
Sevgili ATATÜRK,

TGD olarak 50.kurulufl y›l›nda seni ziyarete geldik.

Senin en büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti’nin çocu-

¤u TGD 50. y›l›n› kutluyor. Senin baflkentinde

900’den fazla kat›l›mc› ile Ulusal Gastroenteroloji

Haftam›z› gerçeklefltiriyoruz.

“Hayatta En Hakiki Mürflit ‹limdir, Fendir.” sözü-

nü fliar edinerek güvenle gelece¤e bak›yoruz.

Dergimiz Türk Gastroenteroloji Dergisi-TJG dün-

yadaki sayg›n yerini ald›, daha ileri hedeflere yürüyor.  

Sana ve Cumhuriyetimize inanc›m›z› bir kere daha hayk›r›yoruz. 100. yafl günümüzde senin baflkentine, yine huzuruna

gelmeyi umuyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Türk Gastroenteroloji Derne¤i

Yönetim Kurulu Ad›na

Genel Baflkan

Ömer ÖZÜTEM‹Z
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A
kademik gastroenterolojinin ülkemizdeki en önemli
merkezlerinden Ankara Derne¤imizin 50. yafl gü-
nünde 2009 Ulusal Gastroenteroloji Haftas›’na ev

sahipli¤i yap›yor. Türk Gastroenteroloji Derne¤i Yönetim
Kurulu 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftas› 2009- ANKA-
RA için bu anlaml› y›lda bir kongre baflkan› seçmedi, bu
görevi kendisi üstlendi. Hepinizin yak›ndan tan›d›¤› Anka-
ra kökenli, üç kurul üyesi arkadafl›m›z; Prof. Dr. Cihan
Yurdayd›n, Prof. Dr. Sedat Boyac›o¤lu, Doç. Dr. Erkan
Parlak; bu onurlu ve zor görevi dernek yönetim kurulumuz
ad›na koordine edecekler. 14 Ekim 2009 tarihinde gün bo-
yu sürecek olan üç adet klinik kursumuzun yöneticili¤ini
ise Prof. Dr. Hakan fientürk, Prof. Dr. Sedat Boyac›o¤lu ve
Doç. Dr. Ramazan ‹dilman yapacaklar. Her y›l oldu¤u gibi
Ulusal Gastroenteroloji Haftalar›nda sunulacak bildiriler,
ülkemizden evrensel bilim yoluna döflenen kilometre taflla-
r› olacakt›r. Baflta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere
üyelerimiz ile birlikte 14 Ekim Çarflamba günü Cumhuri-
yet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü An›tka-
bir’de ziyaret ederken hissettiklerimizi kelimelere dökemi-
yorum. Bir kez daha ülkemizin gelece¤ine olan güvenimizi
ve Cumhuriyet’imize duydu¤umuz inanc› hep birlikte ya-
flad›k!. >>>>Devam› 2. sayfada

26. ULUSAL GASTROENTEROLOJ‹ HAFTASI
Türk Gastroenteroloji Derne¤i Yönetim Kurulu Üyelerinin An›tkabir Ziyareti ile Bafllad›

KKOONNGGRREE  GGAAZZEETTEESS‹‹

TÜRK GASTROENTEROLOJ‹ DERNE⁄‹
50. YILINI GURURLA KUTLUYOR
TÜRK GASTROENTEROLOJ‹ DERNE⁄‹

50. YILINDA ANITKAB‹R’DE
Gençli¤i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan›n müspet fikirlerini
veriniz.  Gelece¤in ayd›nl›¤›na onlarla kavuflacaks›n›z.

KK..  AATTAATTÜÜRRKK,,  11992277
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Bugün çok mutlu uyandım. Bir düş görmüşüm. Yıl 2034,
sabah nefis bir Ankara sonbaharındayım. Türk Gastroen-
teroloji Derneği'nin 75. kuruluş yıldönümü onuruna ya-
pılacak Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne gidiyorum.
Yaşım 80'e merdiven dayamış ama hala dinçim. Dernek
yönetimi beni de çağırmış, evden aldıralım dediler ama
ben yeni yapılan metro ile gitmeyi tercih ettim. Evimin
çok yakınında durak var, 26 dakika sonra kongre merke-
zindeyim. Yeni kongre merkezi beş yıl önce açıldı.
22.000 kişi toplam kapasitesi var. Büyük salon 12.000 ki-
şilik. Yaklaşık 100 tane küçüklü büyüklü salon var. Bu
kongreye tam 18.000 kişi katılıyor, bunların 8.000'i Türk
gastroenteroloğu. Onur konuğu  Prof. Dr. Şeref Canoğlu
açılış konferansını verecek. Şeref gen transferi yöntemiy-
le pankreas kanserinin tedavisini buldu. Dört yıl önce
Nobel Tıp Ödülünü aldı. Bu ülkemizin 2. Nobel Tıp ödü-
lü ama gastroenterolojide ilk. Şeref 2003 yılında öğren-
cimdi. Çalışkan ve başarılı bir çocukta, ama itiraf edeyim
bu denli başarı beklemiyordum. Derneğimizin bursuyla
A.B.D.’ye gitti, moleküler biyoloji üzerine çalıştı. Sonra
gerisi geldi. Birden uyandım, hepsi düştü. Ama neden ol-

