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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

PPrrooff..  DDrr..  UUlluuss  SSaalliihh  AAKKAARRCCAA
SSaayyffaa  22

GGaazzeetteeccii  --  YYaazzaarr  TTaakkii  DDOOĞĞAANN
SSaayyffaa  55

UUGGHH  OOlliimmppiiyyaattllaarr››
SSaayyffaa  66  --  77

GGüünncceell  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii:: Say›n
Doğan, öncelikle bize zaman ay›r-
d›ğ›n›z için size teşekkür etmek is-
terim.
TTaakkii  DDOOĞĞAANN:: Ben çok teşekkür
ederim.
GG: Röportaj›m›z esnas›nda neden
sizi seçtiğimizi çok iyi anlayacağ›-
n›z› tahmin ediyorum. Nerede doğ-
dunuz?
TD: Kahramanmaraş Elbistan.
GG: Anne ve baban›z›n memleket-
leri?
TD: Her ikisi de Kahramanmaraş,
Elbistanl›lar.
GG: Medeni halinizi öğrenebilir
miyiz?
TD: Evli görünen dul… Dul da di-
yebiliriz.
GG: Eğitim düzeyiniz?
TD: Yüksekokul.
GG: Herhangi bir tarikata üye mi-
siniz?
TD: Kendi tarikat›m›n üyesiyim…

GG: Kaç y›ld›r gazetecilik yap›-
yorsunuz?
TD: 32 y›ld›r.
GG: Sizi hep insanlara mikrofon
uzat›p soru sorarken görüyoruz.
Binlerce insana sorduğunuz soru-
lar›n yan›tlar›n›n sizde önemli bir
bilgi birikimi yaratt›ğ›n› düşünü-
yoruz. O nedenle sorular›m›za k›sa
ve net yan›tlar verebilirseniz sevi-
niriz. Baz› gazetecilerde aş›r› bir
bilmişlik duygusu görüyoruz.
Medyan›n ve özel sektörün ülkeyi
yönlendirme hastal›ğ›na destek
verdiğini görüyoruz. Siz de bu ka-
naatte misiniz?
TD: Hay›r ayn› kanaatte değilim.
Yaln›z burada iki ayr› soru var. Bi-
rincisini, yani çok bilmişlik konu-
sunu kabul edebilirim, ancak özel
sektör konusunda, özellikle özel
sektörün gelişmesi konusunda be-
nim de buna paralel düşüncelerim
var. [[SSaayyffaa  1122’’ddee]]

İİkkttiiddaarr  ppaarrttiilleerriinniinn  ÜÜnniivveerrssii--
ttee’’lleerrii  iillggii  aallaannllaarr››  oollaarraakk  tteessppiitt
eettmmeelleerriinniinn  nneeddeennii  ssiizzccee  nneeddiirr??

İktidar partileri ülkenin her ala-

n›nda sözlerinin geçtiğini görmek,
istekleri doğrultusunda davran›şlar
sağlamak istiyorlar. Ayr›ca üniver-
site eğitiminin kendi ideolojilerine
uygun insanlar yetiştirmesini özlü-
yorlar.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  kkeennddii    ssoorruunn--
llaarr››nnaa  ççöözzüümm  üürreettmmeeyyiipp  bbeelliirrssiizz--
lliiğğee  iihhaallee  eettmmeessiinniinn  nneeddeennlleerrii
ssiizzccee  nnee  oollaabbiilliirr??

Üniversitelerin iyi çal›şmas›,
bilimsel aç›dan tam verimliliğe
ulaşmas› bir kültürel gelişme soru-
nudur. Toplumun belirleyici ke-
simleri, bilimi, akl› temel dayanak
alan bir kültür düzeyine erişmedik-
çe bu sağlanamaz. [[SSaayyffaa  99’’ddaa]]

PPrrooff..  DDrr..  UUlluuss  SSaalliihh  AAKKAARRCCAA
[[SSaayyffaa  22’’ddee]]

PPrrooff..  DDrr..  GGüüllbbiinn  DDÖÖKKMMEECCİİ  
[[SSaayyffaa  22’’ddee]]

TTJJGG’’yyee  DDeesstteekk  VVeerreennlleerr
[[SSaayyffaa  88’’ddee]]

PPrrooff..  DDrr..  YY››llmmaazz  ÇÇAAKKAALLOOĞĞLLUU
[[SSaayyffaa  55’’ddee]]

PPrrooff  DDrr  HHaalliill  DDEEĞĞEERRTTEEKKİİNN
[[SSaayyffaa  33’’ddee]]

