalı˛ıyor. 

Akıl ve Sinir hastalıkları klinikleri Bakırköv Akı! hastanesinde, birinci 
dahiliye, birinci hariciye ve göz klinikleri Cerrahpa˛a hastanesinde, 
ikinci dahiliye, kulak, cildiye, fizyoterapi ve radyoloji enstitüleri Gureba 
hastanesinde, çocuk hastalıkları, çocuk cerrahîsi, üroloji klinikleri fii˛li 
Çocuk hastanesinde, ikinci hariciye, doum ve nisaiye ve tedavi klinik-
leri ise Haseki hastanesindedir. ›lerde bu kliniklerin daha toplu olarak 
Cerrahpa˛a. Gureba. Haseki sahasında toplanması kararla˛tırılmı˛tır. 

b. A n k a r a f a k ü l t e s i : Cumhuriyet rejimi, yalnız Istanbuldaki 
fakültelerin yurd ihtiyacını kar˛ılayamadıını göz önünde tutarak An-
karada Numune hastanesi ile Sıhhat Vekâleti arasındaki sahada ikinci 
bir T ıb fakültesi daha kurmaa karar vermi˛ ve bu sene in˛aata ba˛-
lanmı˛tır. Önümüzdeki senelerde bitirilecek olan bu müessesenin en 
modern bir ˛ekilde yapılması kararla˛tırılmı˛tır. 

c. V a n f a k ü l t e s i : fiark memleketlerinin dahi Cumhuriyetin kül-
tür fevzinden azamî istifadesi dü˛üncesile fiark vilâyetleri için. Vanda 
bir fakülte daha açılması projeleri tetkik edilmektedir. 

TA (.emiyelleri 
Cumhuriyet devrine gelinceye kadar yalnız yabancı bir te˛ekkül ha-
linde çalı˛an Bcyofundaki Cemiyeti Tıbbiyei fiahane vardı. 15 sene 
içinde te˛ekkül eden Tıb cemiyetleri gösümüzü kabartacak kadar 
çoalmı˛ ve büyük faaliyetler göstermi˛lerdir ı 
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