masın, insan yeter ki istesin...... >>>>Devam› 3. sayfada
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Persistans, yani süreklilik, akademik kariyerin en önemli ve
vazgeçilmez ö¤elerinden birisidir. Süreklilik bunun da ötesinde
inançl› öncü insanlar›n vazgeçilmezlerindendir ve kurumsallafl-
man›n yap› tafl›d›r. Türk Gastroenteroloji Derne¤i (TGD) kuru-
luflunun 50. y›l›n› bu sayede kutluyor- 50. y›l dönemi bu anlam-
da önemli bir baflar›d›r ve bu baflar›y› haz›rlayanlar› ve sürdü-
renleri kutlamak gerekir. Bu derne¤in kurulmas›nda eme¤i ge-
çen de¤erli hocalar›m›z› bu vesileyle an›yor ve flükran duygula-
r›m›z› ifade ediyoruz. 

TGD’inin en önemli faaliyeti olarak gördü¤üm ve Ulusal Gastro-
enteroloji Haftas› ad› alt›nda geçen kongresi bu sene TGD’inin
kuruldu¤u il olan ve Atatürk’ün kurmufl oldu¤u Türkiye Cum-
huriyetinin baflkenti ve kalbi olan Ankara’da düzenleniyor. Bir
bilimsel flölen olarak geçmesini arzulad›¤›m›z 26. Ulusal Gas-
troenteroloji Haftas›na gelen tüm meslektafllar›ma içten bir hofl
geldiniz diyor, kongrenin bilimsel olarak doyurucu ve çok ba-
flar›l› geçece¤ine olan inanc›m› belirtmek istiyorum. 

TGD 50. y›l›na Ankara’da yeni binas›nda giriyor. Ankara’n›n
merkezi ve son zamanlarda büyük bir h›zla geliflim gösteren
Çukurambar bölgesinde bulunan yeni dernek binam›z görkem-
li bir yap›. >>>>Devam› 3. sayfada
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Eamonn MM QUIGLEY MD FRCP FACP FACG FRCPI, Cork, Ireland

E
amonn Quigley is Professor of Me-

dicine and Human Physiology and

a Principal Investigator at the Ali-

mentary Pharmabiotic Centre at the Na-

tional University of Ireland, Cork, Ire-

land. He serves as President of the World

Gastroenterology Organisation (WGO-

OMGE) and President of the American

College of Gastroenterology.

His major research interests include moti-

lity, functional gastrointestinal disease,

neurogastroenterology, gastroesophageal

reflux disease and probiotics in health
and disease. He has published over 450
original papers, reviews, editorials and
book chapters, and has received numero-
us awards worldwide. He has been named
an Honorary Professor by the Faculty of
Medicine of the Universidad de la Repub-
lica Oriental del Uruguay, awarded Doc-
tor ‘Honoris Causa’ by the University of
Medicine and Pharmacy, Iuliu Hateiganu
Cluj-Napoca, Romania, elected as a Dis-
tinguished Doctor to the Fellowship of
the Royal College of Physicians, London

and received the J Edward Berk Distingu-

ished Lecturer award from the American

College of Gastroenterology.

Professor Quigley graduated in medicine

(MB BCh BAO) from the National Uni-

versity of Ireland, Cork in 1976 and

completed his residency in internal medi-

cine at the Western Infirmary and asso-

ciated hospitals in Glasgow, Scotland.

There followed a two-year research fel-

lowship, leading to an MD degree by the-

sis, at the Mayo Clinic, Rochester, USA.

He served as Lecturer in the Department

of Medicine (Gastroenterology) at the

University of Manchester at Hope Hospi-

tal in Salford, England before joining the

faculty of the section of Gastroenterology

and Hepatology at the University of Neb-

raska Medical Center in Omaha in 1986

eventually serving as division chief. He

returned to University College Cork, his

alma mater, in 1998 and served two terms

as Head of the Medical School from

2000-2007.

Ülkemizde ilk kez Gülhane Gastroen-
teroloji Klini¤i, 20.11.1956’da yay›m-
lanan Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde-
ki esaslara göre ba¤›ms›z bir ihtisas
dal› olarak 1956’da kuruluflunu ta-
mamlam›flt›r. Klini¤in kurucular›
Prof. Dr. Tevfik User ve Doç. Dr. Na-
m›k Kemal Mentefl’tir. Türk Gastro-
enteroloji Derne¤i ise 8 May›s 1959
y›l›nda bugün rahmetle and›¤›m›z
sayg› de¤er hocam›z merhum Prof.
Dr. Zafer Paykoç ve büyüklerimiz ta-
raf›ndan kurulmufltur. 

