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Gençli¤i yetifltiriniz. Onlara ilim 
ve irfan›n müspet fikirlerini
veriniz. Gelece¤in ayd›nl›¤›na 
onlarla kavuflacaks›n›z.

K. Atatürk, 1927

99..  CCuummhhuurrbbaaşşkkaann››mm››zz  SSaayy››nn  SSüülleeyymmaann  DDeemmiirreell  UUlluussaall
GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  HHaaffttaamm››zzaa  bbaaşşaarr››  ddiilleekklleerriinnii  iilleettttii......

SSaayy››nn
DDeemmiirreell  iillee
PPrrooff..  DDrr..  

AAllii  ÖÖzzddeenn’’iinn
yyaappmm››şş
oolldduuğğuu  
rrooppöörrttaajj

üünniivveerrssiittee  
vvee  YYÖÖKK

kkoonnuussuunnaa
aaçç››kkll››kk

ggeettiirrmmeekktteeddiirr

Son günlerde Milli Eğitim Ba-
kanl›ğ› taraf›ndan haz›rlanarak hü-
kümete sunulan YÖK Yasa Taslağ›
gündeme gelmiş bulunmaktad›r. 

Milli Eğitim Bakan› ve hükümet
taraf›ndan gizli tutulmas›na rağ-
men elde ettiğimiz söz konusu yasa
taslağ›, yüksek öğretim sistemin-
den ve laik eğitimden ödün verme-
yen üniversitelerin yöneticilerini
tasfiye etmeyi amaçlamaktad›r.

Bu kadar kapal› kap›lar ard›nda,
şeffafl›ktan uzak,  tart›ş›lmadan k›-
sa sürede haz›rlanan taslak ile Türk
Yüksek Öğretimi içinden ç›k›lmaz
bir kaosa sürüklenecektir.

Yüksek öğretim sisteminde kök-
lü değişiklikleri içerecek olan bu
taslağ›n oldu bittiye getirilmesi,
TBMM’de tart›ş›lmadan -AKP’nin
say›sal çoğunluğu ile- geçirileceği
izlenimini güçlendirmektedir.

YÖK’le ilgili yap›lacak köklü
bir yasa değişikliğinin; öğretim
üyelerinin, üniversitelerin, TÜBİ-
TAK, TÜBA ve Üniversite Öğre-
tim Üyeleri Derneği’nin üzerinde
anlaşarak haz›rlayacağ› bir metin
olmas› gerekirken, bu tasar›n›n ha-
z›rlan›ş›nda bu vazgeçilmez kurala
hiç uyulmam›şt›r.

AKP, YÖK Yasa Taslağ›’yla
neyi amaçlad›ğ›n› gizlememelidir.
Gerçek amac›n› kamuoyuna mutla-
ka aç›klamal›d›r.

11- Taslakta; "Yasa ç›kt›ğ› andan
itibaren ÜAK, YÖK Genel Kurulu,
YÖK Yürütme Kurulu, YÖK De-
netleme Kurulu, Üniversitelerin
Senatolar›, Üniversite Yönetim
Kurullar›, Fakülte, Enstitü, Yüksek
Okul Kurullar›, rektörler, bütün de-
kanlar, bütün müdürler ve yüksek
öğretimdeki tüm kurullar›n görevi

sona erer" denilmektedir. (Geçici
Md:1)

Bütün bu seçilmiş insanlar yak-
laş›k 26 bin kişidir. Bu, Türk üni-
versite sistemi için felakettir.

22- Yasa ç›kt›ğ› andan itibaren
bütün rektörlerin görevi sona er-
mektedir. 20 gün içinde yeni rektör
seçimi yap›lacakt›r. İki dönem rek-
tör olanlar aday olamayacakt›r. Tek
dönem rektörlük yapanlar yeniden
aday olabilecektir. Üniversite öğre-
tim üyeleri oylar› ile 4 aday belirle-
yeceklerdir. Bu 4 aday› 2’ye indir-
me görevi Milli Eğitim Bakan› ta-
raf›ndan atanan 7 kişilik komisyo-
na verilmektedir. Bu 7 kişilik ko-
misyonun belirleyeceği 2 kişiden
birini Cumhurbaşkan› rektör olarak
atayacakt›r. Aç›kças›, siyasi ata-
mayla gelen 7 kişilik komisyon, se-
çimin de önüne geçecektir.

33- Bu 7 kişilik komisyon, üni-
versitelerdeki kurullar›n oluşumu
ve atamalar›n yap›lmas› s›ras›nda
bütün yetkileri elinde bulundura-
cakt›r. Demokrasilerde böylesine
her şeyi yapabilen "PADİŞAH
YETKİLİ" bir kurul asla olamaz.

44- Tasar› ile YÖK’ün konumu
tamamen siyasallaşt›r›l›yor. 17
üyeli kurulda 8 üye Bakanlar Kuru-
lu taraf›ndan atan›yor.

55-- Yasa taslağ›nda AKP, üniver-
siteye giriş sistemini değiştirerek
tüm meslek ve teknik lise mezunla-
r›na ve özellikle de İmam-Hatip Li-
sesi mezunlar›na bütün branşlar›
açmak istemektedir.

Meslek ve teknik liselerde oku-
yan öğrenciler ülkemizin gözbebeği-
dir. Meslek sahibi olacak öğrenci-
leri kendi alanlar›nda bir fakülteye

Devam› 9. Sayfa’da

TT..CC..’’nniinn  2211..  DDöönneemm  BBaaşşbbaakkaann››  SSaayy››nn  BBüülleenntt
EEcceevviitt  UUlluussaall  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  kkoonnggrreemmiizziinn

bbaaşşaarr››ll››  ggeeççmmeessiinnii  tteemmeennnnii  eettmmiişşttiirr......

DSP E¤itim AR-GE Kurulu’nun YÖK yasa
tasla¤› ile ilgili bas›n aç›klamas›:

AAKKPP  ppaaddiişşaahhll››kk  yyeettkkiissii  iissttiiyyoorr

YYÖÖKK  YYaassaa
TTaassllaağğ››

yyaassaallaaşş››rrssaa
bbaaşşttaa  

rreekkttöörrlleerr  vvee
ddeekkaannllaarr

oollmmaakk  üüzzeerree
üünniivveerrssiitteelleerriinn  
sseeççiillmmiişş  2266  bbiinn  
mmeennssuubbuunnuunn
ggöörreevvii  ssoonnaa

eerreecceekkttiirr..  
BBuu,,  TTüürrkk  
üünniivveerrssiittee  

ssiisstteemmii  iiççiinn
ffeellaakkeettttiirr......

ÜÜllkkeemmiizzddee  eeğğiittiimm  ssiissttee--
mmii  ((  İİllkk--  oorrttaa  ––  lliissee  ––  üünnii--
vveerrssiittee))  ççaağğ››mm››zz››nn  iihhttiiyyaaçç--
llaarr››nnaa  cceevvaapp  vveerreebbiilliirr  sseevvii--
yyeeddee  mmiiddiirr  ??  BBuu  kkoonnuuddaa
nneelleerr  yyaapp››llmmaass››  ggeerreekkiirr  ??

Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin geçen 78 senelik
faaliyetleri içerisinde en zor-
land›ğ› alan ve en başar›l› ol-
duğu alan eğitimdir. Türkiye
Cumhuriyeti 1923’de kurul-
duğu zaman 10 bin öğret-
men, 200 bin öğrenci ile ilk-
öğretime başlam›şt›. Çok az
say›da lise seviyesinde okul
vard›. Üniversitesi yoktu ,
Darülfunun vard›. 2000 y›l›-
na gelindiği zaman Türkiye
nüfusu 12 milyondan 60 mil-
yona gelmiş ve 15 milyon
çocuk okul çağ›nda , okul is-
ter duruma gelmiştir. 

Tabii ki ilkokul okuyan
çocuklar›n daha sonra orta
eğitimi görmesi ve sonra da
üniversite eğitimi görmesi
laz›md›r. Devletin ilk işi bu
çocuklara  okul ve öğretmen
verebilmek olmuştur. Cum-
huriyetin 50. Y›l›nda ( 1973)
ilkokullaşma henüz %65’ler
seviyesinde idi. Tüm gayret-
lere rağmen bu kadar yap›la-
bilmiş idi. Çünkü Türki-

ye’nin nüfus art›ş› y›lda %
2,5-3’tür. Bu kadar büyük
nüfus art›ş›na hiçbir ülkenin
cevap verebilmesi mümkün
değildir. Türkiye bütün bun-
lara rağmen 2000 y›l›na ilk-
öğretimi yani zorunlu eğitimi
8 y›la ç›kararak gelmiş ve ül-
kenin her köşesindeki her ço-
cuğa okul ve öğretmen sağla-
m›şt›r. Bunu başar› kabul et-
mek gerekir. Bundan sonra
ilkokuldan ç›kan her çocu-
ğun %60’›na orta eğitim sağ-
lam›şt›r. Orta eğitimi tamam-
layan çocuklara üniversite
eğitimini sağlamak da bun-
dan sonra yap›lmas› gereken
işler aras›ndad›r. Devlet üni-
versite çağ›na gelmiş çocuk-
lar›n % 2’sine örgün eğitim
,% 32’sine örgün ve yayg›n
eğitim sağlayabilmiştir. Bu-
nu eşiği % 40’d›r.Buna çok
yaklaş›lm›şt›r.

Bir darülfununla işe baş-
layan Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bugün 77 üniversitesi
vard›r. Ülkenin her köşesine
yay›lm›şt›r. Bunlar› büyük
başar› say›yoruz. 

Bir başka problem de eği-
timin kalitesidir. Gerçekten
çağ›n icaplar›na uygun ço-
cuklar yetişmekte midir? Bu

tart›ş›labilir. Tüm dünyada
da bu tart›ş›lmaktad›r. Yaln›z
eğitim büyük şehirler müs-
tesna , üç tane büyük şehir
belki  beş desek daha doğru
olur . Ankara, İstanbul, İz-
mir, Bursa ve Gaziantep   bu-
ralarda 30- 32 çocuk bir s›-
n›fta okuyabiliyorken göç
alan şehirlerimizde oldukla-
r›ndan baz› okullar da 60-70
kişi bir s›n›fta okuyabiliyor.
Şimdi bununla büyük müca-
dele yap›lmaktad›r. Devletin
vazifesi herkese okuma im-
kan›n›n sağlanmas›d›r. Bura-
da büyük mesafe al›nm›şt›r.
Türk eğitimcilerine büyük
görev düşmektedir. Eğitim-
ciler kaliteyi yükseltmek ve
eğitimi çağdaş eğitim haline
getirmek durumundad›rlar.
Bu konuda da büyük gayret-
ler var . Her şey çok iyidir di-
yebilmek mümkün değil ama
her şey berbatt›r demekte bü-
yük haks›zl›k olur.  

BBuuggüünnlleerrddee  bbiilliiyyoorrssuu--
nnuuzz  YYÖÖKK  yyaapp››llaannmmaass››  hhaakk--
kk››nnddaa  bbaass››nnddaa  yyaazz››llaarr  çç››kk››--
yyoorr  vvee  bbuu  kkoonnuuddaa  ddaa  hhaakkii--
kkaatteenn  cciiddddii  bbiirr  ççaall››şşmmaa
mmeevvccuutt..  YYeennii  bbiirr  YYÖÖKK  yyaa--
ssaass››  hhaazz››rrllaann››rrkkeenn  ((bbuu  kkaa--

ddaarr  uuzzuunn  ddeevvlleett  tteeccrrüübbeenniizz--
ddeenn  ssoonnrraa))  nneelleerree  ddiikkkkaatt
eeddiillmmeessii  ggeerreekkiirr??  ÇÇüünnkküü
hheerr  yyeennii  hhaazz››rrllaann››şş  yyeennii  bbiirr
ff››rrssaatttt››rr,,  bbuu  ff››rrssaatt››nn  kkaaçç››rr››ll--
mmaammaass››  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..

Siyasi iktidarlar değiştik-
çe ülkede baz› değişiklikler
de onunla beraber gelir. Be-
nim anlay›ş›ma göre siyasi
iktidarlar›n işe başlad›klar›
zaman üniversite ile karş›
karş›ya kalmalar› kadar yan-
l›ş bir şey olamaz. Ne yapa-
caklarsa üniversite ile bera-
ber yapmal›d›rlar. Sanki üni-
versite kurumuna, üniversite
konseptine veya üniversite
hocas›na , müessesesine ha-
s›mm›ş gibi  iktidara gelip
“kökünüzü kurutacağ›z, ba-
k›n neler yapacağ›z” gibi bir
düşünce teşhir etmek çok
yanl›şt›r. Üniversite bir siya-
set konusu olamaz. Biz uzun
bir üniversite tecrübesine sa-
hip değiliz. 1933’ten bugüne
kadar geçen o zaman içeri-
sinde henüz 70 sene geçmiş-
tir . Diğer Avrupa üniversite-
lerine bakt›ğ›n›z zaman geç-
mişleri 900 seneye dayan›r.
Gerçi İstanbul Üniversitesi’

Devam› 4. Sayfa’da

Avrupa seviyesine gelmek için 
Türkiye’de 150 bin hekime ihtiyaç var

TTüürrkkiiyyee  YYüükksseekk  İİhhttiissaass  HHaassttaanneessii  
BBaaşşhheekkiimmii  PPrrooff..  DDrr..  AAddnnaann  ÇÇoobbaannooğğlluu  iillee

ssööyylleeşşii......
1100..  SSaayyffaa

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörrüü  
PPrrooff..  DDrr..  NNuussrreett  AArraass  

iillee  ssööyylleeşşii......
33..  SSaayyffaa’’ddaa

SSeevveerree  AAccuuttee  
RReessppiirraattoorryy  

SSyynnddrroommee
77..  SSaayyffaa’’ddaa
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İİssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörrüü  PPrrooff..  DDrr..  KKeemmaall  AAlleemmddaarrooğğlluu::

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  aannaa  ggöörreevv--
lleerriinnddeenn  bbiirrii  CCuummhhuurriiyyeett  ffeell--
sseeffiinniinn  yyaaşşaammaa  ggeeççiirriillmmeessii  yyaa--
nn››ss››rraa  üüllkkeenniinn  ssoossyyaall,,  eekkoonnoo--
mmiikk,,  kküüllttüürreell  vvee  yyaaşşaammssaall
pprroobblleemmlleerriinnee  bbiilliimmsseell,,  ççaağğ--
ddaaşş  ççöözzüümm  üürreettmmeessiiddiirr..  ÜÜnnii--
vveerrssiitteelleerriimmiizziinn  üüllkkee  ssoorruunnllaa--
rr››nnaa  ççöözzüümm  üürreettttiiğğiinnii  ddüüşşüünnüü--
yyoorr  mmuussuunnuuzz??

Üniversitelerimiz kurulduk-
lar› günden beri Cumhuriyet
felsefesinin yaşama geçirilme-
sinde etkili güç olmuşlard›r.
Üniversiteler yerel ve genel
anlamda ülkenin sosyal, eko-
nomik, kültürel ve yaşamsal
sorunlar›na bilimsel ve çağdaş
çözümler üretmektedir. Üni-
versitelerin görevleri eğitim-
öğretim, bilimsel araşt›rma ve
topluma hizmet olarak şekil-
lenmektedir. Üniversiteler; bu
görevlerini yerine getirirken
kurulma tarihleri, öğretim üye-
si say›lar›, teknolojik donan›-
m›, yerel koşullar ve sosyal ya-
p›n›n etkisi ile bu görevlerden
bir tanesinde daha öne ç›km›ş
olabilirler. 53 Devlet Üniversi-
temizin en yenisinden eskisine
kadar hepsinin eksiksiz sosyal
ve kültürel etkinliklerini gör-
mekteyiz. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  üüllkkee  kkooşşuull--
llaarr››nnaa  uuyygguunn  ççaağğddaaşş  bbiirr  yyaapp››--
llaaşşmmaa  iiççiinn  kkeennddii  ssoorruunnllaarr››nnaa

ççöözzüümm  üürreettmmeessii  ggeerreekkttiiğğii  hhaall--
ddee  bbuunnuu  ggeerrççeekklleeşşttiirreemmeemmiişş
oolldduuğğuu  iizzlleenniimmii  mmeevvccuuttttuurr..  BBuu
kkoonnuuddaa    nneelleerr  ddüüşşüünnüüyyoorrssuu--
nnuuzz??

Üniversitelerin kendi sorun-
lar›na çözüm üretemediği dü-
şüncesi asl›nda doğru ve ger-
çekçi değildir. Üniversitelerin
sorunlar› hiçbir zaman bitmeye-
cektir. Üniversiteler öğrenci,
öğretim eleman› ve idari görev-
lilerle bir bütündür. Öğrenciler
değişken bir yap›dad›r. Öğrenci
değişik sosyal, kültürel ve eko-
nomik yap›ya sahip olarak sü-
rekli değişen bir tablo göstere-

cektir. Bilim sürekli ilerleyen
bir olgudur. Teknolojinin ilerle-
mesine dayal› olarak bilimde
ilerleyişlerin izlenebilmesi baş-
ta kaynak gerektirir. Bu bak›m-
dan özellikle yeni kurulan üni-
versitelerde çok güçlü bir inter-
net ağ›n›n ve böylece dünya bi-
lim ortam›na rahatl›kla girilebi-
lir durumun ortaya ç›kmas› ge-
rekecektir. Teknolojik ve bilim-
sel ilerlemeler üniversitede yeni
sorunlar›n ortaya ç›kmas›na se-
bep olacakt›r. Örnegin eğitim
yöntemlerinin değişmesine ve
sürekli daha güçlü eğitim, daha
çağdaş eğitimi yakalayabilme
amaçl› uğraşlar üniversitede ye-
ni sorunlar›n ortaya ç›kmas›na
sebep olacakt›r. Ayr›ca öğrenci-
lerin bar›nma, beslenme, sos-
yal, kültürel, spor, sanat ve tüm
etkinliklerde çağ› yakalayan
öğrenci olabilmelerini sağla-
mak ve böylece bütün sorunlar›
çözmek üniversite yöneticileri-
nin uğraş›d›r. Bilimsel araşt›r-
maya dönük sorunlar ise üni-
versitelerde deneysel çal›şmala-
r›n ve kaynaklar›n düzenli kul-
lan›labilmesini gerektirmekte-
dir. Kaynak s›k›nt›s› çeken bir
ülkede üniversitelerin kaynak-
lar yönünden çok geniş olanak-
lara sahip olabileceğini düşün-
mek asl›nda yanl›şt›r. 

