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Prof. Dr. Acar Tokcan’ın anısına (1942-2009)
In memory of Prof. Dr. Acar Tokcan (1942-2009)
Kardiyovasküler cerrahi çok özel
bir duayenini 15.06.2009 tarihinde kaybetmenin acısını yaşamaktadır. Zamansız
kaybetmenin verdiği şoku atlatamamış
olduğumu belirtmem gerekir. Kolay değil
29 yıllık birlikteliğimizde belki ailemizden
daha fazla birlikte zaman geçirdik. Acar
Tokcan tanıdığım günden ölümüne
kadar hakiki bir dostumdu. Kişiliği ile her
zaman üniversitede yeri bambaşka idi.
Acar Tokcan'ın gerek talebelik yıllarında
gerekse Gülhane Askeri Hastahanesi’nde
çalıştığı dönemlerde arkadaşlığı, dostluğu ve bilimselliğinin tartışılmayacak
düzeyde mükemmel olduğunu onu tanıyan herkes kabul eder. Böyle bir
yapıdaki bilim adamlığı her zaman ön planda olan Acar Tokcan ne yazık ki
emeklilik olayını kabul edemedi, kendi içine sindiremedi, hatta emeklilik
törenini tüm dekanlığın ve bizim ısrarımıza karşın kabul etmedi. Acar
Tokcan üniversitesinden ayrılmak istemedi. Mesaisine sabah 06.00’da
gelip akşama kadar klinikte kalmaktan mutluluk duyardı. Kardiyovasküler
cerrahi bilimsel etkinliklerinde hasta da olsa bulunur ve bundan kıvanç
duyardı. Klinikte bilimsel aktivitelere gençlerden daha çok, gerek yazı ile
gerekse katılımları ile katkıda bulunan iyi bir bilim adamıydı. Bu camia
yokluğunu her zaman hissedecektir.
Profesör Dr. Acar Tokcan her zaman kardiyovasküler cerrahi camiasında bilimselliği, dostluğu, mükemmel kişiliği ile anılacaktır, Allah
ailesine ve dostlarına sabır versin.
Sevgili Acar, cennetin mekân olsun, ruhun şad olsun.

Prof. Dr. Tümer Ulus
Çukurova Üniversittesi, Göğüz Kalp Damar
Cerrahisi Anabilim Dalı Adana, Türkiye

Prof. Dr. Acar Tokcan’ın Özgeçmişi
1942 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1959 yılından
İzmit’te tamamladı. Yüksek öğrenimini 1959-1965 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde askeri öğrenci olarak yaptı.
1965-1966 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde bir
yıllık mezuniyet sonrası stajını tamamlayarak, üç yıllık “kıta” görevini
1966-1969 yıllarında Keşan-Edirne’de yaptı.
Haziran 1969’da Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2. Hariciye Kliniği’nde
genel cerrahi ihtisasına başladı ve 1973 yılında genel cerrahi uzmanı
oldu. Aynı yıl başladığı göğüs-kalp ve damar cerrahisi ihtisasını 1976
yılında tamamlayarak bu dalda uzmanlık aldı.
1976-1980 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi GöğüsKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde “baş asistan” olarak çalıştı ve bu
süre zarfında 1973 ve 1977 yıllarında sırası ile iki kez de kısa süreli
görevlendirildi (Texas Medical Center, Baylor College of Medicine
Houston Texas USA ve Amerikan Kara Kuvvetleri Walter Reed Tıp
Merkezi Washington D.C. USA).
Ocak 1980’de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Kliniği’nde “uzman asistan” olarak göreve başladıktan sonra Kasım
1980’de göğüs-kalp ve damar cerrahisi dalında üniversite doçenti,
Kasım 1988’de aynı daldan profesör oldu.
Evli ve iki çocuk sahibidir.
(Bu özgeçmiş kendisi tarafından, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak
görev yapmakta iken, yardımcı editörlük için Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’ne yollanmıştı.)
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