KKuurruuccuullaarr  aaflflaa¤¤››ddaakkii  hhooccaallaarr››mm››zzdd››rr::

Prof. Dr. Zafer Paykoç

Prof. Dr. Hamdi Aktan

Prof. Dr. Recai Ergüder

Prof. Dr. Selahattin Kolo¤lu

Prof. Dr. Hilmi Ak›n

Prof. Dr. Naci Ayr›l

Prof. Dr. Nam›k Kemal Mentefl

Dr. Ahmet ‹hsan Aksan

Dr. Alaaddin Erkmen

Dr. Nurettin Aruman

Dr. Fevzi Aybers

‹‹llkk  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  iissee  flflööyyllee  oolluuflfl--
mmuuflflttuurr::

Prof. Dr. Zafer Paykoç (Baflkan)

Prof. Dr. Hamdi Aktan (Baflkan Yar-
d›mc›s›)

Prof. Dr. N. Kemal Mentefl (Genel
Sekreter)

Dr. Fevzi Aybers (Muhasip)

Prof. Dr. Naci Ayral (Veznedar)

Afla¤›daki sat›rlarda Türk Gastroente-
roloji Derne¤i’nin tüzü¤ünde yer alan
amaçlar›m›z sunulmufltur:

MMaaddddee  IIII..  DDeerrnnee¤¤iinn  KKoonnuussuu  vvee  AAmmaaçç--
llaarr››::

1. Dernek tamam›yla bilimsel olup,
siyasetle u¤raflmaz.

2. Amac›:

a) Sindirim sistemi hastal›klar›n›n in-
celenmesi, Türkiye’de gastroente-
roloji biliminin ve gastroenteroloji
uzmanlar›n›n hak ve ç›karlar›n› ko-
rumak ve gelifltirmek,

b) Memleket içinde ve d›fl›nda gastro-
enteroloji ile ilgili bilimsel teflek-
küllerle iflbirli¤i ve temas› temin
etmek,

c) Gastroenteroloji konusunda bilim-
sel araflt›rma ve incelemeleri teflvik
ve organize etmek,

d) Yurdumuzda, gastrointestinal sis-
tem hastal›klar›n›n önem ve mahi-
yetlerinin daha iyi anlafl›lmas› için
çeflitli araçlarla halk› ayd›nlatmak,

e) Gastroenteroloji konusunda yay›n
yapmak,

f) Türkiye’de sindirim sistemi ve bes-
lenme ile ilgili hastal›klar›n sebep-
lerini araflt›rmak ve sebeplerle sa-
vaflmak,

g) Ulusal ve uluslar aras› gastroente-
roloji kongrelerini düzenlemek,

h) Yukar›da amaçlara iliflkin kurul-
mufl ve kurulacak vak›flar ve der-
neklerle iflbirli¤i yapmak ve bunla-
r›n kurulufllar›na ifltirak etmek.

3. Dernek, amac›na uygun ve kamuya
yararl› organizasyonlar kurabilir. Türk
Gastroenteroloji Derne¤i yönetimleri
bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan
sonra da tüzü¤üne ba¤l› olarak çal›fl-
malar›n› sürdürecektir.

UGH 2009’da 500’e yak›n bilimsel
bildiri sunulacakt›r, bunlardan 80 ta-
nesi sözlü sunum fleklinde gerçeklefle-
cektir. Herkesi sunumlara aktif olarak
kat›lmaya ça¤›r›yoruz. Kongre çanta-
m›za her zaman koyduklar›m›za ek
olarak bu y›l iki önemli eseri sizlere
sunuyoruz. Eren Akçiçek ‹zmir’de
Gastroenterolojinin tarihçesini de içe-
ren “Mentefl’lere Sayg›” isimli bir ki-
tap haz›rlad› ve TGD ‹zmir flubemiz
de bas›m›n› üstlendi, eme¤i geçen her-
kese teflekkür ederiz. TGD yönetim
kurulu olarak 50. y›l›m›zda sizlere bir

“albüm- derleme” diyebilece¤imiz bir
di¤er eser daha haz›rlad›k. Bunun için
ülkemizdeki tüm e¤itim veren klinik-
lerden, verebilecekleri dokümanlar›
ve kliniklerinin k›sa tarihçelerini gön-
dermelerini rica ettik. Gerçekten de
tüm üyelerimiz bu ça¤r›ya uydu ve el-
lerinden geleni yapt›lar, ilgileri için
hepsine teflekkür ederiz. Yan›t verme-
mifl klinikler do¤al olarak burada yer
alamad›, kliniklerin s›ralamas› alfabe-
tik olarak yap›lm›flt›r. Böylece, 100.
yafl günümüz için elimizde kalacak bir
belgesel – eksiklikleri de olsa- var ar-
t›k. Ayr›ca uzun y›llard›r ç›kan ve ya-
k›ndan tan›d›¤›n›z “Güncel Gastroen-
teroloji” dergisinin arflivine girerek
ciddi anlamda “al›nt›” yapt›k. O ne-
denle bize izin veren ve yard›m›n›
esirgemeyen Türk Gastroenteroloji
Vakf› yöneticilerine, çal›flanlar›na,
D‹AS Genel Müdürü say›n Jülide Öz-
ler’e ve özellikle de Prof. Dr. Ali Öz-
den’e teflekkürü bir borç biliriz. Onla-
r›n katk›lar› olmasayd›, bu albüm-ki-
tap  çok eksik kal›rd›. Gurur kayna¤›-
m›z “Türk Gastroenteroloji Dergisi -
The Turkish Journal of Gastroentero-
logy” nin eksiksiz bir indeksini de bu-
raya koymaya çal›flt›k, böylece hiç ol-
mazsa bugüne kadarki tüm yaz› bafl-
l›klar›na bir arada ulaflabilirsiniz. En
sona da “rehberimiz” Türk Gastroen-
teroloji Derne¤i Tüzü¤ü’nü (geçirdik-

leri evrimle
birlikte) ek-
ledik. Uma-
r›z sizlere la-
yik bir eser ortaya koyabilmiflizdir. 