EERRDDAALL  İİNNÖÖNNÜÜ

TTaakkii  DDOOĞĞAANN  GGAAZZEETTEEMMİİZZDDEEBBaaşşkkaann››mm››zz  MMeevvccuutt  DDuurruummuunn
DDeeğğeerrlleennddiirrmmeessiinnii  GGaazzeetteemmiizzee  YYaapptt››

2222  HHAAZZİİRRAANN  22000033 tarihinde gerçek-
leşen Türk Gastroenteroloji Derneği Ola-
ğan Genel dağ›l›m› yapm›ş ve dernek
başkanl›ğ›na Prof. Dr. Sedat Boyac›oğlu,
genel sekreterliğe Prof. Dr. Cihan Yur-
dayd›n, ikinci başkanl›ğa Prof. Dr. Nur-
dan Tözün ve saymanl›ğa Doç. Dr. Erkan
Parlak getirilmişlerdir. Bunun yan›s›ra
Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Prof. Dr. Fatih
Beş›ş›k ve Prof. Dr. Fahri Iş›tan hocalar
ise yönetim kurulu üyesi olarak görev al-
m›şlard›r. Yeni yönetim kurulu olarak
öncelikle bu genel kurulda değiştirilen
tüzük maddelerinin onay›n› ald›k ve bu-
nu tüm üyelerimize duyurduk. Tüzüğü-
müzün değişen maddeleri eski halleri ile
birlikte aşağ›dad›r:

EESSKKİİ  ŞŞEEKKLLİİ::
Sayfa-1 / Madde II: Derneğin Konusu ve

Amaçlar›
a) Sindirim sistemi hastal›klar›n›n      ince-

lenmesi,
YYEENNİİ  ŞŞEEKKLLİİ::
SSaayyffaa--11  MMaaddddee::  IIII::  Derneğin Konu-

su ve Amaçlar›
a) Sindirim sistemi hastal›klar›n›n in-

celenmesi, Türkiye’de Gastroenteroloji
biliminin ve Gastroenteroloji uzmanlar›-
n›n hak ve ç›karlar›n› korumak ve geliş-
tirmek,

EESSKKİİ  ŞŞEEKKLLİİ::
SSaayyffaa--22  //MMaaddddee  IIIIII:: Derneğe Girme

ve Ç›kma Şartlar› ve Dernek Üyeleri
1. Dernekler Kanununun 16. maddesi-

ne göre, derneklere girmeye ehil olan ve
Gastroenteroloji ile uğraşan ve ilgilenen
her hekim, iki üyenin takdimi ve Yöne-
tim Kurulu karar› ile derneğe girebilir.

2. Dernek üyeleri y›lda 500.000 TL
beşyüzbin)’den az olmamak üzere Genel
Kurul taraf›ndan günün ekonomik koşul-
lar›na göre belirlenecek üye aidat› öder-
ler. Üyelik aidat› mazeretsiz olarak iki
y›lda üst üste ödemeyen üyenin, üyelik
haklar› ve üyeliği otomatikman sona
erer.

YYEENNİİ  ŞŞEEKKLLİİ
SSaayyffaa--22  MMaaddddee::  IIIIII:: Derneğe Girme

ve Ç›kma Şartlar› ve Dernek Üyeleri
1. Türk Gastroenteroloji Derneği şu-

belerine, Dernekler Kanunu’nun 16.
maddesine göre, derneklere girmeye ehil
olan Gastroenteroloji uzmanlar› üye ola-
bilir. 

2. Dernek üyeleri y›lda 10.000.000
TL on milyon) üye aidat› öderler. Üyelik
aidat› mazeretsiz olarak iki y›lda üst üste
ödemeyen üyenin, üyelik haklar› ve üye-
liği otomatikman sona erer.

EESSKKİİ  ŞŞEEKKLLİİ::
SSaayyffaa--33  //MMaaddddee  IIVV:: Derneğin Merkez

Teşkilat› (İkinci madde c) ş›kk›:
c) Oluşumu:
1. Şubelerin yönetim kurullar›n›n asil

üyelerinin,
2. Her şubenin kendi genel kurulunda

her yirmi üye için bir temsilci olmak üze-
re seçilecek temsilcilerinin,

3. Genel Merkeze 1-6-1994 tarihine
kadar kaydolmuş üyelerden Genel Mer-
kez üyelik vecibelerini yerine getirenle-
rin (Genel Merkez üyelerinin şubelere de
üye olmas› caizdir) kat›l›m›yla oluşur
Liste Ektedir).

