
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP VE SAĞLIK TARİHİ MÜZESİ VE KÜTÜPHANESİ:  

İLK ADIMLAR 

Müzeler insanlığın kültür ve bilim mirasını gelecek kuşaklara taşıyacak en önemli araçlardan biridir. 

Tıp tarihi müzeleri ise tıp bilimi, sanatı ve kültürünün öncelikle geleceğin hekimlerine ulaştırılmasında 

aynı zamanda halkın ve sağlık çalışanlarının eğitiminde ve tıp camiasının tarihsel bağlarını 

pekiştirmede önem taşır. Ayrıca Tıp Tarihi ve Etik disiplininin gerek araştırma gerek eğitim 

faaliyetleri için tartışılmaz kıymettedir.   

Son yirmi yılda ABD ve Avrupa’da yeni kurulan tıp tarihi müzelerinin ve ziyaretçilerinin sayısının 

hızla arttığı; bugün Avrupa’da yaklaşık 240, ABD ve Kanada’da 150 tıp tarihi müzesi bulunduğu 

bildirilmektedir. Bu durum en azından batıda toplumun ve akademisyenlerin tıp tarihine yönelik 

ilgisinin arttığının göstergesidir. Ülkemizde ise Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi ve Gülhane Tıp 

Fakültesi Müzeleri bu alandaki az sayıda örnektendir.  

Ne yazık ki, Hacettepe Tıp Fakültesi henüz bir tıp tarihi koleksiyonu veya müzesine sahip değildir. 

Oysa Türkiye’de tıp alanında öncü rolü olan fakültemizin özellikle kurucu öğretim üyeleri böyle bir 

koleksiyon oluşturmak için zengin bir birikime sahip olabilir. Nitekim bugüne kadar birkaçına 

ulaşabildiğimiz emekli öğretim üyelerimiz çok kısa zamanda onlarca fotoğraf, kitap ve belge ile tıp 

tarihi koleksiyonumuzun ilk eserlerini bağışlayarak yolumuzu açmış, çalışma azmimizi 

kamçılamışlardır.  

Bağışları ile ilk adımları atmamıza destek olan emekli öğretim üyelerimizden: Sayın Prof. Dr. 

Muammer Alpay, Prof. Dr. Neşet Bilaloğlu, Prof. Dr. Mithat Erdoğan, Prof. Dr. Tuğrul Pırnar, Prof. 

Dr. Yavuz Renda ve Prof. Dr. Bedia Sancak’a şükranlarımızı sunuyoruz.  

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın desteğiyle Tıp Tarihi ve Etik 

Anabilim Dalı olarak başlattığımız bu projeye bağışlayacağınız tıbbi alet, kitap, belge, fotoğraf, resim 

gibi tıbbın evrimsel sürecinde herhangi bir anı yakalamış tüm eserler ve malzemeler gelecek kuşaklar 

ve geleceğin hekimleri için paha biçilmez değerde olacaktır.  

Bağışlarınızla bu projeye katkıda bulunmak isterseniz irtibat adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.  
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