Bu y›l kongrenin Ankara’da olmas›
nedeniyle derne¤imizin genel kurulu
UGH kapan›fl›ndan sonraki gün  olan
18 Ekim 2009 Pazar günü saat
10:00’da TGD genel merkezinde (‹flçi
Bloklar› Mah. 1536. Sok No:7 100.
Y›l Balgat Ankara) yap›lacakt›r. Böy-
lece ilk kez UGH ve dernek genel ku-
rulu bir arada yap›lm›fl olacak. Üyele-
rimizi genel kurula bu en demokratik
haklar›n› kullanmaya bekliyoruz. 

Ne mutlu bu günü 50 y›l önce gören-
lere, ne mutlu Türk Gastroenteroloji
Derne¤i’ni kurarak ülkemize ve cami-
am›za emanet edenlere! Derne¤imizin
kurucular›n› bir kez daha sayg› ile se-
laml›yor, kaybettiklerimize Tanr›’dan
rahmet diliyoruz. Kuruldu¤undan bu
yana Türk Gastroenteroloji Derne-
¤i’ni yaflatan, omuzlar›nda tafl›yarak
yükselten, Dünya çap›ndaki dergisi’ni
yaratan, 25 tane ulusal kongre gerçek-
lefltiren, 2009 Ulusal Gastroenteroloji
Haftas›’nda aç›l›fl›n› gerçeklefltirece-
¤imiz dernek binam›z›n yap›lmas›nda
eme¤i geçen, elini tafl›n alt›na koyan
herkese minnet ve flükranlar›m›z› su-
nuyoruz.

Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEM‹ZBirinci sayfadan devam

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı’ndan

TGD Ülkemizdeki Uzmanl›k Dernekleri Aras›nda En Baflar›l› Dernek Oldu¤unu

Görkemli Merkez Binas› ‹nflaat›n› Tamamlayarak Ortaya Koymufltur...

AZM‹N VE ‹NANCIN ZAFER‹ 50. YIL
KKOONNGGRREE  GGAAZZEETTEESS‹‹  --  1155  EEKK‹‹MM 22000099 ••  SSaayy››::  11
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Dr. Ram Chuttani is director
of endoscopy and chief of in-
terventional gastroenterology
at Beth Israel Deaconess Me-
dical Center and assistant pro-
fessor of medicine at Harvard
Medical School.  

Prior to his current appoint-
ment, Dr. Chuttani served as
director of endoscopy at Brockton/West Rox-
bury VA Medical Center and later as director
of the Center for Diagnostic and Therapeutic
Endoscopy at the Boston University Medical
Center.  His clinical interests focus on thera-
peutic endoscopy and colonoscopy, colon
polyps and cancer.  His main research interests
are interventional gastroenterology, therapeu-
tic endoscopic retrograde cholangiopancre-
atography (ERCP) and endoscopic GERD and
Barretts therapies.  

Dr. Chuttani has pioneered the development of
novel endoscopic therapies for heartburn, pan-
creatic and bile duct disorders, and large co-
lony polyps. He is a graduate of Hansraj Colle-
ge and Maulana Azad Medical College, Uni-
versity of New Delhi.  Dr. Chuttani served his
residency at Norwalk Hospital/Yale University
School of Medicine and did his gastroentero-
logy fellowship at Harvard Medical School.
He is a member of the American Society for
Gastrointestinal Endoscopy and the American
Digestive Health Foundation.  

Dr. Chuttani resides in Dover, Massachusetts.

Ram Chuttani, M.D.

T
am 15 yıl önce yani 1995 yılında ilk kez Türk Gastroente-
roloji Derneği'ne yönetim kurulu üyesi olarak seçildim.
Rahmetle andığım hocam Prof. Hasan Telatar teşvik etmiş-

ti. Derneğin o zamanki duayenleri de onayladılar ve yönetim
kuruluna girdim. Bugün tam 15 yıl oldu, artık yönetim kurulu
üyeliğim sona eriyor. Bir kere daha seçime girmeme kararı al-
dım. Aslında bu kararı çok önce almam gerekirdi, ama şartlar
ancak bugüne kadar getirdi beni.

İlk dönem acemilik dönemiydi. Ne olduğunu, neden ve nasıl
olduğunu anlamaya çalıştığım, sessiz sedasız bir kenarda otur-
duğum bir nevi “çıraklık” dönemiydi. Hocalarımdan çok şey
öğrendim (Burhan Şahin, Ali Özden, Selahattin Ünal, Abdülka-
dir Dökmeci). Bu dönemde Valör ile ilk kongre anlaşmasını
yaptık ve derneğe ilk yüklü para girdi (yaklaşık 100.000 USD).
Sabahlara kadar toplantı yaptığımızı hatırlıyorum. Bazan cesa-
retimi toplayıp bir şey sorduğumda “bak sana anlatalım” yanı-
tını aldım, ama bu yanıtın esas anlamı “sen daha sonra anlaya-
caksın” idi. Gerçekten de öyle oldu.....

Bu 15 yılda iki dönem başkanlık, iki dönem genel sekreterlik ve
bir dönem saymanlık yaptım. Bu bir insanın erişebileceği en
yüksek mertebedir. Ben bu mutluluğu yaşadım. Bu sürede neler
başarılmadı ki. Bir çok şey sıralanabilir. Elbette hepsini sırala-
mayacağım. Ancak, derneğimizin yeni genel merkezinden bah-
setmeden de edemeyeceğim. 

