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Prof.Dr. Güngör ERTEM
09 Kas›m 1930 - 21 Nisan 2001
Mümtaz Bir Kardiyologumuzun, Prof.
Güngör Ertem’in An›s›na
Kardiyoloji camiam›z›n önde gelen bir ferdini,
e¤itimci, araflt›rmac› ve 20’nci yüzy›l›n son üçte
birinde kardiyoloji toplumumuza muhtemelen
en fazla etki yapm›fl bir yöneticiyi, Prof.Dr. Güngör Ertem’i, 21 Nisan günü 70 yafl›nda kaybetmenin üzüntüsünü yafl›yoruz. Benim de aktif hayat›mla örtüflen bu dönemde, Güngör Hoca,yurdumuzun en köklü t›p kurumunun, ‹.ü. ‹stanbul
T›p Fakültesi’nin iç hastal›klar› ve kardiyoloji anabilim dallar›n›n yönetiminde aral›ks›z söz sahibi
olmufl, ikna kabiliyeti, hitabeti ile ve çevresiyle
iliflkileri yoluyla insanlar› etkilemifl, iz b›rakm›flt›.
1930 y›l› sonlar›nda fiebinkarahisar’da do¤an
Güngör Ertem, ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi’nden 1954’te mezun oldu. Direktörlü¤ünü ünlü Ekrem flerif Egeli’nin yapt›¤› III. ‹ç Hastal›klar›
Klini¤inde dahiliye asistanl›¤›n› bitererek 1958
Ekim’inde iç hastal›klar› uzman› oldu. Baflasistanl›¤› s›ras›nda 1962 y›l›nda New York’ta Downstate University’de birer sene süreyle iki t›p merkezinde iç hastal›klar› resident’i ve kardipülmoner
araflt›rma fellow’u olarak çal›flt›. Kas›m 1965’te
doçent unvan›n› al›p 1968’de eylemli doçent oldu. 1970’te gene iki y›l süreyle bu defa Washington, D.C.’de George Washington Üniversitesi’nde kardiyoloji ve Bethesda’daki ünlü National Institute of Heart, Lung and Blood’da kardiyak patoloji araflt›rma fellow’u olarak faaliyet
gösterdi. Dönünce profesörlü¤e yükseltilen Dr.
Ertem, ‹stanbul T›p Fakültesi’nde önce dekan
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yard›mc›l›¤›, bilahare 1980 y›l›na kaar 6 y›l süreyle dekanl›k görevlerini üstlendi.
1982 y›l›ndan itibaren ‹stanbul T›p Fakültesi’nde 8 y›l süreyle kardiyoloji bilim dal› baflkanl›¤›n›, sonra 6 y›l müddetle kardiyoloji anabilim
dal› baflkanl›¤›n› yürüttü. Bu dö8nemde ayn› zamanda dahili t›p bilimleri bölüm baflkanl›¤›n› da,
1997 y›l›nda üniversiteden emekliye ayr›l›ncaya
kadar deruhte etti. Güngör Hoca, fakültesinde
ö¤renci ve asistan e¤itimen getirdi¤i yap›lanmalar sonucu, kan›mca kurumunun örneklerinin
önünde kalmas›na yol açm›flt›. Kurdu¤u T›p E¤itim Araflt›rma ve Uygulama Merkezi baz› fakültere örnek oluflturdu.
Kardiyolojide Prof.Ertem’in ilgi alan› klinik
kardiyoloji, aritmiler, hipertansiyon, epidemiyoloji ve kardiyoloji e¤itimi idi. Bilimsel makale, kitap bölümleri ve toplant› bildirileri dahil olmak
üzere, kendisinin 90 kadar› yabanc› dilde olan,
çal›flma arkadafllar›yla ortaklafla haz›rlad›¤› 650
dolay›nda yay›n› bulunmaktad›r.
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin 1965 y›l›ndan beri üyesi olan Güngör Hoca, Derne¤in yönetim kurulunda hiç görev almamakla birlikte, önemli sorumluluklar almaktan geri kalmam›fl, katk›larda
bulunmufltur. Bu ba¤lamda TKD Nomenklatür
Kurulu baflkanl›¤›n› üstlenerek 1993 ve 1998’de
kardiyoloji terimler sözlü¤ünü meslekdafllar›yla
birlikte iki kez yay›nlam›fl, 1995 y›l›nda Hipertansiyon Çal›flma Grubu baflkanl›¤› ve Genç Araflt›r›c›lar Ödül Jürisi baflkanl›¤ ›yapm›fl oldu¤u gibi geçen y›ldan beri üyesi bulundu¤u Aday Belirleme
Kurulundaki görevini yapmaya haz›rlanmakta idi.
Avrupa Kardiyoloji Derne¤i Bilim Komitesi
üyeli¤inde iki dönem bulundu.
Prof.Ertem ülkemizdeki bilim ve hizmet ödülü jürilerinin aranan bir üyesi veya baflkan› idi; bu
meyanda Sedrat Simavi Vakf› T›p Bilimleri Ödülü, Roche T›p Bilimleri Ödülü, Pfizer Kardiyoloji
Ödülü jürileri say›labilir. Türk diline, müzi¤e ve
felsefeye özel ilgi duyan Güngör Hocan›n iki meziyetinin daha üzerinde durmak gerekir ki, ikisi
birbiriyle ba¤lant›l›d›r. Biri, davran›fllar›nda daima seviyeli olmas›, kiflisel veya k›sa vadeli ç›karlara hiç tenezzül etmemesi, di¤eri de Atatürkçülü¤ün özünü tam benimsemifl olmas›yd›.
Ömür boyu mutlu bir evlilik yaflad›¤› efli Dr.
Nurhan Ertem ve o¤lu can onun halen aram›zdaki yadigarlar›. Güngör’e nur içinde yatmas›n›
niyaz ederken, ailesine, tüm kardiyoloji ve t›p camiam›za bir büyük ayd›n›m›z›n kayb›ndan dolay›
baflsa¤l›¤› ve sab›r dilerim.
Prof.Dr. Altan Onat