Devam› 11. Sayfada

TTeekknnoolloojjiinniinn  iilleerrlleemmeessiinnee  ddaayyaall››  oollaarraakk  bbiilliimmddee
iilleerrlleeyyiiflfllleerriinn  iizzlleenneebbiillmmeessii  bbaaflflttaa  kkaayynnaakk  ggeerreekkttiirriirr

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  aannaa  ggöörreevvllee--
rriinnddeenn  bbiirrii  CCuummhhuurriiyyeett  ffeellsseeffeessii--
nniinn  yyaaşşaammaa  ggeeççiirriillmmeessii  yyaann››ss››rraa
üüllkkeenniinn  ssoossyyaall,,  eekkoonnoommiikk,,  kküüllttüü--
rreell  vvee  yyaaşşaammssaall  pprroobblleemmlleerriinnee  bbii--
lliimmsseell,,  ççaağğddaaşş  ççöözzüümm  üürreettmmeessiiddiirr..
ÜÜnniivveerrssiitteelleerriimmiizziinn  üüllkkee  ssoorruunnllaa--
rr››nnaa  ççöözzüümm  üürreettttiiğğiinnii  ddüüşşüünnüüyyoorr
mmuussuunnuuzz??

Bu soruya geniş bir perspektif-
le bak›ld›ğ› zaman tamaman› evet
demek zordur. Elbette üniversite-
leriniz sağl›k ve teknoloji alan›nda
önemli sorunlar› sağ›tm›ş ya da çö-
züm bulmuşlard›r. Ancak ülkemiz-
de üniversite sanayi işbirliği henüz
oluşturulamad›ğ› ve kaynak aktar›-
m› yetersiz olduğu için k›s›r kay-
naklarla başar›ya ulaşmak olas›
görülememektedir. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  üüllkkee  kkooşşuullllaarr››--
nnaa  uuyygguunn  ççaağğddaaşş  bbiirr  yyaapp››llaaşşmmaa
iiççiinn  kkeennddii  ssoorruunnllaarr››nnaa  ççöözzüümm  üürreett--
mmeessii  ggeerreekkttiiğğii  hhaallddee  bbuunnuu  ggeerrççeekk--
lleeşşttiirreemmeemmiişş  oolldduuğğuu  iizzlleenniimmii  mmeevv--
ccuuttttuurr..  BBuu  kkoonnuuddaa    nneelleerr  ddüüşşüünnüü--
yyoorrssuunnuuzz??

Türkiye’de üniversitelerin ken-
di sorunlar›na çözüm üretememe-
leri tek tip bir yönetimle yönetil-
meleri ve aş›r› merkeziyetçi anla-
y›ş›n yasalara egemen olmas› ile
ilgilidir. Ayr›ca Türkiye’deki üni-
versitelerin çoğu kuruluş aşama-
s›nda ve kendi çal›şma düzenini
oluşturamam›ş üniversitelerdir. Bu
da önemli bir etkendir. Ayr›ca son
y›llarda üniversitelerimizin önemli
bölümü ciddi bir siyasallaşma bas-
k›s› alt›ndad›r. Bu durumdaki üni-
versiteler ne kendilerine ne de ül-
keye çözüm üretemezler. 

ÜÜnniivveerrssiittee  kkeennddii  ssoorruunnllaarr››nn
aaççöözzüümm  üürreettmmeeddiiğğii  ttaakkttiirrddee  bbiirr
bbaaşşkkaass››  bbiirr  ggüünn  mmuuttllaakkaa  bbuu  ssoo--
rruunnllaarr››  ççöözzeecceekkttiirr.. OO  nneeddeennllee
aakkaaddeemmiissyyeennlleerriinn  bbuu  ggöörreevvii  bbaaşşkkaa
kkuurruulluuşşllaarraa  iihhaallee  eettmmeemmeessii  ggee--
rreekkttiiğğii  bbiirr  ggeerrççeekkttiirr..  YYÖÖKK’’üünn  bbuu
kkoonnuuddaa  ççaağğddaaşş,,  ddiinnaammiikk,,  öözzggüürr
bbiirr  üünniivveerrssiittee  iiççiinn  ttoopplluumm  iillee  bbüü--
ttüünnlleeşşeerreekk  yyeennii  bbiirr  pprroojjeeyyii  ggüünnddee--
mmee  ggeettiirrmmeessii  ggeerreekkmmeezz  mmii??

Evet gerekir. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  kkrroonniikk  hhaassttaall››--
ğğ››  oollaann  ppaarrtt--ttiimmee  ssiisstteemmii  ssoorruunnuu--
nnaa  ççöözzüümm  iiççiinn  yyeennii  bbiirr  üünniivveerrssiittee
ddeevvrriimmiinniinn  ggeerrççeekklleeşşmmeessii  bbeekkllee--
nneecceeğğiinnee  ddaahhaa  aakk››llcc››  oollaarraakk  aaccii--
lleenn  ggüünnddeemmee  ggeettiirriillmmeessii  ggeerreekkmmeezz
mmii??  ÇÇüünnkküü  bbuu  kkoonnuu  ççöözzüüllmmeeddeenn
üünniivveerrssiitteelleerriinn  kkiişşiilliiğğii  vvee  ççaağğddaaşş--
ll››ğğ››  hheepp  ttaarrtt››şşmmaa  kkoonnuussuu  oollaaccaakk--
tt››rr..  

Üniversitelerde tam gün çal›ş-
man›n kabulü esas al›nmal›d›r. Ya-
r›m gün çal›şma üniversitelerde
çal›şma dinamiğini etkilemekte-
dir.Ayr›ca tek baş›na tam gün ça-
l›şma da koşullar› düzeltmeye yet-
mez. Bununla birlikte iyi bir çal›ş-
ma düzeni, mali iyileştirme, araş-
t›rmaya daha fazla destek gerek-
mektedir. 

Ayr›ca belirtmek istediğim bir
konu da yeni üniversite yasas› tas-
lağ›nda yar› zamanl› çal›şmaya
geçmenin bugünden çok daha ko-
lay hale getirilmiş olmas›d›r. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  iinnssaann  ggüüccüünnüü
oolluuşşttuurruurrkkeenn  ççaağğddaaşşll››kk  vvee  ppoozziittiiff
bbiilliimmlleerree  iinnaannçç  kkuurraallllaarr››nnaa  rriiaayyeett
eeddiillmmeessii  üünniivveerrssiitteenniinn  ggeelleecceeğğiinnii
bbeelliirrlleeyyeenn  eenn  öönneemmllii  kkrriitteerr  ddeeğğiill

mmiiddiirr??
Çağdaşl›ğ›n ve pozitif bilime

inanmayanlar›n ya da en küçük
şüphesi olanlar›n üniversitelerde
yeri yoktur. Buna dikkat çekilme-
diği takdirde üniversiteler önce Sİ-
YASALLAŞMA’ya sonra da dog-
malara teslim olur. Bugün ülke-
mizde “Cemaat Okullar›” kavram›
ile bu yerleştirilmeye çal›ş›lmakta-
d›r. Böylece eğitim birliği yok edi-
lecek, bunu diğerleri takip edebile-
cektir.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerree  mmaallii  öözzeerrkklliikk
vveerriillddiiğğii  zzaammaann  üünniivveerrssiitteenniinn
eekkoonnoommiikk  ssoorruunnuu  nnaass››ll  hhaalllleeddiillee--
cceekkttiirr??  KKoonnuuyyllaa  iillggiillii  öörrnneekklleemmee--
lleerr  yyaappaarr  mm››ss››nn››zz??

Üniversitelere mali özerklik
verilmesi üniversitelerin tüm kay-
naklar›n› kendilerinin yaratmas›
anlam›na gelmez.Bundan anlaş›lan
üniversitelere ayr›lan kaynaklar›n
s›k s›k izin, tasarruf tedbirleri, ser-
best b›rakma işlemleri gibi engel-
lerle kullan›lamaz hale getirilme-
mesidir. 

Üniversite kaynaklar› esas ola-
rak devlet taraf›ndan karş›lanmal›-
d›r. Bugün ülkemizde öğrenci ba-
ş›na ayr›lan kaynak 1200 Ameri-
kan Dolar› civar›ndad›r. Dünya or-
talamas› 3500 dolar, girmeye çal›ş-
t›ğ›m›z Avrupa Birliği ortalamas›
ise 6500 dolard›r. 

ABD’de gereken masraf üni-
versite, öğrenci ve devlet taraf›n-
dan 1/3 oranlar›nda paylaş›lmakta-
d›r. Avrupa’da ise daha çok devlet
taraf›ndan ödenmektedir. Ülke-
mizde ise tamam›na yak›n bir k›s-
m›n›n devletçe karş›lanmas› yerin-
de olacakt›r. 

ÇÇaa¤¤ddaaflflll››¤¤aa  vvee  ppoozziittiiff  bbiilliimmee  iinnaannmmaayyaannllaarr››  yyaa  ddaa  eenn
kküüççüükk  flflüüpphheessii  oollaannllaarr››nn  üünniivveerrssiitteelleerrddee  yyeerrii  yyookkttuurr

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörrüü  PPrrooff..  DDrr..  NNuussrreett  AArraass::

TTeekknnoolloojjiikk  vvee  bbiilliimmsseell
iilleerrlleemmeelleerr  

üünniivveerrssiitteeddee  yyeennii  
ssoorruunnllaarr››nn  oorrttaayyaa  
çç››kkmmaass››nnaa  sseebbeepp  

oollaaccaakktt››rr.. ÖÖrrnneeğğiinn  
eeğğiittiimm  yyöönntteemmlleerriinniinn

ddeeğğiişşmmeessiinnee  vvee  
ssüürreekkllii  ddaahhaa  ggüüççllüü
eeğğiittiimm,,  ddaahhaa  ççaağğddaaşş

eeğğiittiimmii  yyaakkaallaayyaabbiillmmee
aammaaççll››  uuğğrraaşşllaarr  
üünniivveerrssiitteeddee  yyeennii  
ssoorruunnllaarr››nn  oorrttaayyaa  
çç››kkmmaass››nnaa  sseebbeepp  

oollaaccaakktt››rr..
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TTüürrkk  mmiilllleettiinniinn  hheekkiimmlleerriinnee  mmiinnnneettii  vvee  flflüükkrraann››  vvaarrdd››rr

Bafltaraf› 1. Sayfada

ne biz 500 sene diyoruz ama üniversite başka bir
şey, başka bir kurum. Şimdi üniversiteyi yeniden
tanzim etmede dikkate al›nmas› gereken meseleler
şunlard›r. Birinci mesele üniversitenin hür olmas›-
d›r. Bu hürriyet bilimseldir ve bilimsel hürriyeti ze-
delemeyecek kadar -bilhassa devlet üniversiteleri
için- mali bak›mdan özerk olmal›d›r Tabii ki mali
bak›mdan kontrol de olmal›d›r.  Çünkü devletin ver-
diği paralar, devlet nereye verirse versin, mutlaka
kontrole tabii olmal›d›r. Ama bu kontrol bilimsel
özerkliği zedeleyecekse, bugünkü durum odur, bu
çok yanl›şt›r. 

Üniversitenin ikinci meselesi üniversitenin
okunabilir olmas›d›r. Yani huzur ve sükun içinde
çal›ş›labilir olmas›d›r. Huzur ve sükun içinde üni-
versitelerin çal›şamad›ğ› günleri gördük. 70’li y›lla-
r›n sonlar›na doğru bir facia ile karş› karş›ya idik.
90’l› y›llar üniversitelerin huzur içinde çal›şt›ğ› y›l-
lard›r. Ama 70’li y›llar bir faciad›r. Ben 70’li y›llar-
da başbakand›m, 90’l› y›llarda cumhurbaşkan› iken
durum farkl›yd›. Bu huzur içindeki çal›şma zora da-
yanmamal›d›r. Üniversite kendi havas›n› kurmal› o
hava içinde yaşamal›d›r. Bunu çok önemsiyorum ;
çünkü eğer üniversite zemininde meydana gelecek
olaylar okunabilmeyi ortadan kald›r›rsa o zaman ki-
şinin öğrenme hakk› da ortadan kalkar. Bu çok bü-
yük bir olayd›r. İkinci olarak bunu ortaya koyuyo-
rum. Ve burada ölçüler huzuru sağlayacağ›z diye
özerk ve hür üniversiteyi tahrip etmemelidir  veya
hür ve özerk üniversiteyiz diye oray› bir anarşi yu-
vas› haline getirmemelidir. Ölçüler bunlard›r. Bu öl-
çüleri de her medeni insan bulabilir. 

Üçüncü söyleyeceğim şey, üniversite çağ-
daş olmal›d›r. Türk üniversitesinin de Avrupa’n›n,
Amerika’n›n, Japonya’n›n yani modern dünyan›n
gelişmiş üniversiteleriyle  bilimsel bak›mdan bir re-
kabeti, yar›ş› söz konusu olmal›d›r. Bu da bilimsel
yay›nlar›n uluslar aras› indekse  giren say›s›na , ka-
litesine ve bu yay›nlar›n uluslararas› arenada kabul
görülüp site edilişine bağl›d›r. Türk üniversiteleri
kendi baş›na bir kurum değildir. Türk üniversiteleri
birer cumhuriyet üniversiteleridir. Yaln›z ayn› za-
manda evrensel standartlara uyan bir üniversite ol-
mal›d›r. Türk üniversitelerinin yetiştirdiği gençler
çağ›n yar›nki icaplar›na cevap vermelidir. Bugünün
değil yar›n›n icaplar›na cevap vermelidir. Yak›n ya-
r›n› kastediyorum. Yani dünyadaki gelişmeler şu-
dur. Bir Avrupa Birliği meydana gelmektedir 25 ül-
ke bunun içine girmiştir. Türkiye bunun içinde ola-
cakt›r eninde sonunda. Bu 550 milyonluk bir ülke-
dir. Burada serbest dolaş›m olacakt›r. İnsanlar bu ül-
kenin bir ucundan girip diğer ucundan ç›kacakt›r.
Yani bu 550 milyon insan›n aras›na girebilen Türk
insan› üniversite eğitimi görmüş olmal› bunlarla ko-
nuşabilmeli ve hayat standartlar›na uyabilmelidir.
Burada iki mesele önem kazanmaktad›r. Birincisi
mesleğini öğrenmeli, ikincisi lisan bilgisi olmal›  ve
bilim , enformasyon çağ›nda bilgisayar ve internet
gibi henüz nereye varacağ› belirli olmayan imkanla-
r› ve vas›talar› kullanabilir olmal›d›r. 

Bunlar›n aras›nda çok önemli bir noktada ; Ata-
türk’ün kurduğu cumhuriyetin üniversiteleri olan bu
kuruluşlar›n olmazsa olma iki şart› olduğudur. Biri
Türkiye ve memleket birliğinin muhafazas›, diğeri
de laikliktir. Bu iki ilkede temel insan haklar›na ay-
k›r› değildir. Temel insan haklar› dediğimiz bu hak-
lar asl›nda insan haklar› beyannamesine dayan›r. Bu
beyannameni 28 maddesi haklar› sayar , 30. madde-
si der ki " bu haklar›n hiçbirisi diğerini tahrip için
kullan›lamaz". Kargaşaya ve anarşiye müsaade edil-
memektedir.

Yani bundan kastettiğim şudur; kişi hem temel in-
san haklar›ndan yararlanacak, hem de ülkesinin bölün-
mez bütünlüğüne ve laikliğine sahip ç›kabilecektir.
Zaten medeni kanuna bakt›ğ›m›z zaman, başkas›n›n
zarara sokulmas›n›n men edildiğini görürüz. Biz ne
kadar küreselleşsek de, ne kadar başka ülkelerle işbir-
liği içerisinde olsak da bir milletin çocuklar›y›z. Bir ül-
kemiz, devletimiz var bu unutulmamal›d›r. 

Üniversiteler ülke sorunlar›n›n çözümü için bi-
limsel araşt›rmalar yaparak devlete yard›mc› olmak
amac›yla gerekli çabay› göstermiş midir ? 