Yeni genel merkez binası önceleri bir hayaldi. Sonra gerçeklik
olmaya başladı ve sonunda gerçekleşti. Kısa öyküsü şöyledir.

Yukarda bahsettiğim kongrelerin ardından
epey bir paramız birikmişti. Ben dernek say-
manıydım. Bankalar arasında mekik doku-
yarak en avantajlı yatırımı yapmaya çalışı-
yordum. Bir yandan da yeni genel merkez arayışı içindeydik.
Birgün bir arsa haberi geldi. Çok uygun şartlara satılıktı. Arsa
sahibi sıkışıktı. Sıkı bir pazarlıktan sonra 25.000.000 TL'ye (es-
ki para ile) anlaştık. Belki şimdi inanması güç geliyor ama bu-
nun karşılığı 300.000 USD idi. Yıl 2001 aylardan Ocak. Biz alış
verişi yaptık, çok mutluyduk. Sonra meşhur “anayasa fırlatma”
krizi ve ardından ekonomik kriz patladı. 1 USD yaklaşık 800
TL'den 1800 TL'ye fırladı. Dünya başıma yıkılyor sandım. O za-
manki üzüntümü anlatmam mümkün değil. Aradan birkaç yıl
geçtikten sonra her şey yerli yerine oturdu ve gayrimenkul ye-
niden değerlendi. Artık keyfim yerine gelmişti. Bu arada biraz
da para birikmişti. Bu arada arsaya epey talip çıktı, ama satma-
dık. İki yıl önce inşaata başladık. Türlü zorluklar, tam inşaatın
ortasında patlayan büyük kriz derken nihayet bina bitti ve işte
yerleştik. Kongrenin açılış kokteyli burada yapıldı. Hepimiz gu-
rur duyduk. 

Bu bina elbette atıl kalmayacak. Gelecek yönetim kurulları en
iyi şekilde değerlendirecekler. Bundan eminim.

Artık benim yöneticiliğim bitiyor. Ancak, şundan eminim ki ya-
şamımın sonuna kadar bu camiaya hizmetim sürecek. Gücüm,
aklım ve bedenim Türk Gastroenterolojisinindir.

Saygılarımla

Prof. Dr. Sedat BOYACIO⁄LUHerfley Türkiye ‹çin
Birinci sayfadan devam

TGD her sene büyük bir

baflar›yla kongresini yap›-

yor, TGD Merkezi K›z›lay’da pek de nezih olmayan

bir yaya bölgesinde yer alan köhne bir apartman

binas›n›n ofluya pufluya ç›kt›¤›m›z dar mekan›n-

dan, toplant›lar yapmaya da uygun, ferah yeni bi-

nas›na tafl›nd›, TGD Yönetim Kurulu gastroentero-

loji disiplinini ve üyelerimizin ana grubunu teflkil

eden gastroenterologlar›n haklar›n› gerekirse hu-

kuki süreçte de korumak için canla baflla çal›fl›yor,

bu amaçla kadrolu avukat tutuyor, yeterlilik s›nav-

lar› haz›rlan›yor ve daha pek çok önemli faaliyetler-

de bulunuyor. Bütün bunlar yeterli mi? fiunu hat›r-

latmakta yarar var: De¤erli hocalar›m›z bu derne¤i

kurarken ayn› zamanda bir ilki gerçeklefltirmifller-

dir. ‹ç Hastal›klar› bünyesinden ilk defa bir üst ih-

tisas derne¤i kurma cesaret ve uzak görüfllülü¤ü-

nün flerefi ve onuru onlara aittir. Di¤er üst ihtisas

dernekleri TGD’inin açt›¤› yoldan gitmifllerdir. Ho-

calar›m›z›n disiplinimize bahfletti¤i bu onurun k›y-

metini bilmemiz ve onu lay›k›yla tafl›mam›z gereki-

yor. Bu amaçla çok çal›fl›lmas› gerekli. “Çok çal›fl›l-

mas› gerek” genel bir ifadedir ve zaten burada da

özellikle o anlamda kullan›lm›flt›r. Sonuçta kast

edilen TGD Baflkan›, Genel Sekreteri veya TGD Yö-

netim Kurulu de¤ildir. Söz konusu olan tüm ca-

miad›r, ama öncelikle akademik gastroenteroloji-

dir. Akademik gastroenteroloji öncelikle üniversi-

teleri kapsar, -fakat özellikle disiplinimizde- ayn›

zamanda son iki dekadda pek çok gastroenteroloji

uzman›n› üniversiteleri aratmayacak bir ortamda

yetifltiren Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› Devlet Hastane-

lerimizi de içermektedir. Bugün özellikle üniversite

hastaneleri neredeyse içler ac›s› hallere düflmüfltür

veya belki daha do¤ru bir ifadeyle, düflürülmüfltür.

Bunda siyasi idarenin yan›nda üniversitenin hatas›

oldu¤unu da söylemek durumunday›z. Böyle bir

ortamda TGD’inin, o ilk y›llardaki di¤er üst ihtisas

derneklerine öncülük görevini üstlendi¤i durumu-

nu korumas› bir yandan çok zordur, bir yandan da

bir zarurettir. 

