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ACI KAYBIMIZ

Prof. Dr. Sevinç Akkaya
Hocam Prof. Dr. Sevinç Akkaya 23 Nisan 1929 yılında
Kastamonu'da doğdu. İlkokulu Kastamonu'da, ortaokulu
Çankırı'da lise eğitimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde
tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1955
yılında mezun olduktan sonra Vize'de serbest Pratisyen
hekimlik yaptı. 1958-1962 yılları arasında Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda
asistanlık yaptıktan sonra, aynı klinikte dört yıl süre ile
uzman doktor olarak görev yaptı. 1965 yılında Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
dalı'nda uzman doktor olarak göreve başladıktan sonra,
1970 yılında doçent, 1976 yılında profesör oldu. 1973 yılında
İngiltere'de St. John's Hastanesi’nde üç ay süre ile mikoloji
alanında çalışmalar yaptı. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Deri Hastalıkları Bölüm Başkanlığı görevine
getirilen Prof. Dr. Sevinç Akkaya bu görevini 1996 yılında
emekli olana dek sürdürdü. Sevinç hocamız pek çok uzman
yetiştirdi ve yetiştirdiği uzmanların birçoğu ülkemizin pek çok
üniversitesinin akademik kadrolarında görev aldı. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Dalı’nın kuruluşunda ve gelişmesinde çok önemli katkıları
oldu. Geniş bir vizyon ve misyona sahip olan hocamız
sayesinde Hacettepe Dermatoloji, dermatoloji alanındaki

gelişmelere her zaman ayak uydurmuş, pek çok alanda bu
gelişmelerin Türkiye’de uygulanmasına öncülük etmiştir.
Sevinç hocamızın yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda
yayını, editörlüğünü yaptığı “Dermatolojik Tedavi El Kitabı'' ve
“Dermatoloji Ders Kitabı” isimli iki adet kitabı vardır.
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği eşine az rastlanır iyi
eğitimli, sağlam karakterli, güçlü Cumhuriyet kadınlarından
biriydi. Bizlere iyi bir dermatolog olmayı öğretmenin yanı sıra
iyi bir doktor olmamız için mükemmel bir rol modeldi. Hem
geleneksel hem de modern davranış ve düşünceleri bizlere
hep yol göstericiydi. Hekimlikte etik kuralların önemini her
zaman vurgular ve bizlerin de bu özelliğe sahip olmamız için
her zaman örnek davranışlarda bulunurdu. Sevinç hocamız
bizlerle arkadaşlık edebilecek düzeyde bir iletişim becerisine
sahipti. Misafirperverliği ise bir başka önemli özelliği idi,
hepimizi evinde sık sık ağırlamaktan çok keyif alırdı. Hocamızın
öğretim üyeliği vasfının yanı sıra nevi şahsına münhasır pek
çok kişisel özellikleri vardı. Hem bizlere bir anne kadar yakın
ama bir o kadar otoriter ve tatlı sert bir karaktere sahipti.
Hem arkadaş hem de bir anne gibi hepimize kol kanat geren
hocamız, hepimizin ailesini, çocuklarını merak eder ve ayrı
ayrı ilgilenirdi. Hem meslektaşlarının hem de arkadaşlarının
iyi ve kötü günlerinde her zaman yanında olurdu. Mükemmel
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yer etti. Kendine özgü ve neredeyse deyimleşmiş tanımlamaları günlük
konuşmalarımıza girdi.
Ankara tıp kökenli olan hocamız orada geçen asistanlık dönemini,
hocalarını, arkadaşlarını bizlere anlatır, deneyimlerini ve bilgilerini bizimle
paylaşır ve bunları bizim eğitimimizde uygulardı. Asistanlık döneminde
yaşadığı hoş, acı, tatlı anılarını küçük ‘anektodlar’ halinde bizlere
aktarırdı. Sevinç hocamız tıp fakültesindeki sınıf arkadaşları ile olan
ilişkilerini her zaman devam ettirdi ve zaman içinde arkadaş çevresini
daha da zenginleştirdi. Kadirşinaslığı hepimizce iyi bilinen hocamız,
asistanından hocalarına kadar tüm meslektaşları ile çok samimi ve özel
ilişkiler kurdu. Geride çok güzel bir miras bırakan hocamız huzur içinde
yatsın.
Sevinç hocamızı her zaman sevgiyle, saygıyla ve özlemle anacağız…

bir eş, anne, anneanne, arkadaş ve hoca olan, bir kızı ve kız torunu
olan Sevinç hocamızın, bizlerle yaptığı sohbetler hepimizin hafızalarında
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