Bu çabay› göstermiştir demek güçtür. Çün-
kü üniversiteler böyle bir gayretin içinde olduklar›
takdirde sanki siyasete kar›ş›yormuş gibi geçmişte
töhmet alt›nda kalm›şlard›r. Bence özerk üniversite-
nin ülke sorunlar› hakk›nda düşüncelerini hür bir bi-
çimde ortaya koymas› kadar doğal bir şey yoktur.
Siyasi iktidarlar üniversiteye karş› çok tahammüllü
olmam›şlard›r. Üniversite-siyasi iktidar münasebet-
leri uysall›k gerektiren münasebetler gibi görülmüş-
tür ve onun içinde bu münasebetler Türkiye’de pek
iyi gitmemiştir. Zaten hür yada özerk yani bilimsel
özerk üniversite kavram› bizim devlet sistemimizde

yenidir. Eski devlet sistemimizde medrese var ama
onun fonksiyonu başkad›r. Bu kavram yepyenidir
bunun içinde ikide bir üniversite kanunu ç›kar›l-
maktad›r. Her 10 senede , 20 senede üniversite ka-
nunu ç›kar›lmas› çok yanl›şt›r. Netice itibar›yla üni-
versite yönetiminde tutars›zl›k meydana gelmekte-
dir. Daha YÖK kanunu ç›kal› 20 sene oldu ve 10 se-
ne önce bu kanunda bir sürü değişiklikler yap›ld›.
Asl›nda her şey d›şardan göründüğü gibi değildir.
Örneğin seçim çok güzel bir şey ama beraberinde
ikilik getirmektedir.  Genel ülke çap›nda seçimde
ayn› ama başka çaremiz yoktur. Fakat üniversitede
seçim olay›n› çok abartmamak laz›md›r. Belki se-
çim baz› ana kademelerde gerekli olabilir ancak bu-
nu da siyasi hüviyete kavuşturmamak laz›md›r. Bu-
gün gerçekleşen nedir; mesela rektör seçiminde üni-
versite 6 aday seçiyor, YÖK bunu üçe indiriyor,
Cumhurbaşkan› seçiyor. Cumhurbaşkan› siyasi de-
ğildir demek mümkün mü?  Bu görünürde öyledir
cumhurbaşkan› bal gibi siyasidir. Bence seçim ku-
rumunu üniversite idaresinde fazla abartmamak la-
z›m. 

Üniversiteler kendi sorunlar›n› çözerken dinamik
bir çal›şma içinde midir? Üniversite kendi sessizliği
içerisinde midir? Sorunlar›n›n çözümünü başkas›na
m› ihale etmektedir? Sizin siyasette bulunduğunuz
ve cumhurbaşkanl›ğ›n›z süresince bu konudaki gö-
rüşleriniz nelerdir? 

Şimdi meseleye şöyle bir bakal›m: 1960 y›l›nda
Türkiye’nin 6 üniversitesi var. Bu üniversitelerden
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
ve Ankara Üniversitesi yerleşik. Yani Ankara Üni-
versitesi 14 y›ll›k bir geçmişe sahip, İstanbul ve İs-
tanbul Teknik Üniversitesi epeyce uzun bir geçmişe
sahip. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi de yüksek
mühendis okulundan münevver, o da Ankara Üni-
versitesi gibi. Sonra İzmir’de Ege üniversitesi, Trab-
zon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ankara’da
ODTÜ ve Erzurum’da Atatürk Üniversitesi kurul-
muş. Toplam 7 üniversite oluyor. Ama bunlar çok
başlang›çta. Mesela 1965’te ben başbakan olduğum
zaman aşağ› yukar› bunlar›n hiçbir şeyi yoktu. Ha-
cettepe Üniversitesi bizim kurduğumuz bir üniversi-
tedir. Sonra Çukurova Üniversitesini kurduk. Bunu
Eskişehir ve Kayseri izledi. Daha sonralar› da diğer-
leri.. 1990’a geldiğimiz zaman Türkiye’nin 28 üni-
versitesi vard›. 1992’de 24 Üniversite daha kurduk.
Mamafih bunlar›n birtak›m alt yap›lar› vard›. Yük-
sek okullar anlam›nda yani. Böylece 52 üniversite
oldu. Daha sonra Galatasaray Üniversitesini kurduk
Bundan sonra da 24 tane vak›f üniversitesi kuruldu.
Vak›f üniversitelerinin kuruluşu 1985’lerden sonra-
ya dayan›r. Bunlar›n kuruluş hallerinde çok büyük
sorunlarla karş› karş›ya gelinmekteydi. Bu  bir taraf-
tan imkan meselesi idi, laboratuvarlar›, kütüphane-
leri kurmak ve üniversite haline gelmek, bir taraftan
da öğretim üyesi meselesi idi. Bu üniversiteler çok
iyi mücadele verdiler ve şimdi hepsi başlar›n› suyun
üzerinde tutmaktad›rlar. Türkiye’nin Kars’ta,
Van’da, Edirne’de işte burada bir üniversitesi var
dedirtecek üniversiteleri olmuştur. Bunlar›n bir ço-
ğunun T›p fakülteleri ve hastaneleri olmuştur. Bu
hastaneler bence ülkenin çeşitli köşelerine yüksek
hekimliği götürmüştür. Can, aziz, vatandaş kendisi-
ni muayene edecek doktorun profesör ya da doçent
olmas›n› istiyor. Bunun içinde Van’dan kalk›p An-
kara’ya geliyor. Ama bugün Türkiye’nin her yerine
dağ›lan öğretim üyeleri ile bunlara gerek kalmam›ş-
t›r. Van Gölü’nün kenar›nda kalp ameliyat› yap›la-
biliyor. Bu Türkiye’nin gururudur. Üniversiteler bir
taraftan hekimliği ülkenin her taraf›na götürürken,
şu üç şeyi de beraberinde götürmüştür. Spor, güzel

sanatlar ve kültür.  Böylece asl›nda saat 21.00’a ya-
tan Türkiye şehirlerinin yerini gece yar›lar›na kadar
sokaklar› c›v›l c›v›l olan şehirler alabilmiştir. Üni-
versiteler bu arada kendi meselelerini çözmede im-
kanlar› nispetinde çok başar›l› olmuşlard›r.YÖK
idaresi de bu geçen 10 sene zarf›nda bu üniversite-
lerin kuruluşuna çok yard›mc› olmuştur.

Prof. Dr. Ali Özden: Bende şunu belirtmek iste-
rim ki Türkiye’deki bütün üniversiteleri ziyaret et-
miş birisi olarak  tahmin ediyorum önümüzdeki 20
y›l içerisinde bu üniversitelerin Türkiye’de sosyo-
kültürel olduğu kadar ekonomik anlamda da kalk›n-
maya büyük katk›s› olacağ›na inan›yorum. Bat›n›n
dahi bu manzaray› görünce imreneceğini düşünüyo-
rum. Bu nedenle de her gittiğimiz yerde kulaklar›n›-
z› ç›nlat›yoruz. Çünkü başlang›çta bu kadar çok üni-
versite aç›ld›ğ› için tenkitler alm›şt›n›z. Ama geçen
süre içerisinde orada genç doktorlar›n, genç mühen-
dislerin neler yapabileceğini biz gözlerimizle gör-
dük.

Konumuzla alakal› olduğu için; Türkiye’de ge-
nel sağl›k sigortas› ne pahas›na olursa olsun mutla-
ka ç›kar›lmal› m›d›r? Ç›kar›l›rsa gelecekte Türk va-
tandaş›na yayg›n çağdaş seviyede sağl›k hizmeti ve-
rilebilir mi? Bu konudaki görüş ve düşünceleriniz
nelerdir?

Türkiye’nin iki tane büyük hedefi vard›r. Bunlar-
dan bir tanesi , bu ülkenin her insan›n›n eğitilmesi ki
bu konuda çok önemli ad›mlar at›ld› . İkincisi de her
insan›n sağl›k hizmetinden yararlanmas›d›r. Zaten
dünya da "herkese sağl›k hizmeti " slogan› Birleş-
miş Milletlerin slogan› haline gelmiştir. Bu hizmeti
verebilmek için kafi miktarda sağl›k eleman›, kafi
miktarda sağl›k kurumlar›na ihtiyaç vard›r. Kurum-
lardan halk›n yararlanabilmesi laz›md›r. Sağl›k me-
selesi devletin devlet olma iddialar›ndan birisidir.
Yani bir ülkede sağl›k hizmetleri vatandaşa götürü-
lemiyorsa orada devlet devletliğini yapm›yordur.
Bu hizmeti götürmenin çeşitli yollar› vard›r.  Biri
devlet hastaneler, sağl›k ocaklar› açar ve bütün va-
tandaşlara gelin buradan yararlan›n der. İkincisi, ha-
li vakti yerinde olandan yani ödeme gücü olandan
tedavi paras›n› al›r. Üçüncü bir yolda özel sağl›k
hizmetlerinin yap›lmas›na müsaade eder. Tabii ki
bütüm mesele hastane kap›s›n› çalan vatandaş›n
ödeme gücünün olup olmamas›d›r. Sigorta vatanda-
ş›n sağl›k hizmetinin karş›l›ğ›n› ödeyecek yerdir.
Ama primin olmad›ğ› yerde sigorta olmaz. Türki-
ye’deki s›k›nt› halk›n büyük bir k›sm›n›n prim öde-
me gücünün olmamas›d›r. Prim ödeme gücü olma-
yan kimseye paran yoksa öl diyemezsiniz. Devlet
bunu diyemez. Ya da elinden bono al›p sonrada bu-
nu işleme sokup icra yollar›na başvurmak gibi iş-
lemler zulümdür. İşte biz bunun için yeşil kart› ç›-
kard›k. Yeşil kart eğer 150 trilyona mal olmuşsa
devlet hastaneye ödeyecek 10 milyonu olmayan in-
sana hizmeti sunsun. Derseniz ki bu 150 trilyonu ye-
şil karta ödemeyelim de sigortaya ödeyelim diyorsa-
n›z o da olur. Yani demek istiyorum ki sağl›k sigor-
tas›n› getirirsiniz, herkesi mecbur edersiniz, hali
vakti yerinde olmayan›nkini devlet öder. Halen Tür-
kiye’de halk›n % 70’i bir sigorta şemsiyesi alt›nda-
d›r. Ancak % 30’luk kesimin hiçbir teminat› yoktur
bu da genellikle köylüdür. Yeşil kartta suistimal olu-
yor derseniz, hali vakti yerinde olmayanlar› idari
makamlar zaten tespit etmektedirler. Mesela Vehbi
Koç isterse yeşil kart› ona da verelim. Çünkü bu gu-
rur meselesidir. Ben yoksulum bana yeşil kart verin
diye devlete birisi geliyorsa ya gerçekten bu kişi
yoksuldur ya da gururunu ayaklar alt›na alm›şt›r. Bu
s›navlardan geçerek toplum olacağ›z. 

Türkiye’de hekimlerin işi zordur. Vatandaşa , in-
sana birinci elden hizmet etmektir. Hekimlerimize
bir mesaj›n›z var m› ?

Türkiye’de sağl›k hizmetlerinde Avrupa seviye-
sine ç›kmam›z laz›md›r. Avrupa seviyesi dediğimiz
zaman 350-400 kişiye bir hekim, 10 000 kişiye 300-
350 yatak ve mortalitenin %0,6’lara çekilebilmesi
anlaş›l›r. Halen bu oran % 40 civar›ndad›r. Genç ka-
d›n ölümlerinin aşağ› çekilmesi gereklidir. Bir tak›m
hastal›klara karş› Kanser, HIV, HCV gibi kampan-
yalar›n aç›labilmesi laz›md›r. Türkiye’de Avrupa
seviyesinde 400 kişiye bir hekim düşen yerler de
var, 5000 kişiye bir hekim düşen yer de var. Tabii ki
bu hekimlerin işi değil ama çok dengesiz bir durum.
Gönül istiyor ki Türkiye’nin her taraf›nda  bu stan-
dard› tuttural›m. Halen Türkiye’nin 81 000 hekimi
var, her senede 5000 hekim buna kat›l›yor. Yani bu
hesapla 800-900 kişiye bir hekim düşüyor. Yar› ya-
r›yay›z. Avrupa seviyesine gelmek için Türkiye’nin
150 000 hekime ihtiyac› var. Hekimliğin bir çok
dallar› var. Sadece hastane hekimliği değil , koruyu-
cu hekimlik, aile hekimliği gibi bir çok yeni alanlar
var. Türkiye’de bugün her türlü imkan var. Hayat
şartlar› kolaylaşm›şt›r. Ankara’daki hayat şartlar›
Hakkari’de de var. Hekimler Türkiye’nin her tara-
f›nda Avrupa Standartlar›nda hizmet verebilmek
için ç›rp›n›yorlar ben görüyorum . Türk milletinin
hekimlerine minneti ve şükran› vard›r. Sevinçle ifa-
de edeyim ki Türkiye’de hekimlik dünyan›n dikka-
tini çekecek standartlara kavuşmuştur. Bugün İngil-
tere’den, Hollanda’dan bir çok emekli olmuş insa-
n›n Türkiye’ye gelip ameliyat olduğunu görüyoruz.
Dün Almanya’ya giden Türk halk› bu gün Avru-
pa’n›n iyi memleketlerinden hasta kabul ediyor. Bu
çok önemlidir.  Türkiye’de bugün yap›lamayan hiç-
bir şey yok. Üniversitelerimiz, hastanelerimiz Avru-
pa’n›n Amerika’n›n büyük hastaneleri ile işbirliği
içerisindeler. Hekimliğin seviyesini yüksek tutmaya
mecburuz. Görüyoruz ki Sovyet sisteminden ç›kan
ülkelere nazaran Türkiye’de hekimlik çok yüksek
seviyededir. Hekimlerin en önemli sorunu hasta ba-
k›m›n› yaparken teknik standartlar› yakalamakt›r.
60’l› y›llarda tek modern cihaz röntgen cihaz› idi. O
da bir çok yerde bozuktu. Bugün hekimlik aletli t›p
haline gelmiştir. Bu aletleri kullanabilmek , tamirini
yapacak teknik eleman› yetiştirmek laz›md›r. Türki-
ye’ni 256.000 kişilik sağl›k ordusu vard›r. Bu  kü-
çümsenemeyecek bir rakamd›r. Ancak bu ordunun
kalitesinin daha iyiye götürülmesi gerekir. 

Türkiye’de üniversitelerde pür araşt›rma yapan,
hayat›n› tamamen araşt›rmaya adam›ş insanlara bir
mesaj›n›z var m› ? 

Üniversite ile okul aras›ndaki fark , okulda bir
şeylerin öğretilmeye çal›ş›lmas›, üniversitede ise öğ-
retilen bilgilerin sebeplerinin araşt›r›lmas›, keşfedil-
mesidir. Üniversiteler ( searching mind) araşt›ran zi-
hinlerin bir araya geldiği zeminlerdir. Araşt›rma
üniversitenin simgesidir. Eğer üniversite araşt›rma
yapm›yorsa üniversite olmaktan ç›k›p okul haline
gelmiştir. Eğer üniversite ünvan›n› muhafaza etmek
istiyorsan›z mutlaka araşt›rma yapacaks›n›z. Zaten
bilimin ve teknolojinin gelişmesi buna bağl›d›r.
Önümüzdeki 20 y›l zarf›nda Türkiye bilim ve tekno-
loji üreten ülkeler aras›na giremezse bilim ve tekno-
loji kolonisi haline gelecektir. Öyle tahmin edilmek-
tedir ki dünyadaki 290 ülkeden 20’si bilim ve tekno-
loji üretirken diğerleri bunlar› kullanan  memleket-
ler olacakt›r. Bilim ve teknoloji üretmek Türki-
ye’nin iddias›d›r. Bu da ancak araşt›rma yapmak ile
mümkün olur.

SSaayy››nn  SSüülleeyymmaann  DDeemmiirreell :Ben bu ülkenin
sağl›k siyasetini yürüttüm. Benim sorunum bu ülke-
nin insan›na sağl›k hizmetini götürmek . Bana dese-
niz ki "şu adam› muayene et" bunu yapamam bu si-
zin işiniz. Ama sizi o adama götürmek benim işim.
Bu hizmetlerin mükemmel olabilmesi için neler
yapmak laz›m? Ben senelerce bununla uğraşt›m.
Sağl›k ocaklar› ve sağl›k hizmetlerinin yay›lmas›
aç›s›ndan. Benim hükümete geldiğim y›llarda sağl›k
ocaklar› yeni başlam›şt›. Buna karş› olanlar vard›.
Bunlara dedim ki "niye karş› oluyorsunuz, halka gi-
den her şeye taraftar olun" Mesela Aile planlamas›
kanuna karş› olanlar vard›. Bunlara da bu kanun ç›-
kacak ve uygulanacak dedim. Bu çal›şmalar karş›-
s›nda Türkiye’nin nüfus art›ş h›z›  %3’ten % 1,5’a
inmiştir. Bunun %1’in alt›na inebilmesi laz›md›r.

Prof.Dr. Ali Özden : Say›n Cumhurbaşkan›m
sizden çok k›ymetli fikirler ald›k. Bu görüşlerinizi
Türkiye’deki tüm meslektaşlar›m›za ve Gastroente-
rologlara kongre’de ç›karacağ›m›z gazetemiz ile
iletmeyi düşünüyoruz. Bu konuşmadan da şunu ç›-
kar›yoruz ki bu ülkenin size daha çok ihtiyac› vard›r.

Say›n Cumhurbaşkan›m size çok teşekkür ediyo-
ruz.

EEğğeerr  üünniivveerrssiittee  aarraaşştt››rrmmaa  yyaappmm››yyoorrssaa  üünniivveerrssiittee  oollmmaakkttaann  çç››kk››pp  ookkuull  hhaalliinnee  ggeellmmiişşttiirr
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Ali, seni yaşarken tanıyan ailen, ho-
caların, öğrencilerin, meslektaşların, ça-
lışma arkadaşların, sınıf arkadaşların ve
dostlarınla güzel bir törenle seni ebedi
yolculuğuna uğurladık. İnan bana çok
farklı bir toplantı oldu. 