Bu zorlu¤un üstesinden gelebilecek miyiz? Gerçe-

¤i söylemek gerekirse, iyimser olmak için az, kö-

tümser olmak için çok neden var. Ulusal Gastroen-

teroloji Haftas› 14-17 Ekim günleri aras›nda yap›l›-

yor; takiben 18 Ekim 2009’da TGD üyeleri onlar›

temsil edecek yeni Yönetim Kurulunu seçecek. Yö-

netim Kurulu seçimi demokratik bir ortamda yap›-

lacak. Demokrasinin vazgeçilmezleri siyasal parti-

lerdir ve ne yaz›k ki TGD Yönetim Kurulu seçimle-

ri bilimsel bir derne¤in Yönetim Kurulu seçimin-

den çok özellikle son y›llarda bir siyasi parti seçi-

mini and›rmaktad›r. ‹ki y›lda bir de olsa, bu durum

en hafif deyimiyle üzüntü vericidir.

Öncelikle bu durumdan ç›k›lmas› zorunludur. Ata-

türk’ün hedef gösterdi¤i muas›r medeniyet seviye-

sine henüz ulaflamad›k ne yaz›k ki. O halde, flu an-

da geliflmifl ülkelerdeki örnekleri Türkiye’nin flart-

lar›na uygulamam›z gerekti¤ine inan›yorum. TGD

Yönetim Kurulu, Devlet Hastanelerinin mutlak su-

rette temsil edildi¤i, üniversite a¤›rl›kl› bir yap›da

teflkil edilmelidir. Zaten flu andaki yap›s› da böyle-

dir. Bunun ötesinde, Yönetim Kuruluna seçimin

düzenlenece¤i yeni bir yap›lanmaya, bir tüzük de-

¤iflikli¤ine kan›mca ihtiyaç var. Geliflmifl ülke ör-

neklerindeki gibi kendisi de zaman içinde belli bir

düzenle de¤iflime u¤rayacak bir çeflit “Akil Adam-

lar Heyeti” yeni adaylar nomine etmeli, genel ku-

rulda bu adaylar oylanmal›d›r. Bu önerimin Türki-

ye için bir hayal oldu¤u söylendi. fiimdilik söyliye-

bilece¤im insanl›¤›n gerçekleflebilir hayallere ihti-

yac› oldu¤udur.

TGD’nin faaliyetlerinde yüksek olan ç›tay› korumak

ve ne olursa olsun daha da yükseltmek için çok ça-

l›fl›lmas› gerekti¤ini belirtmifltim. Bunun için en

önemli görev henüz daha ihtisaslar›n› sürdürmek-

te olan veya yeni olarak uzmanl›¤›n› elde etmifl

gençlere düflmektedir. Benim yafllarda olanlar›n

görevi de çok önemlidir ve bafll›ca onlara yol gös-

termeyi, onlara engeller koymamay›, aksine önle-

rindeki engelleri, tek tek temizlemeyi içerir; sonuç-

ta amac›m›z “seçkin insan” yetifltirmektir, çünkü

bizler insana yap›lan yat›r›m›n hem çok pahal›,

hem çok kutsal oldu¤unu biliriz. 

Hastane ortam›nda onlar hastalar› bir yandan iyi

etmeye çal›fl›rken bir yandan da hastadan ve has-

talardan bir fleyler ö¤renmek için rutinin d›fl›na ç›-

kabilmenin yollar›n› ve cesaretini göstermek, te-

mel bilimlerle, istatistik bilimiyle iliflki kurabilme

gereklili¤ini göstermek konusunda gençlere bizler

yol gösterici olmal›y›z. Ö¤rendiklerimizi belli bir

sistematikle kaydetmeyi, onu tart›flabilmeyi, tart›fl-

t›klar›m›z› yaz›l› hale getirebilmeyi, yazd›klar›m›z›

en az›ndan Turkish Journal of Gastroenterology

standard›nda bir dergiye gönderebilmeyi, yaz›m›z

reddedildi¤inde ciddi ciddi k›zmay›, kabul edildi-

¤inde hafiften kutlamay› ve buna benzer hazlar du-

yarak genç kalmay› onlara gösterme konusunda

yol gösterici olmal›y›z. Onlar› bu tür “entelektüel

oyunlar oynayan” seçkinler olarak yetifltirmeliyiz.

Bakars›n›z, içlerinden bir ikisi “entelektüel oyun

oynaman›n” ötesine geçiverirler. Vars›n seçkinlikle

dalga geçildi¤i günlerde yaflayal›m. Bizim seçkinli-

¤imiz bilim ›fl›¤›n›n ayd›nlatt›¤›, Albert Schweitzer

doktorlu¤unu ›s›tt›¤› bir seçkinlik olacakt›r ve biz

bununla gurur duyaca¤›z.        

