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KURUMUN TARİHÇESİ ve TANITIMI 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete ile 2809 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları teşkilat kanununa eklenen Ek 124. Maddesiyle, T.C. Başbakanlık 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bezmialem Vakıf Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Üniversitemiz 

sağlık alanında kurulan ilk tematik üniversitedir. Fakültemiz de üniversitemizle aynı tarihte 

kurulmuş olup 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. 

Fakültenin kurulduğu andan itibaren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı da kurulmuş 

olup 2010 yılından itibaren tıpta uzmanlık öğrencisi yetiştirmeye başlamıştır. Kurulduğu 

günden itibaren anabilim dalımız tarafından 55 tıpta uzmanlık öğrencisi mezun edilerek uzman 

olmaya hak kazanmıştır. Anabilim dalımızda şu ana kadar 26 öğretim üyesi görev yapmış olup 

bunlardan 11 tanesi emeklilik ya da kurum değiştirme nedeni ile bilim dalımızdan ayrılmıştır. 

Halen 15 öğretim üyemiz görevine devam etmektedir. Bunlardan 8 adeti Prof. Dr., 5 adeti Doç. 

Dr. 2 adeti Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimizin haricinde uzman 

doktorlarımız da mevcut olup halen 12 uzman doktor çeşitli bilim dallarımızda ve kliniklerde 

görev yapmaktadır. Anabilim dalımızdan şuana kadar 10 yan dal uzmanlık öğrencisi mezun 

edilmiş olup, halen 4 tane yandal uzmanlık öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bütün eğitimsel ve klinik imkanlara sahip, bütün tıbbi 

girişimlerin yapılabildiği, 37 yataklı pediatri servisi (7 yatak Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim 

Dalına aittir), 14 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi, 20 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 

2 yakın gözlem+1 yeşil alan+ 3 izole oda ve 1 canlandırma odası olmak üzere toplam 18 yataklı 

çocuk acil  servisine sahip olup, sağlam çocuk/genel pediatri, sosyal pediatri, göğüs hastalıkları, 

hematoloji/onkoloji, alerji, nöroloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastroenteroloji, 

kardiyoloji, nefroloji ve  enfeksiyon birimleri ile hizmet vermektedir. 

Gerek anabilim dalımızın, gerekse de üniversitemiz ve fakültemizin eğitim ve öğretim amaçlı 

toplantı salonları, konferans salonları, laboratuvarlar, kütüphane ve internet erişimi gibi alt 

yapı olanakları mevcut olup pandemi nedeni ile çevrimiçi eğitimin devam etmesi için altyapı 

da tamamlanmış ve 2 yıldır kullanılmıştır.  

Anabilim dalımızda kurulduğumuz günden beri; çocuk sağlığı ile ilgili koruyucu, tanılayıcı ve 

tedavi edici sağlık hizmetini, mevcut kaynaklarını en akılcı şekilde kullanarak, öncelik ve önem 

sırasına göre verebilecek, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla yakın iletişimde olan, bilimsel 

araştırma yöntemlerini ve bilimsel makale değerlendirmeyi bilen ve güncel  bilimsel veriyi ve 

yenilikleri mesleki uygulamalara yansıtabilen ve bu doğrultuda tıbbi çözümler üretebilen, aynı 



zamanda hukuksal açıdan mesleğinin gerektirdiği kavramlara hakim olup, hastayı ve kendini 

ve ekibini koruyabilecek bilgiye sahip olan, mesleki etik ilkelerine bağlı, iletişim becerileri 

güçlü, ekip çalışmasını benimseyen, toplumsal çocuk sağlığı göstergelerini bilen ve toplumda 

çocuk sağlığını korumanın yanında çocuk hakları savunuculuğu yapabilecek  ve her durumda 

çocuğun üstün yararını gözetecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve lider uzmanlar 

yetiştirmek hedefimiz olmuştur. 

 