Asistanlarının başında beklediği
aziz Türk bayrağına sarılı naşınla, şehit
düşmüş güçlü yapınla , sevecenliğinle,
önder kişiliğinle, bilimselliğinle ve bil-
geliğinle topladığın insanları Ord.
Prof. Muhittin Erel Anfisi , ayakta on-
larca insan durmasına rağmen almadı.
Çoğu ziyaretçiler kalabalık yüzünden
içeri giremediler bile. Yaşıyor olsaydın
göz kamaştırıcı, o görkemli CV’ne bu
muhteşem final toplantısını da ilave
ederdin. Benim gibi bilimsel ve özel
toplantılarını kaçırmamaya gayret
eden bir çok kişi gibi herkes seni gör-
mek taziyede bulunmak ve acılarını
başkalarıyla paylaşmak için geldiler.
Kesinlikle aradıklarını bulmuşlardır ka-
naatindeyim. Çünkü sürpriz olarak,
(ekstradan) senin sesinle yazdığın iki
tane güzel şiirini de dinlediler. (Düşün-
mekten Yorgunum). Aldığın onlarca
ödüle bir de çok sevilen insan ödülü
de ilave edildi haberin olsun. 

Söz alan konuşmacılar senin kişiliği-
nin her yönünü çok güzel tanımladılar
fakat ben çok üzgün olduğum için ha-
zırlık yapmama rağmen konuşamadım,
özür dilerim. Örneğin çok iyi bir GUR-
ME (Gastronomi uzmanı) olduğunu , en
iyi yemeklerin nasıl yapıldığını, isimleri-
ni, hangi restoranda yenileceklerini,
gençken BATERİ çaldığını, hayvanlara
karşı duyduğun sevgiyi, kolleksiyoner
yönünü, hasta ve düşkün kimselere her
ay yaptığın maddi yardımlardan (Sınıf
arkadaşımız S. . . . . . . ,  gibi) bahsetme-
diler ve bu konuları vurgulamadılar. İz-
ninle bu konularda bir şeyler aktarmak
istiyorum. 

Sevgili Ali seninle tanışmamız Ege
Tıp Fakültesine 1967 senesinde kayıt es-
nasında başladı. Bizler kalabalık olarak
yedek listeden kayıt için sırada dururken
rahmetli babanla gelip sıraya girmeden

kalabalığı yararak öğrenci bürosuna gir-
diniz ve Asil listeden kayıt işleminizi ya-
pıp süratle uzaklaşmıştınız, arkanızdan
epeyce, öfke ve kızgınlıkla söylendik
(inanmazsan İrfan ASİL’ e , Asım ÇİL-
OĞLU’ na sorabilirsin) Şimdi de daha
kalabalık bir şekilde yine sana kızıyor
erken ve veda etmeden gittiğin için sana
söyleniyoruz.  

Hastalığında ziyaretçi kabul etmeyen
insanları kırmamaya özen göstererek ka-
leme aldığın güzel yazının (*) arkasında
ise bu kez ziyaretine izin verdiğin yakın-
lar listesinde yer aldığımı bana söyledi-
ğinde çok sevinmiştim, tekrar teşekkür
ederim. Senin dostun olmaktan her za-
man gurur duydum ve duymaya devam
edeceğim. 

Aliciğim, senin de çok iyi bildiğin gi-
bi ( her resmi dairede de öyle olduğunu
zannettiğim) odalar, her zaman talep ve
isteklerin gerisindedir. Odalar satın alın-
mazlar kiralanamazlar da Cerrahi Klini-

ğimizde de aynı sorun vardı. Bu neden-
le bulunan dar , lavabosuz , karşılıklı
masaları birbirine yapışık odayı iki iri
yarı insan olarak 1974’den 1985’e kadar
birbirimizin yüzüne bakarak paylaştık,
ama sadece odayı değil, ümitlerimizi ,
üzüntülerimizi, uzmanlıklarımızı, evli-
liklerimizi, çocuklarımızın doğumlarını ,
başarılı başarısız operasyonları, sınavla-
rı, tezleri, Doçentlik sevinçlerini, yiye-
ceklerimizi, her şeyimizi, kısaca bütün
Yaşamı paylaştık. 

Seninle kısa aralıklarla ayrılıklarımız
oldu, zaman zaman , ideallerimiz nede-
niyle yollarımız ayrıldı. Sen gittin. Ben
kaldım , Ben gittim, Sen geldin. Fakat
dostluğumuz zamanla ve mekanla hiç-
bir zaman sınırlı olmadı. Kader, son 10
seneyi yine birlikte geçirme güzelliğini
bizlere verdi bu kez de beraberliğimiz
senin önder, insanları onore eden, moti-
ve eden, yumuşak dost kişiliğinle çok
seviyeli bir birlikteliğe dönüştü. 

Aliciğim, bu dostluğumuza güvene-
rek sana bir itirafta bulunmak istiyorum.
Senin kilo vermek için yaptığın çok sıkı
(ölüm orucu gibi 50 kg. birden verilen
katı) rejimlerinin bazılarını ben bozu-
yordum. Çok iyi damak zevkine sahip
olduğunu ve neleri yemekten zevk aldı-
ğını bildiğim için özlediğin yemekleri
(Restorandan aldırıp veya evde eşime
yaptırıp) senden habersiz masana bırakı-
yordum. Sen de dayanamayıp yiyiyor,
perhizlerini bozuyordun (Bir seferinde
de Orhan ÖZBAL ve Emin ÖZDEDELİ
hocalarla bu hileyi birlikte yaptık) 

Hastayken de ne yemek getirmemi
istersin diye Mehmet Efendi ile haber
gönderdim, Ali Hoca bir şey istemiyor-
muş diye cevaplamışsın inanamadım
kendim sordum yine "Adem canım bir
şey istemiyor, çekmiyor" dedin. O za-
man ben de sana "Aliciğim sen gerçek-
ten de hastasın "dedim. İsrar ettim o za-
man kibarca sen de Apple Pie istedin.

Evden siparişini sana ulaştırınca sıcak sı-
cak kahvaltında afiyetle yediğini Jale
söyledi. Afiyet şeker olsun, Helal Olsun
Kardeşim. 

Aliciğim, zamanını alıyorum , mutla-
ka ORADA da çok değişik hobilerine ve
seni bekleyen insanlara zaman ayırmak
istersin biliyorum. Hatırladığım bir iki
cümleyi daha söylemek istiyorum. 20-
25 sene evvel gençken okuduğum bir
yazıda" vefat edince , arkanızdan ger-
çekten kaybınıza ağlayan Hakiki 3 tane
DOST bulursanız, siz de , yaşadığınız
dünyada iyi şeyler yapmışsınızdır ve do-
lu yaşamışınızdır "diyordu. Ben, hala o 3
kişiyi bulabildim mi? Bilmiyorum. Ama ,
Sen bulduğuna inan arkandan sadece 3
dost değil belki en az 300 (belki de
3000) kişi ağlıyordu. Aliciğim yine bizi
yedek listede beklerken , Asil listeden
kayıt yaptırdın ve uzaklara gittin . Sen
her zaman farklıydın, görenekliydin,
aramızdan ayrılışın da gelişin gibi farklı
oldu. 

Aliciğim Japonların derin saygı duy-
dukları insanlara yaptıkları gibi önünde
45∞ eğiliyor ve bu durumu koruyorum.
SAYONARA (Güle Güle) benim sevgili
arkadaşım. MATA AİMASYO (Tekrar bu-
luşmak üzere)

Prof.Dr.Ali fiükrü MENTEfi’

Sevgili (Dom,Dom) Alici¤ime;

bbiirrddee  ddüüşşüünnmmeekk  yyoorruuyyoorr  bbeennii  

ppaalldd››rr  kküüllddüürr  kkaaddiiffee  ppeerrddeelleerrddee  ddoollaann››yyoorr  ttoozzlluu  ggeennççlliiğğiimm  
ttüüyylleerr  aarraass››nnaa  ggöömmüüllmmüüşş  yyüüzzüümm  bbeenn  bbuurraaddaa  nnee  aarr››yyoorruumm  
kkaavvuunn  vvee  kkiittaappllaarr  aarraass››nnddaa  aann  bbee  aann  ssoolluuyyoorr  ddaa  ggüünneeşş  
bbiittkkiinnlliiğğiimm  oonnddaa  ddiirriiyyddiimm  aazz  öönnccee  //  bbiirrddeenn  aannll››yyoorruumm
ddüüşşüünnmmeekk  yyoorruuyyoorr  bbeennii  

ggeellggiittlleerr  nnee  ddeennllii  kkaaçç››nn››llmmaazz  bbiirr  ttüükkeenniişşttiirr
bbiirrkkaaçç  ssiiggaarraa  üüssttüüssttee  kkaaççaammaakkllaarr  ddiinnlleennddiirrmmiiyyoorr  nnee  zzaammaanndd››rr
ssiillkkiinnsseemm  bbiirr  ddooğğrruullssaamm,,    nneeşşee  iiççiinnddee  kkuuccaakkllaammaakk  ddaa  vvaarr  ssooğğuukk  ssuuyyuu  
bbiirr  kkeezz  ddaağğ››llmm››şş  bbiirr  ggeelleecceeğğii  ttooppaarrllaammaakk  kkaaçç  yy››ll  aallaaccaakk  kkiimm  bbiilleebbiilliirr
ddüüşşüünnmmeekk  yyoorruuyyoorr  bbeennii      

bbiirr  kkaarraabbaassaann  bbuu  hheerr  ddeemmddee  kkaallaabbaall››kk  yyaannll››zzll››kk
kkoorrkkuuttuuyyoorr,,      ppaayyllaaşşmmaakk  kkeennddiimmllee  bbiinn  bbiirr  rruuttiinnii  
bbiilliinnmmeezz  bbiirr  sseemmttttee  hheerrsseeyyii  yyaaşşaammaakk  yyeennii  bbaaşşttaann  ççöözzüümm  ddeeğğiill  
tteekkiill  bbiirr  ççaarreessiizzlliiğğiinn  yyuummuuşşaakkll››ğğ››nnaa  ssaarr››llmmaakk  bbiirr  yyaannddaann  yyoorruuyyoorr  bbeennii  
aahh,,    bbiirr  ddee  ddüüşşüünnmmeekk  yyoorruuyyoorr  bbeennii!!

AAllii  MMeenntteeşş  11998855

LLÜÜTTFFEENN  BBEENNİİ  
ZZİİYYAARREETT  EETTMMEEYYİİNN  !!

BBuu  bbeenniimm  iiççiinn  yyaappaabbiilleecceeğğiinniizz
eenn  öönneemmllii  iiyyiilliikkttiirr..    KKeennddii  fflloo--
rraamm  ddaahhiill  hheerr  ttüürrllüü  ssaapprrooffiitt  vvee
ppaattoojjeenn  fflloorraann››nn  ssaalldd››rr››ss››nnaa
aaçç››ğğ››mm..    GGeeççeenn  hhaaffttaa  yyaapptt››ğğ››--
mm››zz  bbiirr  ––  iikkii  ddiikkkkaattssiizzlliikk  YY..  BB’’
ddaa  44  ––55  ggüünn  ddaahhaa  ggeeççiirrmmee  mmee
sseebbeepp  oolldduu..  

BBuuggüünn  bbaannaa  bbiirr  iiyyiilliikk  yyaa--
pp››nn,,    bbeennii  zziiyyaarreett  eettmmeekktteenn
vvaazzggeeççiinn..  

TTeeşşeekkkküürrlleerr..  
AAllii  MMEENNTTEEŞŞ  

ZZİİYYAARREETT
EEDDEEBBİİLLEECCEEKKLLEERR

YAKINI
FİZYOTERAPİST
DOKTORLARI
Dr.  Jale MENTEŞ Mesut KUŞ
Dr. Ali Reşat MORAL 
Dr. Rasih YILMAZ 
Veya Anestezi Doktoru
Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ 
Dr. Ayşe SAĞDUY 
Dr. Adem GÜLER 
Dr. Emre KUMRAL 
Dr. Demir SERTER
Dr. M. Ali ÖZİNEL 
Dr. Berrin DURMAZ
Dr. Candeğer YILMAZ
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AABBDD’’  ddee  kkaaçç  yy››ll  kkaalldd››nn››zz  ??
Ankara Üniversitesi  T›p

Fakültesi’ni 1974 y›l›nda okul
birincisi olarak bitirdim.  Ayn›
y›l ABD ‘ne gittim ve o zaman-
dan  beri ,yani 29 y›l kald›m.

AABBDD’’  ddee  kkaalldd››ğğ››nn››zz  ssüürreeddee
hheepp  aayynn››  üünniivveerrssiittee  ddee  mmii  ççaa--
ll››şştt››nn››zz  ??

Farkl› üniversitelerde, üç
üniversitede görev yapt›m. İlk
olarak Philadelphia’da  Temple
üniversitesi ve Episcopal hasta-
nesin’de Genel Cerrahi ihtisa-
s›na başlad›m. İlk iki y›l burada
çal›şt›ktan sonra Thomas Jef-
ferson  Üniversitesi’ne geçtim.
Burada Genel Cerrahi ihtisas›-
m› bitirdim ve  Göğüs, Kalp ve
Damar Cerrahisi ihtisas›m›
yapt›m. 1981’de Oregon Sağl›k
Bilimleri Üniversitesi’ne  git-
tim. Bu merkez dünyada ilk
kez mitral kapak tak›lan mer-
kez olarak da bilinir. Bilhassa
kalp kapağ› ve koroner arter
cerrahisi ve konjenital kalp cer-
rahisi konular›nda ileri bir mer-
kezdir.Orada Prof. Dr. Albert
Starr taraf›ndan Yard›mc› Do-
çent olarak kalmam istendi. Bu
merkezde çal›şmalar›m› yürüt-
tüm ve 1984 y›l›nda Doçent ol-
dum.  1985 y›l›nda o bölgenin,
Kuzey – Bat› Amerika’n›n ilk
Kalp Nakli Program›n› başlat-
t›m.  1989 y›l›nda da Profesör
oldum. Ayn› y›l Profesör Al-
bert Starr ayr›ld›ktan sonra
Göğüs, Kalp ve Damar Cerra-
hisi Ana Bilim dal› Başkan› ol-
dum ve buraya  gelinceye ka-
dar da bu görevime devam et-
tim.

BBuu  ÇÇaall››şştt››ğğ››nn››zz  üünniivveerrssiittee--

lleerr    VVaakk››ff  ÜÜnniivveerrssiitteelleerrii  mmiiyy--
ddii??

Thomas Jefferson  bir Vak›f
Üniversitesi idi. Diğerleri ya-
r›m devlet destekli yani eyalet
destekli idi. Bu üniversitelerin
bütçelerinin % 15-30’u eyalet-
ten gelmektedir.

BBüüttüünn    bbuu  ççaall››şştt››ğğ››nn››zz  yy››ll--
llaarrddaa  ttaamm  ggüünn  ((ffuullll  ––  ttiimmee))  mmüü
yyookkssaa  yyaarr››mm  ggüünn  ((ppaarrtt  ––  ttiimmee  ))
mmüü  ççaall››şştt››nn››zz  ??

Tam gün çal›şt›m. ABD ‘de
full time ve part time statüleri
aras›nda Türkiye’de olduğu gi-
bi büyük bir fark yoktur.

DDuuyydduuğğuummuuzzaa  ggöörree    TTüürrkkii--
yyee’’nniinn  bbüüttççeessii  NNeeww  ––  YYoorrkk  bbee--
lleeddiiyyeessiinniinn  bbüüttççeessii  kkaaddaarrmm››şş..
BBuu  bbüüttççee  iillee  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ssoo--
rruunnllaarr››nn››  ççöözzeerrkkeenn  AAmmeerriikkaann
ssttaannddaarrttllaarr››nnaa  ggöörree  mmii  yyookkssaa
kkeennddii  şşaarrttllaarr››mm››zzaa  ggöörree  mmii  ççöö--
zzüümmlleerr  üürreettmmeekk  ggeerreekkiirr  ??

Bu soruya iki değişik şekil-
de cevap vermek mümkündür.

Tabi ki Türkiye’nin şartlar› ve
mali kaynaklar› Amerika’dan
değişiktir. Amerika’ya göre
bulunan çözümler Türkiye’de
zor uygulan›r. Türkiye’ye göre
şartlar değerlendirilmeli ve çö-
züm yollar›  bulunmal›d›r.
ABD  sağl›k alan›nda alt›n
standartt›r. Özellikle Kardiyo-
loji ve Kardiyovasküler Cerra-
hi alanlar›ndaki gelişmelerin
% 90 ‘› ABD’ dedir. Avrupa ve
diğer ülkeler bunu takip eder.
Genel olarak Türkiye’ye  mün-
has›r şartlara göre hareket  et-
mek gerekir. 

Ancak, ben kendi bulundu-
ğum yerde ABD’deki şartlar›
yaratabilir miyim düşüncesin-
deyim ve benden beklenenin de
bu olduğuna inan›yorum. Tür-
kiye’deki rutinlere göre değil
de 30 y›ll›k birikimlerimle bu-
raday›m ve bunlar› buraya yan-
s›tmam gerektiğini düşünüyo-
rum. Türkiye  genelinde büyük
değişiklik  k›sa zamanda zor
olsa da, lokal olarak en az›ndan

benim kendi hastanemde arzu-
lad›ğ›m baz› değişiklikler ve
at›l›mlar mümkün olabilir.

DDeevvlleettiinn  vvaattaannddaaşş››nn  ssaağğll››kk
vvee  eeğğiittiimm  ssoorruunnllaarr››nn››  ççöözzmmeekk--
llee  yyüükküümmllüü  oolldduuğğuu  kkoonnuussuunn--
ddaa  ggöörrüüşşlleerriinniizz  nneelleerrddiirr  ??