Gençlerin görevi ise, yapt›klar› ve yapacaklar› ile bi-

zi heyecanland›rmak, yani mutlu etmek, bu camiada

“o benim yan›mda yetiflti” diye caka satmam›za ola-

nak sa¤lamak. ‹flte yukarda bahsetti¤im çal›flmak-

tan kast etti¤im basit sat›rlarla bu ve görüldü¤ü gi-

bi çal›flmak hiç de kötü bir fley de¤il. TGD’nin iyi yol-

da yürümesini sa¤layacak esas kaynak, esas enerji

bu. Naçizane, biz büyüklerimizden böyle gördük.
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ukar›da bafll›k halinde ifade edi-
len temenni, Gastroenteroloji
mensuplar› olarak bizleri, hepi-

mizi ilgilendirdi¤ini kabul etmemek el-
den gelmiyor. Bununla beraber bu hu-
susta gerekli çabay›, görevi açaba kaç
mensubumuz yerine getirebiliyor? Bu
soruya olumlu cevap verebilenlerimizin
adedinin de fazla oldu¤u söylenemez.
Buna mukabil gastroenteroloji toplumu-
nun baz› kesimlerinde birlik ve beraber-
li¤imizin karfl›t› olumsuz rüzgarlar›n es-
ti¤i de bilinmektedir. Bu tür davran›fllar,
Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin yöne-
ticilerini ve baz› eski emektar üyelerini
derne¤in gelece¤i hakk›nda karamsarl›-
¤a sevk etmektedir. Hepatoloji, Çocuk
Gastroenterolojisi ve derne¤in di¤er baz›
yan kurulufllar›, ana derne¤in çat›s› d›fl›-
na ç›kma¤a kendi bafllar›na buyruk orga-
nizasyon haline gelmeyi istemekte, bü-
yük emek ve çabalar sonucu kurulan, he-
pimizin çok övündü¤ümüz birlik ve be-

raberli¤imiz fark›na var›lmadan zedelen-
mektedir. Bu davran›fllar› hoflgörü ile
karfl›layabilmek ve desteklemek müm-
kün olamaz ve olmamal›d›r da. Ayr›ca
bu ak›mlara art›k lüzum da kalmam›flt›r.
TGD kendi bünyesi içinde oluflturdu¤u,
çal›flma gruplar› ile ayr›l›kç› temayül ve
ihtiyaçlara cevap vermekte ve bu tema-
yüller zamanla dernekler fleklinde orga-
nize edilerek ana dernek çat›s› alt›na
al›nmaktad›r (Yeni kurulan ‹nflamatuvar
Barsak Hastal›klar› Endoskopi Derne¤i
ibi). Bunlara ilaveten derne¤in son yap›-
lan genifl kapsaml› genel kurulunda,
TGD’nin ana tüzü¤ünde yap›lacak baz›
de¤iflikliklere derne¤in bir konfederas-
yon fleklinde organize edilmesi için ge-
rekli kararlar al›nm›flt›r. Böylece Türk
Gastroenteroloji Derne¤i’ni yaln›z An-
kara’n›n de¤il, bütün çevre flube ve tefl-
killeri dernek içinde oluflabilecek her
ak›m›n temsil edilebilece¤i, etkinlik ka-
zanabilece¤i daha dinamik, daha demok-
ratik bir yap›ya kavuflmufl olacakt›r.

Konunun hakl›l›¤›n› ve önemini, nere-
lerden nereye gelindi¤ini kavrayabilmek
için, gastroenteroloji’nin dünyada ve
memleketemizdeki geliflmesinin tarihçe-
sini özetlemek uygun olacakt›r.

20. yüzy›l bafllar›nda Dr. Brohee gastro-
enterolojiyi ayr› ve ba¤›ms›z bir bilim
dal› olarak lanse etme¤e bafllam›flt›r ve
Dünya Gastroenteroloji Teflkilat› (OM-
GE)’nin nüvesi bu flekilde oluflturulmufl-
tur. Bu ilk giriflimi ‹ngiltere’de Avery
Jones, Sheila Sherlock, Amerika’da
Bockus ve arkadafllar› devam ettirmifller,
1950’li y›llarda da Dr. Bockus’un öncü-
lü¤ü ile Dünya Gastroenteroloji Derne¤i

(OMGE), 1958 y›l›nda kurulmufltur. Bir-
çok ülke bu arada Japonya, Almanya ve
Türkiye bu organizasyona dahil olmufl-
lard›r. Böylece Dünya Gastroenterolojisi
teknolojinin getirdi¤i yeniliklerden de
istifade ederek dev ad›mlarla ilerlemeye
bafllam›flt›r. Bugün birçok bilim dal›nda
geliflmeler ancak kaplumba¤a h›z› ile
sürdürülürken gastroenteroloji muazzam
geliflmelere sahne olmaktad›r.

Türkiye’de ise gastroenteroloji ikinci
Dünya Harbinden sonra sivil, asker ku-
rumlar›ndan, ‹ngiltere’ye (Z. Paykoç),
Amerika’ya (T. User, H. Aktan, N. K.
Mentefl)’in gönderilmeleri ile geliflmeye,
ayr› bir bilim dal› halinde organize ol-
maya bafllam›fl ve tek ba¤›ms›z gastroen-
teroloji kürsüsü, 1956’da konumundan
istifade edilerek Gülhane’de kurulmufl-
tur. As›l geliflme 1956’da Türk Gastro-
enteroloji Derne¤i’nin ve Ankara T›p
Fakültesinde Gastroenteroloji Kürsüsü-
nün kurulmas› ve Zafer Paykoç, Hamdi
Aktan’›n bu kürsüye geçirilmeleri ile
bafllam›flt›r. Ayn› tarihlerde S.S.Y. Ba-
kanl›¤› ile üniversitelerde gastroentero-
lojinin geliflmesini k›s›tlayan mevzuat
hükümleri de kald›r›lmaya bafllam›fl bi-
lim dal›m›z bizde de tam yol ilerlemeler
kaydetmifltir. Sonuç olarak Hacettepede,
‹stanbul’da, ‹zmir‘de ba¤›ms›z, yar› ba-
¤›ms›z klinikler, kürsüler, seksiyonlar
kurulmufl ve Türk bilimsel hayat›nda yer
edinmifllerdir.

