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KA YBETTiKLERiMiZ 

Dr. Fiisun Sayek (Teke§in) 1947'de Bor'da Miiberra 
ve Dr. Ali Teke§in'in iic;: c;:ocugundan ilki olarak diinyaya 
geldi. Babas1 o donemde Bor'da Saghk Miidiirii idi. ilk 
ve Ortaokulu Bor'da bitiren daha soma babasmm gorev
leri nedeniyle Lise I 'i Diyarbakir'da okuduktan som a 
1964'te Ankara K1z Lisesinden mezun olan Fiisun Teke
§in 1964'te Hacettepe T1p Fakiiltesi'ne ba§layarak 1970 
yilmda mezun oldu. Kendi ifadesiyle; doktor olmak dt
§mda sec;:enegi yoktu .. . Herkesin sand1gmm aksine; ba
bas! doktor o ldugu ic;:in degil , topluma yararh olma iste
gi, toplumsal sorumluluk duygusuydu onu doktor olma
ya yonlendiren ... 

1970-197 1 doneminde aym Fakiiltede Goz Hasta
hklannda ihtisasa ba§lad1. 197 1 'de smtf arkada§I Dr. is
kender Sayek'le evlenip Amerika Birle§ik Devletlerine 
gitti. Buffalo, NewYork Universitesi Norofizyoloj i labo
ratuvannda bir siire c;:ah§tiktan soma Millarda Fillmore 
Hastanesinde intemligini tamamlay1p NewYork Univer
sitesi EJ Meyer Memorial Hastanesinde Anestezi ihtisa
sma ba§lad1. 197 5 yilmda yapt1g1 bir c;:ah§ma American 
Society of Anesthesiology kongresinde odiil kazand1 ve 
1976 yilmda uzmanhk c;:ah§mastm tamamlay1p yurda 
dondii. Anestezi uzmanhk smavma girerek ve Ankara 
Numune Hastanesinde bir siire anestezist olarak c;:ah§ti. 

"qaresiz derriere dii~tiim, yak mu bunun ~·aresi? 

Var: ya~amay1 olecek kadar sevmek" 

Can Yiicel 

1977'de Hacettepe T1p Fakiiltesinde Goz Hastahkla
n Anabilim Dahnda tekrar ihtisas egitimine ba§lad1 ve 
1982'de serbest hekimlik yapmak iizere iiniversi teden 
aynld1. 

1986'da British Council Bursu ile Londra 'da Korlli
giin onlenmesi konusunda Moorfields Hastanesinde 6 
ayhk bir egitim alarak Toplum Goz Saghg1 sertifikast 
ald1 ve Tiirkiye'ye dondiigiinde Saghk Bakanl!gmda on
ce dam§man olarak goreve ba§ladi. K1sa siirede tedavi 
Hizmetleri Gene! Miidiir YardJmc1hgma ylikseldi. Sag
hk Bakanhg1 c;:ah §malan s1rasmda trahom konusunda 
Giineydogu'da c;:ok onemli bir c;:ah§ma yiirlittii. Talasemi, 
diabet gibi k:ronik hastahklan ile ilgili iilke diizeyinde 
programlar yapilmas1 konusunda c;:ah§malar yapt1. Kan 
Bankac1\1gmm yeniden diizenlenmesi alanmda katkiian 
bulunan Dr. Fiisun Sayek, Diinya Bankas1 I. Sagl!k Pro
jesinde egitim sorumlusu olarak gorev yapt1. Sagl!k Ba
kanhgmda 1996'ya kadar c;:ah§ti ve emekliye aynld1. 

Dr. Fiisun Sayek'in terciimesi ile Oftalmoloji toplu
lugumuz "Consilium Ophthal-mologicum Generale'nin 
"Ophthalmic Ethique Codes" unu kazand1. 1992'den ve
fatma kadar TOD Egitim Planlama Birimi Ylirlitme Ku
rulu iiyesi olarak gorev yapt1. 
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1984 y1lmda Ankara Tabip Odas1 yonetimine girdi. 
1990 y1lmda Ttirk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi se
qimlerine girerek Dr. Selim Olqer Ba§kanhgmdaki kon
seyde iki donem II. Ba§kanhk yapt1. Daha sonra 1996 
y!lmda Ttirk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi Ba§kanh
gma seqildi. Bu donemde insan haklan, hasta haklan, 
hekim haklan ve kadm haklanmn savunucusu oldu. 
Ttirk Tabipleri Birliginde llp egitiminin onemini on pla
na q1karan qall§malann ba§lamasm1 ve gel~mesini sag
lad!. Mezuniyet Oncesi T1p Egitim Raporunun haz,rlan
masl konusunda verdigi destek bugtin kurumsalla§an bir 
stirece donti§tti. T1p egitimi konusunda Ttirk Tabipleri 
Birliginde birqok raporun hamlanmasmda iinemli katkl
lar sundu. Uzmanhk egitimi ile ilgili Avrupa T1p Uz
manlarl Birligi ile ili§kilerin gtiqlendirilmesi konusunda 
qah§malan stirdiirdii . .Stirekli T1p Egitimi kredilendirme 
sisteminin Tiirkiye'de Avrupa'da birqok iilkeden once 
ba§lamasm1 ve siirdiiriilmesini saglad1. Sava§a hep kar§l 
oldu, bireysel silahlanmaya, maymlara kar§l duru§unu 
her ortamda sergiledi. Sigara ve Saghk Ulusal Komite
sinde Onemli katkllar sunarak ttittiniin saghga etkilerini 
ortadan kaldmnaya yonelik qah§malar yapt1. Pratisyen 
hekimligin bir "uzmanhk" alam olmas1 is;in s;aba sarfetti. 

Tiirk Tabipleri Birliginin birinci basamak hekimler iqin 
yaymlad1g1 Siirekli T1p Egitimi Dergisinin yayma gir
mesinde Onemli bir rol tistlendi ve uzun ylllar editOrlti
giinti yapll. 1999'da Cambridge ingiltere'de Liderlik kur
sunu tamamladi. Avrupa Konseyi Saghk Komitesi ve 
Uluslararas1 Korliikleri Onleme Birliginde iilke temsilci
ligi yapt1. Dogrulan ve inand1klanm her diizeyde, her 
platformda dile getirdi. Meslekta§lanna Saghk Bakam 
tarafmdan "eliniz hastalann cebinde" suqlamas1 yoneltil
diginde, kiirsiiye f1rlay1p, bunu asia kabul etmedigini ve 
bu sozJerin geri almmaSl gerektigini hayklracak kadar 
ytirekliydi. 

14. Mart 2006'da istanbul Tabip Odasmca Hizmet 
Odiilii ile 6diillendirildi. 

T1p egitimin ag1rhg1 ya§amm giizelliklerini gonuek
ten ve gOstermekten his;bir zaman uzakla§tlrmadi onu ... 
Saqmdan ya da beyaz 6nltigtiniln yakasmdan klr qiqekle
rini hiq eksik etmedi. 

Evli ve iki bz annesiydi. 16 Ekim 2006'da qok er
ken ya§ta vefat etti. Kendisine rahmet, tiim ailesine ve 
Hekim toplumuna ba§saghg1 diliyoruz. Ruhu §ad olsun. 