Devletin fiili olarak her fer-
din sağl›k ve eğitim sorununu
çözmesi bence beklenmemeli.
Ama sağl›k hizmetlerini devlet
yönlendirmelidir, ve denetimi-
ni  yapmal›d›r. Sağl›k bir insa-
n›n temel hakk›d›r. Bunu dev-
let herkese sağlayamayabilir
ancak devletin bunda belirli ro-
lü olmal›d›r. Sağl›k hizmetinin
al›m›nda devlet ve ferdin rolü,
kat›l›m oranlar› belirlenmeli-
dir. ABD’de (285 milyon nü-
fus) 40 milyon sigortas›z insan
vard›r. Ancak bunlar sokakta
kalm›ş değildir. Belirli bir ko-
ruyucu şemsiye alt›nda herke-
sin bak›m› yap›l›r. Eyalet fon-
lar›, vak›flar, federal hükümet,
çeşitli şekillerde bu insanlar›n

koruyucu ağdan düşmesini ön-
lemeye çal›ş›r.  Ama devlet
ABD ‘de  her şeyi % 100 sağ-
lamaz. Mesela federal hükümet
dairesinde çal›şan bir memura
senede bir kere sağl›k sigortas›
çeşitli alternatifleri verilir ve
paket halinde hangi sağl›k hiz-
metini istediği sorularak o hiz-
meti almas›  sağlan›r. Sekiz –
10 sigorta şirketinin çal›şanlara
sağlad›ğ› imkanlar farkl›d›r, fi-
yatlar› da değişiktir. Bunun bir
k›sm›n› devlet öder, kalan›n›
fert kendi öder. Fert kendi kat-
k›s› oran›nda daha yüksek sevi-
yelerde hizmet alabilir. Yani
bu hizmetin karş›l›ğ› fert ve
devlet taraf›ndan paylaş›l›r. Bu
da hem hizmetin kalitesini
hem de çal›şanlar›n memnuni-
yetini  artt›r›r.

SSiizz  AABBDD’’ddee  aakkaaddeemmiikk  oorr--
ttaammddaa  ççaall››şştt››nn››zz..  AABBDD’’nnii  vvee
TTüürrkkiiyyee’’yyii  iiyyii  bbiilliiyyoorrssuunnuuzz..
TTüürrkkiiyyee’’ddee  ÜÜnniivveerrssiittee  kkaannuunnuu
ddeeğğiişşssee  ddee  ppeekk  bbiirr  şşeeyylleerr  ddeeğğiişş--
mmiiyyoorr..  11880000’’lleerrddee  JJoohhnnss  HHoopp--
kkiinnss  ppaarrtt  ––  ttiimmee’’  ddaann  ffuullll  ––  ttii--
mmee    aa  ggeeççeerreekk  AAmmeerriikkaann  tt››bbbb››--
nn››  yyaarraatttt››..  SSiizz  uuzzuunn  yy››llllaarr    ffuullll--
ttiimmee  oollaarraakk  ççaall››şştt››nn››zz..    ŞŞiimmddii
nneett  oollaarraakk  ssoorruuyyoorruumm..  AABBDD’’
ddee  ddeevvlleett  vveeyyaa  öözzeell  üünniivveerrssiittee--
lleerriinn  ggeenneell  ffeellsseeffeessii  nneeddiirr  ??

A.B.D.’de de  giderek full-
time sistemine geçilmekle bir-
likte özellikle maddi bak›mdan
iki statü aras›nda Türkiye’de
olduğu kadar büyük fark yok-
tur. Türkiye’de doktorlar›n ge-
nel olarak maaşlar›n›n çok dü-
şük olduğunu gördüm. Part –
time olarak çal›şan doktorlar›n
gelirleri önemli derecede art-

maktad›r.
A.B.D.’de üniversite hocas›

olsan›z özel hastan›za üniversi-
te hastanesinde özel olarak ba-
kars›n›z. Muayenehane sistemi
bizim Türkiye’de uygulad›ğ›-
m›z şekilde  yoktur. Doktorla-
r›n ofisleri, poliklinikleri var-
d›r. Üniversite de  hoca da olsa-
n›z polikliniklerde, ofislerde
hem özel hem de genel hastala-
r› görebilirsiniz. Onun için de
bir çok insan part-time çal›ş-
may› düşünmez.

Türkiye’deki sistemde mua-
yenehane açan doktorun part-
time statü  ile çal›şt›ğ› devlet
veya üniversite hastanesi  varsa
o hastane  muayenehane hasta-
lar›n› kaybeder. Hastan›n geti-
receği gelir başka hastanelere
gider. Tedavi masraflar› ve
hastalar›n eğitime olacak katk›-
lar›, araşt›rma için olabilecek
katk›lar› o kurum için  kaybol-
muş olur. A.B.D.’de  doktorlar
resmi görevlerinin olduğu has-
tanelerde  her bak›mdan tatmin
edilerek, maddi imkanlar› k›s›t-
lanmam›şt›r.

TTüürrkkiiyyee    kkooşşuullllaarr››nn››  bbiillii--
yyoorrssuunnuuzz,,  ÇÇaağğddaaşş  üünniivveerrssiittee--
lleerriinn  yyaapptt››ğğ››  ggiibbii  ffuullll--ttiimmee  ççaa--
ll››şşmmaayyaa  ggeeççiillmmeellii  mmiiddiirr  ??

Eğer üniversite’de full-time
kalmak cazip hale getirilirse
ben çoğu kimsenin bunu tercih
edeceğini düşünüyorum. Mad-
di olarak tatmin olmak önemli
ama her şeyin maddi olduğu
fikrinde değilim. Doktorlar›n
çal›şt›ğ› ortam, hem maaşlar›,
hem de çok çal›şanlar›n  daha

Devam› 10. Sayfa’da

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bay›nd›r:

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  aannaa  ggöörreevvlleerriinnddeenn  bbiirrii
CCuummhhuurriiyyeett  ffeellsseeffeenniinn  yyaaşşaammaa  ggeeççiirriillmmeessii--
nniinnii  yyaann››ss››rraa  üüllkkeenniinn  ssoossyyaall,,  eekkoonnoommiikk,,
kküüllttüürreell  vvee  yyaaşşaammssaall  pprroobblleemmlleerriinnee  bbiilliimm--
sseell,,  ççaağğddaaşş  ççöözzüümm  üürreettmmeessiiddiirr..  ÜÜnniivveerrssiittee--
lleerriimmiizziinn  üüllkkee  ssoorruunnllaarr››nnaa  ççöözzüümm  üürreettttiiğğii--
nnii  ddüüşşüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Üniversitelerin ülke sorunlar›na yeterin-
ce çözüm ürettiğini söyleyebilmek güçtür.
Ancak bunun gerçekleşebilmesi için; her
alanda üst düzeyde koordinasyonun oluş-
mas›, üniversitelerden somut taleplerde bu-
lunulmas› ve kaynak sorununun mutlaka çö-
zümlenmesi gerekir.Temel eksikliğin üni-
versilerin sahip olduğu bilgi birikiminin
toplum ve ülke yarar›na aktif hale geçirile-
memesi olduğunu düşünüyorum. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  üüllkkee  kkooşşuullllaarr››nnaa  uuyygguunn
ççaağğddaaşş  bbiirr  yyaapp››llaaşşmmaa  iiççiinn  kkeennddii  ssoorruunnllaarr››nnaa
ççöözzüümm  üürreettmmeessii  ggeerreekkttiiğğii  hhaallddee  bbuunnuu  ggeerr--
ççeekklleeşşttiirreemmeemmiişş  oolldduuğğuu  iizzlleenniimmii  mmeevvccuuttttuurr..
BBuu  kkoonnuuddaa    nneelleerr  ddüüşşüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

Bu izlenim doğrudur. Üniversitelerin
kendi sorunlar›na çözüm getirebilmeleri
için daha özerk olmalar› gerekir. Öğrenci-
lerden al›nan öğrenim katk› pay›ndan eği-
tim-öğretim planlamas›na, mali konulardan
idari yap›lanmalara kadar bütün üniversiter
sorunlar Türkiye’de tek merkezden yönlen-
dirilmektedir. Bu merkez bazen Yüksek
Öğretim Kurulu, bazen Hükümet bazen de
devlet olmaktad›r. Asl›nda her üniversitenin
kendine özgü kurallar›n›n, geleneklerinin ve
kurum ve kültürünün yerleştirilmesi yönün-
de girişimler yap›lmal›d›r. 

ÜÜnniivveerrssiittee  kkeennddii  ssoorruunnllaarr››nn  ççöözzüümm

üürreettmmeeddiiğğii  ttaakkttiirrddee  bbiirr  bbaaşşkkaass››  bbiirr  ggüünn
mmuuttllaakkaa  bbuu  ssoorruunnllaarr››  ççöözzeecceekkttiirr.. OO  nneeddeenn--
llee  aakkaaddeemmiissyyeennlleerriinn  bbuu  ggöörreevvii  bbaaşşkkaa  kkuurruu--
lluuşşllaarraa  iihhaallee  eettmmeemmeessii  ggeerreekkttiiğğii  bbiirr  ggeerr--
ççeekkttiirr..  YYÖÖKK’’üünn  bbuu  kkoonnuuddaa  ççaağğddaaşş,,  ddiinnaa--
mmiikk,,  öözzggüürr  bbiirr  üünniivveerrssiittee  iiççiinn  ttoopplluumm  iillee
bbüüttüünnlleeşşeerreekk  yyeennii  bbiirr  pprroojjeeyyii  ggüünnddeemmee  ggee--
ttiirrmmeessii  ggeerreekkmmeezz  mmii??

Üniversiteler kendi sorunlar›n› çözmede
özgür b›rak›lmamaktad›r. Bu görüşlerimi
yazd›ğ›m şu günlerde güncel konu Milli
Eğitim Bakanl›ğ›’nca haz›rlanan Yeni Üni-
versiteler Yasa Taslağ›d›r ve bu taslak
maalesef üniversitelerin görüşü al›nmadan
haz›rlanm›şt›r. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  kkrroonniikk  hhaassttaall››ğğ››  oollaann
ppaarrtt--ttiimmee  ssiissiitteemmii  ssoorruunnuunnaa  ççöözzüümm  iiççiinn  yyee--
nnii  bbiirr  üünniivveerrssiittee  ddeevvrriimmiinniinn  ggeerrççeekklleeşşmmeessii

bbeekklleenneecceeğğiinnee  ddaahhaa  aakk››llcc››  oollaarraakk  aacciilleenn
ggüünnddeemmee  ggeettiirriillmmeessii  ggeerreekkmmeezz  mmii??  ÇÇüünnkküü
bbuu  kkoonnuu  ççöözzüüllmmeeddeenn  üünniivveerrssiitteelleerriinn  kkiişşiillii--
ğğii  vvee  ççaağğddaaşşll››ğğ››  hheepp  ttaarrtt››şşmmaa  kkoonnuussuu  oollaa--
ccaakktt››rr..  

K›smi statüde çal›şma konusunun üni-
versitelerin en öncelikli sorunu olmad›ğ› ka-
n›s›nday›m. Üniversiteler mali konularda
özerkliğe tam kavuştuğunda ve çal›şanlar›-
na gerekli desteği sağlad›ğ›nda bu sorunun
kendiliğinden çözüleceğine inan›yorum.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  iinnssaann  ggüüccüünnüü  oolluuşşttuu--
rruurrkkeenn  ççaağğddaaşşll››kk  vvee  ppoozziittiiiiff  bbiilliimmlleerree  iinnaannçç
kkuurraallllaarr››nnaa  rriiaayyeett  eeddiillmmeessii  üünniivveerrssiitteenniinn
ggeelleecceeğğiinnii  bbeelliirrlleeyyeenn  eenn  öönneemmllii  kkrriitteerr  ddeeğğiill
mmiiddiirr??

Bunun aksi düşünülemez çağdaşl›ğ› ve
pozititif bilimlere inanc› hep birlikte üniver-
sitelere yerleştirmek zorunday›z. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerree  mmaallii  öözzeerrkklliikk  vveerriillddiiğğii  zzaa--
mmaann  üünniivveerrssiitteenniinn  eekkoonnoommiikk  ssoorruunnuu  nnaass››ll
hhaalllleeddiilleecceekkttiirr??  KKoonnuuyyllaa  iillggiillii  öörrnneekklleemmee--
lleerr  yyaappaarr  mm››ss››nn››zz??

Üniversitelere mali özerklik verildiğinde
iki alanda rahatlama olacağ›n› düşünüyo-
rum; Üniversiteler kendi yaratt›klar› kay-
naklar› istedikleri alanda ve diledikleri yön-
tem içinde kullanabileceklerdir.Maliye Ba-
kanl›ğ›’n›n fas›llara böldüğü ve fas›llararas›
aktarmalar›n oldukça güç ve bürokrasinin
egemen olduğu şu günkü sistem yerine glo-
bal bütçenin üniversitelere tahsisi ve üniver-
site yetkili kurullar›n›n kararlar› ile bu büt-
çenin harcanmas› kolaylaşacakt›r. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  kkeennddii  ssoorruunnllaarr››nnaa  ççöözzüümm  
ggeettiirreebbiillmmeelleerrii  iiççiinn  ddaahhaa  öözzeerrkk  oollmmaallaarr››  ggeerreekkiirr

ÖÖğğrreenncciilleerrddeenn  aall››nnaann
ööğğrreenniimm  kkaattkk››  ppaayy››nnddaann

eeğğiittiimm--ööğğrreettiimm  
ppllaannllaammaass››nnaa,,  mmaallii  
kkoonnuullaarrddaann  iiddaarrii  

yyaapp››llaannmmaallaarraa  kkaaddaarr  
bbüüttüünn  üünniivveerrssiitteerr  

ssoorruunnllaarr  TTüürrkkiiyyee’’ddee  
tteekk  mmeerrkkeezzddeenn  

yyöönnlleennddiirriillmmeekktteeddiirr..

TTüürrkkiiyyee  YYüükksseekk  İİhhttiissaass  HHaassttaanneessii  BBaaşşhheekkiimmii  PPrrooff..  DDrr..  AAddnnaann  ÇÇoobbaannooğğlluu::

EE¤¤eerr  üünniivveerrssiittee’’ddee  ffuullll--ttiimmee  kkaallmmaakk  ccaazziipp  hhaallee  
ggeettiirriilliirrssee  hheekkiimmlleerr    ttaamm  ggüünn  ççaall››flflmmaayy››  tteerrcciihh  eeddeecceekklleerrddiirr
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UUzzmm..  DDrr..  MMeehhmmeett  BBeekkttaaşş
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 

Gastroenteroloji Bilim Dal› 

İngilizce ‘Severe Acute Respi-
ratory Syndrome’ kelimelerinin
baş harflerinden oluşan bir k›salt-
ma olan SARS ‘Ani gelişen ciddi
solunum yetmezliği hastal›ğ›’ ola-
rak çevrilebilir. 

ŞŞüüpphheellii  hhaassttaa  ttaann››mm››::  
1) 38 ºC üzerinde ateş ve öksü-

rük veya solunum zorluğu olan ve 
2) Semptomlar›n başlang›c›n-

dan önceki 10 gün içinde 
• SARS olduğu bilinen ya da

şüphelenilen bir kişiyle yak›n te-
mas› olan veya 

• Hastal›ğ›n bulaşt›ğ› bilinen
ülkelerden birisine seyahat öykü-
sü olan veya 

• Bu ülkelerden birinde yaşa-
yan hasta kişidir.

Epidemiyoloji: Hastal›ğ›n
Çin’in Guandong bölgesinde ka-
s›m 2002 de ortaya ç›kt›ğ› saptan-
m›şt›r. Ancak ilk kez 26 Şubat
2003’te Hanoi’de 46 yaş›nda bir
işadam›nda tan›mlanm›şt›r. Has-
tal›ğ› ilk bildiren 29 yaş›ndaki  Dr.
Carlo Urbani 29 Mart’ta SARS
nedeniyle yaşam›n› yitirmiştir. ka-
s›m 2002- temmuz 2003 aras›nda
Dünya Sağl›k Örgütü (DSÖ) tara-
f›ndan 29 ülkede 8442 SARS va-
kas› bildirilmiş ve bunlardan
812’si (%9.6) ölmüştür. 

SARS’›n semptom ve bulgula-
r›: 

• 38 ºC’nin üzerinde ateş
• Titreme
• Baş ağr›s›, 
• Yorgunluk, bitkinlik 
• İshal
• Miyalji 

Solunum yoluna ilişkin semp-
tomlar boğaz ağr›s› ve kuru öksü-
rüktür. Takiben hastalar›n bir k›s-
m›nda ortalama 2-7 gün (en k›sa
1, en uzun 11 gün) içinde dispne,
hipoksemi ve ARDS tablosu ge-
lişmektedir. Hastalar›n önemli bir
k›sm›nda akciğer filminde fokal
veya yama tarz›nda infiltrasyon
veya buzlu cam görünümü benze-
ri lezyonlar saptanmaktad›r. Sap-
tanan lezyonlar daha çok alt zon-
lara lokalizedir ve bu haliyle
SARS bir atipik pnömoni tablosu-
nu and›rmaktad›r. Lenfopeni, lö-
kopeni veya lökositoz, trombosi-
topeni, hafif LDH, AST, ALT ve
CK yüksekliği diğer laboratuvar
bulgular›ndan baz›lar›d›r. 

SSAARRSS  nnaass››ll  bbuullaaşşmmaakkttaadd››rr??  
Esas olarak damlac›k infeksi-

yonu ile bulaşmaktad›r.Hastalar›n
vücut sekresyonlar›n›n hastal›ğ›
bulaşt›rmada  önemli rol oynad›ğ›
san›lmaktad›r. Hastal›ğa yakala-
nan kişiler SARS’l› bir hasta ile
ayn› ortam›/evi paylaşan veya
hasta ile direkt yak›n temas› olan-
lard›r. Hastal›k infeksiyon kontrol
önlemlerini almadan SARS’l›
hastalara bak›m hizmeti veren
sağl›k personelinde de s›k görül-
mektedir.  