1960’l› y›llarda Derne¤imiz, Dünya
Gastroenteroloji Derne¤i (OMGE), ve
Avrupa Akdeniz Memleketleri Gastro-
enteroloji Teflkilat› (ASNEMGE)’ye üye
olarak al›nm›fl ve kendini bütün dünyada

Uluslararas› bir varl›k olarak kabul ettir-
mifltir. Derne¤imiz bu organizasyonlar›n
kongrelerine sempozyumlar›na ve ben-
zer faaliyetlerine devaml› davet edilmifl,
mali yetersizlik nedeniyle ancak baz›la-
r›na kat›labilmifltir. Böylece Türk Gas-
troenterolojisi ile Dünya Gastroenterolo-
jisi bir bütünleflme içine girmifl, birçok
faydalar sa¤lam›flt›r. En son olarak Dün-
ya Gastroenteroloji Kongresi’nde OM-
GE taraf›ndan Los Angeles’daki “Gas-
troenteroloji’de Son Geliflmeler” kursu-
na (6) genç Türk Gastroenterolog’u Türk
Gastroenteroloji Derne¤i kanal› ile davet
edilmifl ve muhtelif kliniklerden seçilen
(6) arkadafl›m›z bu kursa ve kongreye
ücretsiz kat›lm›fl pek çok istifade ettikle-
ri ifade edilmifltir.

Derne¤imiz resmi yay›n organ› olan
“Gastroenteroloji” dergisini büyük gay-
ret çaba ve masraf ile uluslararas› stan-
dartlara uygun olarak ç›karma¤a muvaf-
fak olmufl önemli bir aflama yapm›flt›r.
Dergi, “Index Medicus” yay›nlar› listesi-
ne kabul edilme¤e hak kazanm›fl, “Ex-
perpta Medica” yay›nlar aras›na al›nm›fl-
t›r. Dergi muntazam aral›klarla yay›n-
lanmaya devam etmekte, dünyadaki
önemli merkezlere gönderilmekte, Türk
Gastroenterolojisinin sesi bütün dünyaya
duyurulmaktad›r. Mali gücümüz devam-
l› artmakta, yeni Gastroenteroloji Vakf›
ile de devaml› desteklenmektedir. Böl-
gesel bilimsel toplant›lar›m›z, kongrele-
rimiz muntazam yap›lmakta mensuplar›-
m›zn devaml› yenilenmeleri sa¤lanmak-
tad›r. Bu günlerde Türki Devletlerin bi-
lim adamlar›n›n da kat›laca¤› XIII. Ulu-
sal Gastroenteroloji Kongremiz yap›la-

cak ve Ulusal Kongremiz uluslararas› bir
hüviyette kazanm›fl olacakt›r.

Kongrelerimizin bir hüviyet kazanmas›
veya uluslararas› bir kongre düzenleme-
nin derne¤imizin gelecekteki en önemli
hedefi oldu¤unu da biliyoruz. Bütün bu
faaliyetlerle Türk Gastroenteroloji Der-
ne¤i devaml› geliflecek ve Türk Gastro-
enterolojisi bütün yan alanlar› ile birlik-
te en üst düzeydeki hakl› yerini alacakt›r.

fiüphesiz bu baflar›lara eriflmek kolay ol-
mam›flt›r. Bu baflar›larda, derne¤in kuru-
luflunun ilk y›llar›ndan itibaren bugüne
dek dernek yönetiminde görev alan
inançl› hoca ve arkadafllar›m›z›n feragat
ve fedakarl›klar›, ak›lc›, bilinçli çal›flma-
lar› bunlar›n yan›nda memleketimizin
dört bir yan›na da¤›lm›fl, teflkilat ve men-
suplar›m›zn birlik ve beraberlik içinde
bulunmalar›n›n da rolü büyüktür. Der-
nek yönetiminde görev alan eski yöneti-
cileri içtenlikle kutlar, aram›zdan ayr›-
lanlara rahmet, halen hayatta olanlara
uzun ömürler dilerim.

Bütün bu görüfl ve düflüncelerimizle he-
pimizin Türk Gastroenteroloji Derne¤i
etraf›nda daha s›k› bir flekilde toplanma-
s› için ça¤r› yapmay› bir görev biliyo-
rum. Zira baz› ayr›l›kç› davran›fllar›n
flimdiye kadar elde edilen baflar›lar› yok
edece¤i ve bununla hepimizin kaybede-
ce¤i, hiç kimsenin, ayr›l›kç›lar›n bile ka-
zanamayaca¤›n›, derne¤in hayatta kala-
bilen en eski üyelerinden biri olarak en
halisane duygular›mla belirtmek isterim.
Bütün arkadafllar›ma mutlu, baflar›l›
kongreler, sa¤l›kl› bir yaflam dilerim.
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