SARS’l› hastalar ne kadar sü-
reyle hastal›ğ› bulaşt›rabilirler? 

Hastalar semptomatik oldukla-
r› sürece hastal›ğ› bulaşt›rabil-
mektedir. Ancak hastalar›n semp-
tomatik hale gelmeden önce has-
tal›ğ› bulaşt›r›p bulaşt›rmad›klar›
bilinmemektedir. 

SARS’›n etkeni nedir? 
SARS’›n etkeni coronovirus

ailesinden olan yeni bir virus ol-
duğu bilinmektedir. Virus kültür,

elektron mikroskopik görüntüler
ve PCR ile  izole dilmiştir. Coro-
navirüsler ortamda 3 saate kadar
canl› kalabilmektedir Bu virus
türleri sağl›kl› insanlarda hafif üst
solunum yolu infeksiyonuna, im-
münsüpresif hastalara pnömoni-
ye, hayvanlarda ise solunum,
gastrointestinal, hepatik ve nöro-
lojik hastal›ğa yol açmaktad›r.. 

LLaabboorraattuuaarr  ttaann››  yyöönntteemmlleerrii::    
1) Moleküler testler (PCR):

Kan, gaita, solunum sekresyonlar›
ve dokular içinde SARS virüsüne
ilişkin genetik materyal araşt›r›l-
maktad›r.  Test için gerekli pri-
merleri "WHO network" laboratu-
arlar› sağlamaktad›r.  Kullan›l-
makta olan PCR testleri yüksek
özgüllüğe sahip olmakla birlikte,
duyarl›l›klar›n›n düşük olduğu
bildirilmiştir. Dolay›s›yla testin
negatif bulunduğu kişilerde SARS
olma olas›l›ğ› söz konusudur. 

2) Antikor testleri: ELISA tes-
ti ile SARS’l› hastalar›n serumun-
da, hastal›k semptomlar›n›n baş-
lang›c›ndan itibaren 21. günde;
immünfloresan  yöntemle 10.
günden itibaren  serumda antikor-
lar saptanabilmektedir. 

3) Hücre kültürü: SARS virü-
sü başta solunum sekresyonlar›
olmak üzere çeşitli vücut salg› ve-
ya ç›kart›lar›n›n hücre kültürüne
ekilmesi sonucu elde edilebilmek-
tedir. Bu yöntem canl› virus varl›-
ğ›na işaret eden tek testtir. 

Hastal›ktan korunmak için al›-
nacak önlemler: Hava yolculuğu
s›ras›nda SARS’›n bulaşma olas›-
l›ğ› kesin olarak bilinmemektedir.
Ancak tüberküloz gibi solunum
yoluyla bulaşan diğer hastal›kla-
r›n hava yolculuğu s›ras›nda bu-
laşt›ğ› bilindiğinden böyle bir ola-
s›l›ğ›n SARS için de söz konusu
olabileceği tahmin edilmekte-

dir.Hastal›ğ›n görüldüğü bölgeler-
den gelen yolcular 10 gün süreyle
SARS semptomlar›n›n ortaya ç›k-
mas› aç›s›ndan uyar›lmal› ve
semptomatik olmalar› halinde en
yak›n sağl›k kuruluşuna başvur-
malar› sağlanmal›d›r. DSÖ’nün
önerdiğine göre, uçak içinde
SARS semptomlar› gösteren bir
hasta saptanmas› halinde bu kişiy-
le ayn› s›rada ve iki ön iki arka s›-
raya kadar olan bölümlerde oturan
yolcular ve kabin görevlileri ile
hastaya bak›m veren tüm yak›nla-
r› hasta ile temas etmiş kabul edil-
melidir. Hastaya ağz›n› örtecek
bir maske verilmeli ve sadece bu
hastan›n kullan›m› için bir tuvalet
ayr›lmal›d›r. Hasta sekresyonlar›
ile direkt temas edilmemelidir.
Yak›n temas kategorisine giren
kişilerin temas sonras›ndan itiba-
ren 10 gün süreyle semptomlar
aç›s›ndan izlenmesi gerekmekte-
dir. .Eğer hastal›k bulgular›n› gös-
teren kişi kabin görevlilerinden
birisi ise uçak içinde bulunan tüm
kişiler hasta ile yak›n temas etmiş
kabul edilmelidirler. Bu kişilerin
de 10 gün süreyle semptomlar aç›-
s›ndan izlenmeleri gereklidir. 

SARS olduğu tahmin edilen
kişilerin hastal›klar› süresince izo-
lasyonlar› gereklidir. Bu izolas-
yon semptomlar› şiddetli olan ki-
şiler için hastanede, hafif semp-
tomlar› olanlar için evde yap›lma-
l›d›r. Ateş ve solunum yolu semp-
tomlar› geçtikten sonra 10 gün sü-
reyle işe, okula veya toplu kişile-
rin toplu halde bulunduğu alanlara
gitmemeleri, ev d›ş› faaliyetlerini
k›s›tlamalar› önerilmektedir. Has-
ta ile ayn› evde yaşayan kişiler bu
10 günlük süre içinde el y›kama

başta olmak üzere infeksiyon
kontrol önlemlerine uymalar› ge-
rekmektedir. SARS’l› her hasta-
n›n ev içinde veya diğer kişilerle
yak›n temas› halinde bir maske
takmas›, eğer takam›yorsa diğer
kişilerin maske takmas› gerekli-
dir. SARS’l› hastalar›n her hangi
bir vücut s›v›s›na temas halinde
mutlaka at›labilir eldiven kullan›l-
mas› gereklidir. Temas sonras› el-
diven derhal ç›kart›lmal› ve eller
y›kanmal›d›r. SARS hastalar›n›n
kulland›ğ› yemek gereçleri, havlu
ve yatak çarşaf› gibi eşyalar baş-
kalar› taraf›ndan kesinlikle kulla-
n›lmamal›d›r. SARS’l› hastayla
ayn› evde yaşayan kişilerin SARS
semptomlar› geliştirmedikleri sü-
rece ev d›ş› faaliyetlerini k›s›tla-
malar›na gerek yoktur. 

SSAARRSS  iiççiinn  bbiirr  tteeddaavvii  yyöönntteemmii
vvaarr  mm››dd››rr??

Ampirik olarak oral oseltami-
vir, geniş spektrumlu antibiyotik-
ler (amoksisiln/ klavulanat, seftri-
akson, sefepim’den biri ile kombi-
ne halde klaritromisin veya azitro-
misin), kortikosteroid ve intrave-
nöz ribavirin kullan›labilir.

ARDS geliştiren hastalarda
mekanik ventilasyon kullan›lmak-
ta ve diğer destek tedavileri uygu-
lanmaktad›r.

KKaayynnaakkllaarr:
1. Akova. M. Ankara Tabib

Odas› İnternet Haber Bülteni 
2. Drosten et al. Identification

of a Novel Coronavirus in patients
with severe Acute respiratory
Syndrome NEJM April 10 2003

3. Mayo Clin Proc. 20003 Jul.
78 (7): 882-90

SARS "Severe Acute Respiratory Syndrome"SARS "Severe Acute Respiratory Syndrome"
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TTNNFF--AALLPPHHAA  IISS
AA  KKEEYY  FFAACCTTOORR  IINN
TTHHEE  PPAATTHHOOGGEE--
NNEESSIISS  OOFF  GGAASSTT--
RR OO DD UU OO DD EE NN AA LL
DDAAMMAAGGEE  IINNDDUU--
CCEEDD  BBYY  LLOOWW--DDOO--
SSEE  AASSPPIIRRIINN  AANNDD
HHEELLIICCOOBBAACCTTEERR
PPYYLLOORRII  IINNFFEECCTTII--
OONN

Gerhard Treiber, Tho-
mas Wex, Peter Malferthe-
iner, Magdeburg, Germany

Clinical studies have
suggested that HP and ASS
are independent risk factors
for gastroduodenal damage. 

Even at low doses, ASS
induced lesions do occur,
predominantly in the du-
odenal bulb in HP neg., and
in the antrum in HP pos. in-
dividuals. The elevations of
TNF-alpha and LTB4 could
play a major role in the pat-
hogenesis. 

BB RR OO CC CC OO LL II
((SSUULLFFOORRAAPPHHAA--
NNEE  GGLLUUCCOOSSIINNOO--
LLAATTEE))  FFOORR  TTHHEE
TTRREEAATTMMEENNTT  OOFF
HH..  PPYYLLOORRII  IINN--
FFEECCTTIIOONN  IINN  HHUU--
MMAANNSS

Antone R Opekun, Julia
L Opekun, David Y Gra-
ham, Houston, TX.

It was recently reported
(PNAS 2002; 28:7610-15)
that a naturally occurring
organic chemical, sulforap-
hane found in the broccoli
inhibited H. pylori infecti-
ons in vitro in culture and in
tissue culture cells (MIC <4
g/mL). It was suggested
that broccoli tips might be
useful for treatment of Hp
infection. 

Despite the original pa-

per being published in the

Proceeding of the National

Academy of Science, high

dose fresh broccoli had no

noticeable effect on H.

pylori in vivo confirming

the adage that in vitro re-

sults must be confirmed in

vivo. 

RREECCUURRRREENNCCEE
RRAATTEE  OOFF  HH..
PPYYLLOORRII  IINNFFEECCTTII--
OONN  AAFFTTEERR  SSUUCC--
CCEESSSSFFUULL  EERRAADDII--
CCAATTIIOONN  IINN  KKOO--
RREEAA::  553333  PPAATTII--
EENNTTSS  FFOOLLLLOOWW--
UUPP  FFOORR  MMOORREE
TTHHAANN  66  MMOONNTTHHSS

Yong Sik Kim

Recurrence of H. pylori
infection after successful
eradication is associated
with relapse of gastrodu-
odenal diseases. In develo-
ped countries, recurrence
rates are usually low where-
as that in developing count-
ries are high. The recurren-
ce rate of H. pylori infecti-
on after successful eradica-
tion in Korea was 4.3% per
year. Different from previ-

ous reports reported by so-
me authors, this study sug-
gests that the recurrence ra-
tes of H. pylori infection af-
ter successful eradication in
tertiary hospital in Seoul
was similar to that of deve-
loped countries. 

RROOLLEE  OOFF  HHEELLII--
CC OO BB AA CC TT EE RR
PPYYLLOORRII  IINNFFEECCTTII--
OONN  OONN  DDEELLAAYYEEDD
GGAASSTTRRIICC  LLIIQQUUIIDD
EEMMPPTTYYIINNGG  IINN
GGAASSTTRRIICC  UULL--
CCEERRSS

Toshihiko Hayakawa,
Hiroshi Kaneko, Toshihiro
Konagaya, Kaori Shinoza-
ki, Akihito Iida, Shinichi
Kakumu, Aichi, Japan.

H. pylori infection has

been well known to affect
gastric physiology. We ha-
ve reported that the eradica-
tion of H. pylori increases
gastric acid secretion 4 to 8
weeks after the treatment in
the H. pylori-positive gast-
ric ulcer (GU) patients. We
investigated the gastric
emptying as well as gastric
acid secretion in the H.
pylori positive GU patients
before and after eradication
therapy. H. pylori infection
might be responsible for the
delayed gastric emptying in
GU patients. The eradicati-
on of this bacterium incre-
ased gastric acid secretion
together with improved
gastric emptying and sho-

wed a positive correlation
between them, suggesting
that a change in gastric acid
secretion may modify gast-
ric emptying in GU pati-
ents.

HHIIGGHH  FFRREEQQUU--
EENNCCYY  OOFF  CCLLAA--
RR II TT HH RR OO MM YY CC II NN
AANNDD  MMEETTRROONNII--
DDAAZZOOLLEE  RREESSIISS--
TTAANNCCEE  IINN  HHEELLII--
CC OO BB AA CC TT EE RR
PPYYLLOORRII  IISSOOLLAA--
TTEESS  FFRROOMM  AALLAASS--
KKAA  NNAATTIIVVEESS

Michael Bruce, Ancho-
rage, AK.

H. pylori infection is
common (75% seropreva-
lence of IgG antibodies)
among Alaska Natives
(AN). In this population, it
is a major cause of gastritis
and peptic ulcer disease,
and may be associated with
gastric cancer rates that are
over three times the nati-
onal average. Elsewhere in
the U.S., H. pylori cure ra-
tes are high (85-95%), rein-
fection rates are low (< 5%
over a 2-year period) and
overall resistance to metro-
nidazole (MtzR) and cla-
rithromycin (ClaR) varies
from 35.1-38.7% and 9.1-
11.1%, respectively. 177
(43%) of 411 isolates de-
monstrated MtzR with a
minimum inhibitory con-
centration (MIC) of > 8 _g
metronidazole/ml, 136
(33%) isolates demonstra-
ted ClaR with an MIC of >
1 _g clarithromycin/ml, 7
(2%) isolates were resistant
to amoxicillin with an MIC
of > 1 _g amoxicillin/ml
and one isolate was resis-
tant to tetracycline at 2 _g
tetracycline/ml. Rates of re-
sistance to metronidazole
and clarithromycin are hig-
her among AN when com-
pared with the rest of the
U.S.. A high prevalence of
infection with H. pylori,
combined with a high fre-
quency of antibiotic resis-
tance in H. pylori isolates
could result in high rates of
treatment failure. 

D
D
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DSP E¤itim AR-GE Kurulu’nun YÖK Yasa Tasla¤› ile ilgili bas›n aç›klamas›:

AAKKPP  ppaaddiişşaahhll››kk  yyeettkkiissii  iissttiiyyoorr
Bafltaraf› 1. Sayfa’da

yönlendirmek ya da s›navs›z meslek
yüksek okullar›nda okumalar›n› sağ-
lamak ak›lc› ve anlaş›l›r bir çözüm-
dür. 

Ecevit’in başkan› olduğu 57. Hü-
kümet döneminde ç›kart›lan bir  ya-
sa ile meslek yüksek okullar›na s›-
navs›z geçiş başar›lm›şt›r. Ancak,
yeni yasa tasar›s›nda meslek ve tek-
nik lisesi mezunlar›na ilgili ilgisiz
üniversitelerin bütün bölümlerinin
aç›lmas› öngörülmektedir. Böyle bir
uygulama, hem bu öğrencilere, hem
velilerine, hem de ülkenin k›t kay-
naklar›na ihanet demektir. 

66-- Taslak ile; 50 öğretim üyesin-
den az say›da öğretim üyesi bulunan
üniversitelerin rektörlerinin Başba-
kan’›n atamas› getirilmektedir. Bu
da küçük üniversitelerin tamamen
siyasallaşt›r›lmas›na yol açacakt›r.

77-- Yine söz konusu taslak ile
Cumhurbaşkan›’n›n yüksek öğretim
sistemindeki yetkileri yok edilmek-
tedir. AKP’liler, rahats›z olduklar›
Cumhurbaşkanl›ğ› makam›n› yük-
sek öğretimde yetkisiz k›larak üni-
versiteleri tamamen hükümetin gü-
dümüne sokmay› amaçlamaktad›r-
lar. Aç›kças› YÖK’ü ve üniversite-
leri siyasi iradeye bağ›ml› hale getir-
mek istemektedirler.

88--  Siyasi iradenin, Başbakan’›n,
Milli Eğitim Bakan›’n›n işi bilim
üretenleri yönetmek olmamal›d›r.

99-- ÖSYM gibi son derece güve-
nilir bir kuruluşun gelirlerinin işlet-

me hesab› gelirlerine kat›lmas›, ade-
ta ÖSYM’yi gelecekte işlevsiz bir
kurum haline getirecektir. "Orta öğ-
retimde bir mesleğe veya belli sanat
dallar›na yönelik programlar›n yük-
sek öğretimdeki devam› niteliğinde-
ki programlar›n belirlenmesi" yetki-
si, tasar›da (MADDE: 47) öngörül-
düğü gibi, Milli Eğitim Bakanl›-
ğ›’nca ç›kar›lacak yönetmelikle asla
belirlenmemelidir.

ÖSYM’nin görevi yaln›z öğrenci
yerleştirme s›navlar›n› yapmak de-
ğildir. Ülkenin kamu personel s›na-
v›n› da tarafs›z olarak yapt›ğ› göz
önüne al›nd›ğ›nda, AKP’nin bu ku-
ruma yönelik tutumu düşündürücü
ve kayg› vericidir.

1100-- Mevcut seçilmiş üniversite
rektörlerinin bu yasa ile sürelerinin
son bulmas›n› anlamak mümkün de-
ğildir.

Din eksenli politika yapmama
söylemi ile iktidara gelen AKP Hü-
kümeti, İmam Hatip tak›nt›s›ndan,
k›l›k k›yafet ç›lg›nl›ğ›ndan asla vaz-
geçmemiştir. Üniversite rektörleri-

miz laiklikten ödün vermeden çağ-
daş-ak›lc›-bilimsel metodlarla bugü-
ne kadar görev yapm›şlard›r.
AKP’nin as›l niyeti laiklikten, çağ-
daş eğitimden ödün vermeyen rek-
törlerden duyduğu rahats›zl›kt›r.

Üniversitelerimizde bilimi ege-
men k›lacak, üniversiteleri uluslara-
ras› düzeye taş›yacak değişiklikleri
her zaman destekleriz. 

Siyaseti egemen k›lacak yöntem-
lere şiddetle karş› ç›kar›z. 

Ortak ak›lla haz›rlanmayan bu
yasa taslağ› üniversitelerin sorunla-
r›n› kesinlikle çözmeyecek, tam ak-
sine bilim ekseninde yeni toplumsal
gerilimler üretecektir.

YÖK Yasa Taslağ› sadece siya-
setçiler taraf›ndan yaz›larak oldu
bittiye getirilemez.

Aceleye getirilmiş, ilgili çevrele-
re yeterince dan›ş›lmam›ş, özgürce
tart›ş›lmam›ş bu yasa taslağ›na tüm
üniversiteler, siyasi partiler ve ay-
d›nlar tek vücut olarak karş› koyma-
l›d›r.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan›
Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun YÖK Yasa

Tasla¤› ile ilgili aç›klamas›:

Hükümetin, her 
kesimin görü�lerini

dikkate almas› gerekir
Öncelikle 30 Eylül - 5

Ekim 2003 tarihleri aras›nda
gerçekleştireceğiniz 20.Ulusal
Gastroentoloji Haftas› nede-
niyle tüm Gastroentoloji cami-
as›n› ve bu çal›şmalara önder
olan sizleri kutluyor ve başar›-
lar diliyoruz. Kongre Gazete-
sinde yay›nlanmak üzere Bü-
yük Birlik Partisinin görüşünü
istemeniz nedeniyle teşekkür
ederiz. 

Biz Büyük Birlik Partisi
olarak "bir toplumun en önem-
li sermayesi yetişmiş insan gü-
cünün kaynağ› olan üniversite-
lerin, özerk yap›lar olarak si-
yasi dalgalanmalardan korun-
mas›n›, kendi iç örgütleri
ve/veya özerk denetleme kuru-
luşlar›nca denetlenmesini ve
faaliyetlerinin, aç›k olarak or-
taya konmuş hukuki mevzuat-
larla düzenlenmesini" arzu
ediyoruz. Temel yaklaş›m ola-
rak "kendini idare eden, öz
kaynaklar›n› oluşturabilen ve
bilimsel özerkliğe sahip bir
üniversite modeli" düşünüyo-
ruz. Siyasi karar ve uygulama-
lara "tabandan tavana doğru
her ferdin, siyasi kararlara fi-
kir bildirerek, tenkid ederek ve
denetleyerek kat›lmas›n› yani
demokratik kat›l›m›" uygun
görüyoruz. Bu genel görüşleri-
miz etraf›nda bana yönlendir-
diğiniz sorulara aşağ›da k›saca
cevap vermeye çal›şacağ›m:

1. Bilindiği üzere üniversi-
telerde özlenen dinamik ya-
şam, YÖK taraf›ndan özellikle
son y›llarda sekteye uğrat›l-
maktad›r. Mevcut 2547 say›l›
Yüksek Öğretim Kanunu,
YÖK taraf›ndan kendine özgü
yorumlanmakta ve üniversite
camias›n›n çoğunluğunun da
karş› ç›kt›ğ› şekilde bask›c› bir
politika ile uygulanmaktad›r.
Çözümlenmesi gereken çok
sorunun olduğu aç›kt›r. Bunun
yan›s›ra mevcut iktidar›n, so-
runlar›n çözümlenmesindeki
yaklaş›m›, yukar›da k›saca be-
lirttiğimiz partimizin genel gö-
rüşlerine ayk›r› bir tutum ser-
gilemektedir. Ayn› iktidar›n
önceki bakan› Say›n Erkan
Mumcu zaman›nda ilan edilen
ilk taslak hakk›nda ilk görüş
bildiren parti, bilindiği üzere
BBP’dir. Yerine gelen bakan
taraf›ndan yeni taslak oluştu-
rulmuş ve ilan edilmiştir. Ön-
ceki taslaktan olan farklar, ne-
ye göre yap›lm›şt›r, belirgin
değildir. 

2. Hükümetin, her kesimin
görüşlerini dikkate alarak de-
mokratik kat›l›m› sağlamas›n›
ve özerk üniversite yolunda
şeffaf bir taslak oluşturmas›n›

arzu ederiz. Bu amaçla, bu ko-
nuda sözü olabilecek her kesi-
me yeterince tart›şma zaman›
verilerek görüşleri sorulmal›-
d›r. Bu şekilde haz›rlanacak
bir yasa, k›sa sürede üniversi-
teleri özlediğimiz merhaleye
ulaşt›racakt›r. 

3. Partimizin yaklaş›m›, yu-
kar›da özetlediğimiz genel
yaklaş›m›m›z içinde bir üni-
versite modeli için neler gere-
kiyorsa onlar yap›lmal›d›r. 

4. Parti komisyonlar›m›zca
izlendiği şekilde, yeni YÖK
tasar›s›, öncekinden daha de-
mokratik bir görüntü sergile-
mektedir. Yine de, yap›lmas›

düşünülen değişikliklerde, Ka-
t›l›mc› Demokrasinin kuralla-
r›n›n tam işletilmesinden ya-
nay›z. 

5. Üniversitelerde yaşam›n
siyasileşmesi durumuna kat›l-
mak mümkün değildir. Yetiş-
miş insan gücünün kaynağ›
olarak üniversiteler, bilim ve
teknoloji üretim merkezleridir.
Siyasileşmiş bir üniversiteden
bu yönde verimli bir yaklaş›m
beklemek zordur. Fakat, üni-
versite öğretim elemanlar›,
eğer verimli ve başar›l› oluyor-
larsa siyasi hayata kat›labilme-
lidirler. Bu yöndeki kurumsal
serbestlik, genel siyasi hayat›-
m›za katk›da bulunacakt›r ve
esas korkulacak olan üniversi-
telerin siyasileşmesine de set
olacakt›r. 

Partimizin görüşlerinin fay-
dal› olmas› dileğiyle tekrar te-
şekkür eder çal›şmalar›n›zda
başar›lar dilerim.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddee  
yyaaşşaamm››nn  

ssiiyyaassiilleeşşmmeessii  
dduurruummuunnaa  

kkaatt››llmmaakk  mmüümm--
kküünn  ddeeğğiillddiirr..

YYeettiişşmmiişş  
iinnssaann  ggüüccüünnüünn  
kkaayynnaağğ››  oollaarraakk  

üünniivveerrssiitteelleerr,,
bbiilliimm  vvee  

tteekknnoolloojjii  üürreettiimm
mmeerrkkeezzlleerriiddiirr..  

SSiiyyaassiilleeşşmmiişş  bbiirr  
üünniivveerrssiitteeddeenn

bbuu  yyöönnddee  
vveerriimmllii  bbiirr  

yyaakkllaaşş››mm  
bbeekklleemmeekk

zzoorrdduurr  

�

�

““YYeennii  yyaassaa  ttaassaarr››ss››nnddaa  mmeesslleekk  vvee  tteekknniikk
lliisseessii  mmeezzuunnllaarr››nnaa  iillggiillii  iillggiissiizz  

üünniivveerrssiitteelleerriinn  bbüüttüünn  bbööllüümmlleerriinniinn  
aaçç››llmmaass››  öönnggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  BBööyyllee  bbiirr  
uuyygguullaammaa,,  hheemm  bbuu  ööğğrreenncciilleerree,,  hheemm  

vveelliilleerriinnee,,  hheemm  ddee  üüllkkeenniinn  kk››tt  
kkaayynnaakkllaarr››nnaa  iihhaanneett  ddeemmeekkttiirr..””
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TTüürrkkiiyyee  YYüükksseekk  İİhhttiissaass  HHaassttaanneessii  BBaaşşhheekkiimmii  PPrrooff..  DDrr..  AAddnnaann  ÇÇoobbaannooğğlluu::

EE¤¤eerr  üünniivveerrssiittee’’ddee  ffuullll--ttiimmee  kkaallmmaakk  ccaazziipp  hhaallee  
ggeettiirriilliirrssee  hheekkiimmlleerr    ttaamm  ggüünn  ççaall››flflmmaayy››  tteerrcciihh  eeddeecceekklleerrddiirr

Bafltaraf› 6. Sayfa’da

çok kazanabilmesi imkan›  yarat›labi-
lirse  full – time çal›şma tercih edile-
cektir kanaatindeyim. Doktorun doğru
seçimi yapabilmesi için o şartlar›n ve
ortam›n yarat›lmas› laz›md›r. Sistem-
de kal›c›, köklü değişiklikler yap›lma-
dan sadece doktorlar›n bu günkü ça-
l›şma şekillerini değiştirmek çok zor.

EEğğiittiimm  hhaassttaanneelleerriinniinn  ssoorruunnllaarr››
hhaakkkk››nnddaa  ggöörrüüşşlleerriinniizzii  aallaabbiilliirr  mmiiyyiizz..

Çok  çeşitli sorunlar var ama birkaç
tanesi benim için eşdeğer sorunlar.

Birincisi;  cihaz, alet, edavat nok-
sanl›ğ› ve  mevcut techizat›n eskimiş
olmas›. Bu durum  hem Sağl›k Bakan-
l›ğ›,  hem de üniversite hastanelerinde
mevcut. Baz› dallarda özellikle benim
dal›mda t›p deneysel bir uygulamadan
çok teknolojik bir uygulama, bir bilim
haline gelmiştir. Türkiye de bilhassa
ekonomik nedenlerle, mali krizlerle
son 10 y›lda t›pta h›zla gelişen tekno-
lojiye ayak uydurmak zorlaşm›ş.

İkincisi;  Baz› merkezlerde fizik
mekanlar çok s›k›ş›kt›r. Giderek  artan
personel ve hasta yoğunluğuna uygun
değişiklikler yap›lmam›ş,  fiziki im-
kanlar geliştirilmemiş. Nüfusun ve
hasta say›s›n›n art›ş› çok fazla ve bu-
nunla uyumlu gerekli alt yap› değişik-
likleri ayn› h›zda değildir.

Benim için çok önemli olan diğer
konularda eğitim ve araşt›rmad›r. Ta-
bii ki hasta bak›m› ve hasta hizmeti
eğitim hastanelerinin çok önemli bir
görevidir, ancak yegane görevi değil-
dir. Eğitim hastanelerinin asistan eği-
timi ve araşt›rma görevleri de vard›r.
Bazen bu görevler hasta yoğunluğu ve
bak›m› aras›nda üçüncü s›n›f gibi ka-
bul ediliyor. Bu böyle olmamal›. Çok
yoğun hasta ak›ş› olan Sağl›k Bakan-

l›ğ› ve üniversite hastanelerinde bu
hastanelerin  var oluşlar› nedenlerini,
her şeyi hasta bak›m› olarak görmek
yanl›şt›r. Türk halk›n›n sağl›ğ› için
yetiştirdiğimiz yüzlerce, binlerce,
asistan›n gerekli eğitimi en yüksek
düzeyde almas› ve  bunun da  her ihti-
sas dal› için kriterlerinin belirlenmesi
gereklidir. Yine kendi dallar›m›zda,
konular›m›zda " kesici uç" ta araşt›r-
ma ve katk›lar›m›z olabilmesi için
hem maddi, hem fiziki destek ve im-
kanlar yarat›lmal›d›r.

EEğğiittiimm    hhaassttaanneelleerriinniinn  ÜÜnniivveerrssiittee--
yyee  eenntteeggrree  oollmmaass››  ggeerreekkeebbiilliirr  mmii??
FFaarrzz  eeddeelliimm  kkii  TTYYİİHH  eenntteeggrree  oolldduu,,
üünniivveerrssiittee  hhooccaass››  ssttaattüüssüünnddee  ççaall››şşaann
hhooccaallaarr  oollmmaall››  mm››??    KK››ssmmii  eenntteeggrraass--
yyoonn,,  öözzeell  ssttaattüüddee  hhooccaallaarr››nn  bbuulluunnmmaa--
ss››  eeğğiittiimmiinn  kkaalliitteessiinnii  ddeeğğiişşttiirreecceekk  mmii--
ddiirr??  BBuu  kkoonnuuddaakkii  ggöörrüüşşlleerriinniizz  nneelleerr--
ddiirr??

Biraz önceki  cevab›mda da asl›n-
da bunu vurgulamak istemiştim. Şu
anda eğitim ve araşt›rma hastanelerin
de başl›ca görev büyük hasta yoğunlu-
ğu nedeniyle sabahtan akşama kadar
hasta hizmeti vermek doğrultusunda-
d›r. Ancak  burada çal›şan hocalar, ya-
ni şefler ve k›demli doktorlar yeni ge-
len asistanlar›n eğitimini severek yap-
t›klar› gibi  zaman ve imkanlar verilir-
se klinik araşt›rma yapacak ve hatta
kendi laboratuarlar›nda saatler harca-
yarak hem temel bilgi hem klinik
araşt›rmalar  yapmaktan hoşlanan tip-
te  insanlard›r. Benim görüşüme göre
Sağl›k Bakanl›ğ›’n›n TYİH  gibi bir
eğitim ve araşt›rma hastanesi herhan-
gi bir üniversite hastanesinden farkl›
değildir.TYİH hocalar›, şefleri üni-
versite hocalar›na muadildirler ve
hasta hizmeti vermekte, eğitim, öğre-
tim ve araşt›rma yapmaktad›rlar.Tür-
kiye’de baz›  ihtisas dallar›nda yay›n-
lanan makaleler, yap›lan araşt›rmalar
çoğunlukla bu hastaneden kaynaklan-
maktad›r.Bizim hastanemizde ve Sağ-
l›k Bakanl›ğ› bünyesindeki diğer eği-
tim ve araşt›rma hastanelerinde aynen
bir Profesör veya  Doçent gibi çal›şan,
hizmet veren şef ve şef yard›mc›lar›-
n›n  maaş ve özlük haklar› da  üniver-
sitedekilerin ayn› olmal›d›r. Halen
Türkiye’de  uzman eğitiminin yar›s›n-

dan fazlas› Sağl›k Bakanl›ğ› bünye-
sindeki hastanelerde yap›lmaktad›r.

OOrrggaann    TTrraannssppllaannttaassyyoonnuu  kkoonnuu--
ssuunnddaa  üüllkkeemmiizzddee  bbiirrttaakk››mm  ssoorruunnllaarr
oolldduuğğuunnuu  bbiilliiyyoorrssuunnuuzz..  TTrraannssppllaann--
ttaassyyoonn  yyaapp››llmmaazzssaa  bbiirrççookk  hhaassttaa  kkaayy--
bbeeddiilleecceekkttiirr..  AAyynn››  zzaammaannddaa  bbuu  ddeevvllee--
ttee  ddee  yyüükk  ggeettiirrmmeekktteeddiirr..aannccaakk  bbuu  ggüünn
TTüürrkkiiyyee’’ddee  yyuurrtt  dd››şş››nnaa  ggiiddeenn  ttrraannsspp--
llaannttaassyyoonn  iiççiinn  ggiiddeenn  hhaassttaa  ssaayy››ss››
aazzaallmm››şştt››rr..  OOrrttaallaammaa  yy››llddaa  110000
ttrraannssppllaannttaassyyoonn  yyaapp››llmmaakkttaadd››rr..  BBaazz››
EEğğiittiimm  hhaassttaanneelleerriinnddee  ddee  bbuu  aalltt  yyaapp››--
nn››nn  oolluuşşttuurruullmmaass››  iiççiinn  ddeevvlleettiinn  kkaattkk››--
ddaa  bbuulluunnmmaass››  ggeerreekkiiyyoorr..  BBuu  kkoonnuuddaa--
kkii  ggöörrüüşşlleerriinniizz  nneelleerrddiirr??

Son 3-4 y›lda devlet taraf›ndan
Sağl›k Bakanl›ğ› bünyesinde bu konu-
ya verilen önem artm›ş görülmektedir.
Ulusal Organ ve Doku Nakli Yönet-
meliğinin haz›rlanmas›, çeşitli bilim
kurullar›n›n  üyelerinin periyodik  ola-
rak toplanmas›, yine organ nakilleri
ile ilgili ayr›nt›l› yönetmeliklerin  ha-
z›rlanmas› müspet olaylard›r. Son za-
manda devlet de bu işin önemine dik-
kat ediyor gibi görünmektedir. Fakat
bunun arkas›na maddi destek konul-
mal›d›r. Transplantasyon bu konuyla
uğraşan doktorlar ve sağl›k personeli
aç›s›ndan daha cazip duruma getiril-
melidir. Halen transplantasyonla ilgili
sağl›k personelinin ödüllendirilmesi

yoktur. Bu işi gönüllü olarak yapan,
ilgi duyan  insanlar yürütmektedir.
Fedakarl›k gerektiren bir olgudur. Ge-
nellikle organ transplantasyonlar› ge-
ce yar›lar›, sabah erken saatlerde, nor-
mal çal›şma çizelgesinin d›ş›nda yap›-
lan işlerdir.  A.B.D.’de benim başkan-
l›ğ›n› yürüttüğüm merkezde 400’e ya-
k›n kalp, akciğer, çocuk kalp nakilleri
yapt›k. Bunlar›n % 98’i gece saatle-
rinde gerçekleşti. Bu saatler Türki-
ye’de de böyledir.Bu yüzdende bu iş-
lemle uğraşman›n  cazibesini artt›ran
tedbirlerin al›nmas› laz›md›r. İnsanlar
bu saatlerde ve ilave saatler çal›şmay›
istemelidir. T›bb›n diğer  sahalar›nda
olduğu gibi destek sağlanmal›, transp-
lantasyonda  şimdi gönüllü olarak ça-
l›şanlar›n şevki k›r›lmamal›d›r. 

Türkiye’de en büyük problem de
donör bulmakt›r. Türkiye bu aç›dan
Avrupa’da sonuncu durumdad›r. Her
1 milyon insana 1.3  donör düşmekte-
dir. Bunun 10’larda, 20’lerde olmas›
gerekir. Avrupa ülkelerinden, İspan-
ya’da bu  oran her milyon insana  34
‘e kadar ç›kmaktad›r. Bence yap›lacak
çal›şmalar›n en büyük k›sm› sağl›k
personelinin ve genel olarak halk›m›-
z›n organ nakli ve sonuçlar›, başar›s›
konusunda eğitimi ve bilinçlendiril-
mesi yönünde olmal›d›r.

SSiiyyaasseettiinn  üünniivveerrssiitteeyyii  iillggii  aallaann››
oollaarraakk  sseeççmmeessii  kkoonnuussuunnddaakkii  ggöörrüüşş--
lleerriinniizz  nneelleerrddiirr??ÇÇaağğddaaşş  üünniivveerrssiittee  ddee
ssiiyyaasseett  yyaappaann  kkuurruummllaarraa  ddeesstteekk  bbaakk››--
mm››nnddaann  iillggii  aallaann››    oollmmaakkttaadd››rr..  YYöönneett--
sseell  iillggii  vvee  iisstteekklleerrii  yyookkttuurr..  TTüürrkkiiyyee’’ddee
bbeellkkii  ddee    5500--6600  yy››lldd››rr  üünniivveerrssiitteelleerriinn
üüzzeerriinnddee  ssiiyyaasseett  yyaappaann    kkiişşiilleerr  bbuu  kkuu--
rruummuu  iillggii  aallaann››  yyaappmm››şşllaarrdd››rr..  BBuu    kkoo--
nnuuddaakkii  ggöörrüüşşlleerriinniizz  nneelleerrddiirr??
AABBDD’’ddee  dduurruumm  nnaass››lldd››rr??    TTüürrkkiiyyee’’ddee
nnaass››ll  oollmmaass››nn››  ddüüşşüünnüürrssüünnüüzz??  DDeevv--
lleettiinn    eeğğiittiimm  hhaassttaanneelleerriinnddee  ddee  ssiiyyaasseett
ssöözz  kkoonnuussuudduurr..  BBuu  kkoonnuu  eeğğiittiimm  hhaass--
ttaanneelleerriinnddee    ddee  nnaass››ll  oollmmaall››dd››rr  ??

Üniversite ve Devlet  eğitim hasta-
nelerinin ikisini birbirinden farkl› gör-
müyorum. Bence misyonu ayn› olan
hastanelerdir. Bu misyon en iyi sağl›k
hizmeti vermek, iyi eğitim ve öğretim
yapmak, Türk halk›n›n sağl›ğ› için ye-
ni ve iyi doktorlar yetiştirmek, konu-
lar›nda güncel araşt›rmalar yapmak ve
bunlar› uygulamakt›r. Özellikle TYİH
için bu böyledir. Bence siyaset bu ku-
ruluşlar›n tamamen d›ş›nda kalmal›-
d›r. Eğitim ve araşt›rma hastanelerinin
misyonlar› bellidir. Hedeflerine ulaş-
malar›nda  siyasetin bir rolü yoktur.

SSoorruu  ::  EEğğiittiimm  hhaassttaanneelleerriinniinn  yyöö--
nneettsseell  vvee  pprrooggrraammssaall  bbaakk››mmddaann  üünnii--
vveerrssiitteelleerrddee  oolldduuğğuu  ggiibbii  öözzggüürrllüüğğüünnüü
kkaabbuull  eeddiiyyoorr  mmuussuunnuuzz  ??

TYİH  bir işletme olarak yap›lan-
d›rmaya başlanm›ş. İdari ve  mali
özerklik durumu var. Sağl›k Bakanl›-
ğ›’n›n bu işletme yap›lanmas›n› daha
da genişletme ve diğer eğitim hastane-
lerine  de bu modeli taş›ma düşüncesi
var. Tabii ki programsal özgürlük de
esast›r.  Bir kuruluş için en iyi karar
verecek,  ihtiyaçlar› en iyi bilecek en
uygun program› seçecek kişiler o ku-
rumda  her gün, her gece çal›şan kişi-
lerdir. Bu tamamen gözetim ve dene-
tim yokluğu değildir. Tabi ki denetim
olmal›d›r.

PPrrooff..  DDrr..  AAllii  ÖÖzzddeenn:: Uzun y›llar
ABD’de çeşitli üniversitelerde çal›ş-
m›şs›n›z. Büyük bir birikiminiz oldu-
ğu bir gerçek. Mesleğinizin yan› s›ra
güncel sorunlar›n tart›ş›lmas›na  kat›l-
man›zda yarar olduğunu düşünüyo-
ruz.

PPrrooff..  DDrr..  AAddnnaann  ÇÇoobbaannooğğlluu  ::  Ben
29-30 y›l sonra Türkiye’ye tekrar gel-
mekle doğru yapt›ğ›ma inan›yorum.
Bulunduğum konumda çok aktif ola-
rak çal›şmak niyetindeyim. İnşallah
hem kendim için, hem de TYİH için
çok iyi günler bekliyorum.

TTüürrkkiiyyee’’ddee  eenn  bbüüyyüükk
pprroobblleemm  ddee  ddoonnöörr  

bbuullmmaakktt››rr..  TTüürrkkiiyyee  bbuu
aaçç››ddaann  AAvvrruuppaa’’ddaa  

ssoonnuunnccuu  dduurruummddaadd››rr..
HHeerr  11  mmiillyyoonn  

iinnssaannaa  11..33    ddoonnöörr  
ddüüşşmmeekktteeddiirr..  BBuunnuunn

1100’’llaarrddaa,,  2200’’lleerrddee
oollmmaass››  ggeerreekkiirr..  AAvvrruuppaa

üüllkkeelleerriinnddeenn,,  
İİssppaannyyaa’’ddaa  bbuu    oorraann

hheerr  mmiillyyoonn  iinnssaannaa    3344’’ee
kkaaddaarr  çç››kkmmaakkttaadd››rr..  

BBeennccee  yyaapp››llaaccaakk  
ççaall››şşmmaallaarr››nn  eenn  bbüüyyüükk
kk››ssmm››  ssaağğll››kk  ppeerrssoonneelliinniinn

vvee  ggeenneell  oollaarraakk  
hhaallkk››mm››zz››nn  oorrggaann  nnaakkllii
vvee  ssoonnuuççllaarr››,,  bbaaşşaarr››ss››
kkoonnuussuunnddaa  eeğğiittiimmii  vvee

bbiilliinnççlleennddiirriillmmeessii  
yyöönnüünnddee  oollmmaall››dd››rr..
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İİssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörrüü  PPrrooff..  DDrr..  KKeemmaall  AAlleemmddaarrooğğlluu::

TTeekknnoolloojjiinniinn  iilleerrlleemmeessiinnee  ddaayyaall››  oollaarraakk  bbiilliimmddee  iilleerrlleeyyiiflfllleerriinn  iizzlleenneebbiillmmeessii  bbaaflflttaa  kkaayynnaakk  ggeerreekkttiirriirr
Bafltaraf› 3. Sayfada

ÜÜnniivveerrssiittee  kkeennddii  ssoorruunnllaarr››nn  ççöö--
zzüümm  üürreettmmeeddiiğğii  ttaakkttiirrddee  bbiirr  bbaaşşkkaass››
bbiirr  ggüünn  mmuuttllaakkaa  bbuu  ssoorruunnllaarr››  ççöözzee--
cceekkttiirr.. OO  nneeddeennllee  aakkaaddeemmiissyyeennlleerriinn
bbuu  ggöörreevvii  bbaaşşkkaa  kkuurruulluuşşllaarraa  iihhaallee  eett--
mmeemmeessii  ggeerreekkttiiğğii  bbiirr  ggeerrççeekkttiirr..
YYÖÖKK’’üünn  bbuu  kkoonnuuddaa  ççaağğddaaşş,,  ddiinnaammiikk,,
öözzggüürr  bbiirr  üünniivveerrssiittee  iiççiinn  ttoopplluumm  iillee
bbüüttüünnlleeşşeerreekk  yyeennii  bbiirr  pprroojjeeyyii  ggüünnddee--
mmee  ggeettiirrmmeessii  ggeerreekkmmeezz  mmii??

Üniversitelerin sürekli YÖK üze-
rinden yenilenmesi anlam›na gelen bu
soruda yan›t çok yönlü olabilir. Üni-
versiteler toplum ile bütünleşmelidir.
Toplum ile bütünleşme üniversitelerin
üniversite-sanayii, üniversite-ticaret,
üniversite-sektör işbirliği içerisinde
eğitim vermesi, bilimsel araşt›rmalar
yapmas› ve üretilen bilimin bu sektöre
aktar›lmas›d›r. Özellikle T›p Fakülte-
lerindeki eğitimin başar›l› olmas›n›n
nedeni T›p Fakültelerinde eğitimin
sektör içinde yani hastanelerde hasta-
hekim ilişkileri içerisinde gerçekleşti-
rilmesidir. İşte son y›llarda giderek
üniversitelerde gelişen araşt›rma ve
geliştirme merkezleri ve sanayi ile,
sektör ile iç içe eğitim, sektörün ola-
naklar›ndan yararlanmak, sektörün
teknolojik gelişiminden yararlanmak
ve öğrencilerin bu alanlar› kullanarak
daha çağdaş eğitime ve eğitim olanak-

lar›na sahip olmas› bugün sağlanan bir
yöntemdir. Bu bak›mdan yeni bir pro-
je diye düşünmek asl›nda bugün var
olan çal›şmalar› bir anlamda değersiz
bulmak demektir ki bu yanl›ş olur.
Gerek İstanbul Üniversitesi’nde ge-
rekse  birçok üniversitede bugün üst
düzeyde üniversite-sektör işbirliği
içerisinde bilim üretiltidiğini ve bu-
nun topluma yans›t›ld›ğ›n› görmekte-
yiz. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  kkrroonniikk  hhaassttaall››ğğ››
oollaann  ppaarrtt--ttiimmee  ssiisstteemmii  ssoorruunnuunnaa  ççöö--
zzüümm  iiççiinn  yyeennii  bbiirr  üünniivveerrssiittee  ddeevvrriimmii--
nniinn  ggeerrççeekklleeşşmmeessii  bbeekklleenneecceeğğiinnee  ddaa--
hhaa  aakk››llcc››  oollaarraakk  aacciilleenn  ggüünnddeemmee  ggeettii--
rriillmmeessii  ggeerreekkmmeezz  mmii??  ÇÇüünnkküü  bbuu  kkoo--
nnuu  ççöözzüüllmmeeddeenn  üünniivveerrssiitteelleerriinn  kkiişşiillii--
ğğii  vvee  ççaağğddaaşşll››ğğ››  hheepp  ttaarrtt››şşmmaa  kkoonnuussuu
oollaaccaakktt››rr..  

Üniversitelerde part-time, üniversi-
telerin kuruluş tarihlerinden itibaren
var olan bir olgudur. Bugün dünyan›n
en ünlü üniversitelerinde de belirli
sözleşmeler içerisinde part-time çal›-
şan öğretim elemanlar› vard›r. Ancak
ülkemizdeki part-time uygulamas›
üniversitelerin kuruluşu veya 1933
Üniversite Reformundan bu yana çok
farkl› bir şekilde gelişmiştir. Part-time
görev yapanlar›n yönetim görevlerin-
de rahatl›kla bulunabilmeleri, daha
sonra bunun ortaya ç›kmas›na sebep

olmuştur. Birçok sorunun yaşand›ğ›
bu durumu tek bir öneri ile çözmek
mümkün değildir. Özellikle üniversi-
teninin üst yöneticisi olduktan ve böy-
lece farkl› bilim alanlar›ndaki yap›y›
yakinen izledikten sonra sorunun çok
yönlü olduğunu ve çözümde de tek bir
modelin kolayl›kla önerilemeyeceğini
belitmek isterim. Ancak T›p fakültele-
ri için;  bugün içerisinde her şey eşit
olmal›d›r. Başlang›ç saati, bitiş saati,
ödenen ücretler vb. Mesaiden sonra
kişi kendi zaman›n› kendi isteği doğ-
rultusunda değerlendirebilir. Serbest
meslek icra edecek ise  yasalara bağl›
olarak gereği yerine getirilecektir.
Part-time çal›şanlara kesin sözleşmeli
kurallar getirmek ve iyi bir denetim
ile bugün ülkede mevcut devlet me-
muru anlay›ş›ndan ç›kararak bu konu-
yu çözmek yararl› olacakt›r. Ayr›ca
özellikle hekimlikte birçok kişinin ya-
pay ve sak›ncal› full-time çal›şmalar›
da önlenmiş olacakt›r.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  iinnssaann  ggüüccüünnüü
oolluuşşttuurruurrkkeenn  ççaağğddaaşşll››kk  vvee  ppoozziittiiff  bbii--
lliimmlleerree  iinnaannçç  kkuurraallllaarr››nnaa  rriiaayyeett  eeddiill--
mmeessii  üünniivveerrssiitteenniinn  ggeelleecceeğğiinnii  bbeelliirrllee--
yyeenn  eenn  öönneemmllii  kkrriitteerr  ddeeğğiill  mmiiddiirr??

Ben bu soruyu üniversitelere ele-
man al›n›rken çağdaş, pozitif bilimle-
re inanan, Atatürk ilke ve devrimleri-
nin savunucusu kişilerin istihdam›

olarak değerlendiriyorum. Pozitif bi-
limlere inanmayan, pozitif bilimlerin
ilerleyişini izlemeyen, çağdaş düşün-
ceden yoksun ve kutsal vahi ile sorun-
lar› çözmeye çal›şan kişilerin üniver-
sitede yeri olmamas› gerektiği biçi-
minde yan›tlamak isterim.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerree  mmaallii  öözzeerrkklliikk  vveerriill--
ddiiğğii  zzaammaann  üünniivveerrssiitteenniinn  eekkoonnoommiikk
ssoorruunnuu  nnaass››ll  hhaalllleeddiilleecceekkttiirr??  KKoonnuu
iillee  iillggiillii  öörrnneekklleemmeelleerr  yyaappaarr  mm››ss››nn››zz??

Üniversitelere mali özerklik veril-
diği zaman, üniversiteler ekonomik
sorununu nas›l çözecektir. Mali özerk-
lik verilmesi; üniversitenin kendi gelir
kaynaklar›n› birtak›m bürokratik en-
geller olmaks›z›n yönetim kurulu ka-
rar› ile kullanabilmesidir. Bu konuda
yönetim görevinde bulunan kişiler na-
s›l s›k›nt›larla karş›laşt›klar›n› bilirler.
Bir y›l öncesi yap›lan bütçede belirle-
nen ödenekler, acil konular ç›kt›ğ› za-
man, oradan bir başka yere aktar›lma-
d›ğ› için ve aktarma yetkisi Maliye
Bakanl›ğ›’na ait olduğu için genelde
de Maliye Bakanl›ğ› izin vermediği
için s›k›nt›lar yaşanmaktad›r. Örneğin
17 Ağustos 1999 depreminde iki t›p
fakültesine ayr›lm›ş olan beşyüzer
milyarl›k yani toplam 1 trilyonlu öde-
nek, korozyon nedeniyle hasar gören
ve deprem sonras› çok çirkin bir gö-
rüntü arz eden Mühendislik ve Veteri-

ner Fakültelerine aktar›lmak istenmiş
fakat zaman›n Maliye Bakan›n›n izin
vermemesi sonucu üç ay boşa harcan-
m›ş ve ancak 12 Kas›m 1999 depre-
minden sonra izin vermeleri üzerine
aktarma yap›lm›ş fakat bu defa da ye-
terli zaman kalmad›ğ› için işlem ta-
mamlanamam›şt›r. Bu durum devlete
birkaç trilyon zarara, öğrencilerin en
az iki y›l farkl› mekanlarda eğitim
görmelerine, öğretim elemanlar›n›n
ve idari görevlilerin hiçbir oturacak
yeri olmaks›z›n  görev yapmalar›na
neden olmuştur. Bu nedenle mali
özerklik üniversite yönetiminin belir-
lediği biçimde ve ölçüde ak›lc› yön-
temlerle ve konuyu yerinde görerek
ve bilerek kullanmakt›r. Ayr›ca bu du-
rum  yeni kaynaklar yaratmaya da bir
yerde etkili olacakt›r. Üniversitenin
gelir kaynaklar› bugünkü statüye göre
kalm›ş bütçe, döner sermaye, öğrenci
katk› paylar› ve bir de değişik şekiller-
de sağlanan bağ›şlar olarak gözük-
mektedir. İşte mali özerklik varl›ğ›n-
da; bu konuda yap›lacak olan
çal›şmalar› birlikte değerlendirerek
aralar›nda geçiş yapma esnekliğinin
yöneticilere ve yönetim kurullar›na
b›rak›lmas›n› sağlayacakt›r. Bu da
kaynaklar›n en verimli şekilde kul-
lan›lmas›n› sağlar. Ayr›ca üniversit-
ede bir çok yönden aç›l›m gerekli ola-
cakt›r.
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Türk Gastroenteroloji Vakf› taraf›ndan düzenlenen
"II. Ulusal Sağl›k Çal›şanlar›" kat›l›ml›, serbest konulu
Fotoğraf Yar›şmas›’n›n jürisi daha önce duyurulan
başvuru adresinde 15.06.2003 tarihinde saat 09:00’da

topland›. Yar›şmaya 186 adet renkli bask› fotoğraf, 118
adet saydam kat›l›m oldu. Oylama yöntemi ile yap›lan
değerlendirme sonucunda aşağ›daki listede belirtilen
fotoğraf/saydamlar karş›lar›ndaki değerleri kazand›lar. 
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2) "Balerin" Murat Seyit - ‹kincilik
3) "Geçmifl" Olcay Özkan - Üçüncülük
4) "‹pek Boyamas›" Ömer Ya¤l›dere - Sektör Firma Ödülü
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2. "Göl ‹skelesi"  : Doç. Dr. Mehmet Arslan
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2. Özel Ödül : "Sevgi" Haluk Sarg›n
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de¤eri kazanm›fllard›r.

Renkli bask› dal›nda 89 foto¤raf, saydam dal›nda 56 foto¤raf sergileme de¤eri kazanm›fllard›r.
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