YYEENNİİ  ŞŞEEKKLLİİ::
SSaayyffaa--33  //MMaaddddee  IIVV::  Derneğin Mer-

kez Teşkilat› (İkinci madde c) ş›kk›:
c) Genel Kurul Oluşumu:
1. Türk Gastroenteroloji Derneği şu-

belerine üye olan tüm gastroenteroloji
uzmanlar›n›n,

2. Genel Merkez Yönetim ve Denetim
kurullar›n›n asil ve yedek üyelerinin,

3. Genel Merkeze 1-6-1994 tarihine
kadar kaydolmuş üyelerden Genel Mer-
kez üyelik vecibelerini yerine getirenle-
rin (Genel Merkez üyelerinin şubelere de
üye olmas› caizdir) kat›l›m›yla oluşur Liste
Ektedir).

Bu değişikliklerden ç›kan en önemli
sonuç derneğin bundan sonra kesin ve
tart›şmas›z bir şekilde bir uzmanl›k der-
neği olduğunun netleşmesidir. Bu neden-
le dernek yönetim kuruluna da Türki-
ye’deki Gastroenteroloji uzmanlar›n›n
sorunlar›n› ortaya ç›karmak ve çözümler
üretmek görevi verilmiştir.

Bu tüzük sayesinden bundan sonra şu-
belerimize üye olan tüm Gastroenteroloji
uzmanlar› genel kurullara kat›labilecek
ve oy kullanabileceklerdir.

Tüzük değişikliği ile ortaya ç›kan bir
konu da sadece Gastroenteroloji uzman-
lar›n›n üye olabilecekleri ifadesinin
Gastroenteroloji uzman› olmayan eski
üyelere ne gibi bir işlem yap›lacağ›d›r. Orta-
ya iki görüş ç›km›şt›r: Birincisi, eski üyele-
rin üyeliklerinin, vecibelerine getirmeleri
kayd›yla, aynen devam etmesi; ve ikincisi,
eski üyelerin üyeliklerinin sonland›r›lmas›-
d›r. 

Bir diğer önemli konu ise sadece
Gastroenteroloji uzman› olan kişilerin
üye olabilmesi k›s›tlamas› nedeniyle baz›
şubelerin yasal aç›dan yeterli üye say›s›-
na ulaşamayacak olmas›d›r. Bu durumda
yeni bir düzenlemeye gitmek, yani baz›
şubelerin fesh edilerek yak›n illerdeki şu-

belerle birleşerek yeni şubeler aç›lmas›
sonucunu doğuracakt›r. Bu konu en iyi çö-
zümü bulabilmek için tart›şmaya aç›lm›şt›r. 

TTüürrkk  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  YYeetteerrlliilliikk
KKuurruulluu  ÇÇaall››şşmmaallaarr››::

Geçirdiğimiz bu bir y›ll›k dönemde
Türk Gastroenteroloji Yeterlilik Kurulu
değerli hocam›z Prof. Dr. Atilla Ökten’in
başkanl›ğ›nda çal›şmalar›n› son derecede
etkili ve başar›l› bir şekilde yürütmüştür.
Kurulumuzun yapt›ğ› çal›şmalar›n ›ş›ğ›n-
da derneğimiz "Gastroenteroloji Yandal
İhtisas› Asistan Karnesi" ad› alt›nda kar-
neleri haz›rlam›ş ve isteyen eğitim kurum-
lar›na ücretsiz olarak dağ›tm›şt›r ve dağ›t-
maya devam etmektedir. 

Gastroenteroloji Eğitim Kurumlar›
Standartlar› haz›rl›ğ› art›k son aşamaya
gelmiştir. Bu çal›şmay› yönetim kurulu
üyemiz Prof. Dr. Nurdan Tözün hocam›z
başkanl›ğ›nda bir komite yürütmektedir. 

21. Ulusal Gastroenteroloji Haftas›
içinde "Board" S›nav› yap›lmas›na karar
verilmiş ve bu amaçla her türlü girişim
yap›lm›şt›r. İlk Türk Gastroenteroloji
Yeterlilik S›nav› bu kongrede gerçekle-
şecektir. 

Avrupa Gastroenteroloji Board üyele-
ri her y›l yapt›klar› düzenli toplant›lar›n-
dan sonuncusunu geçtiğimiz Haziran ay›
başlar›nda İstanbul’da yapm›şlard›r. Tür-
kiye’yi temsilen toplant›ya Prof. Dr. Ci-
han Yurdayd›n ve Prof. Dr. Nurdan Tö-
zün kat›lm›şlard›r. Türk Gastroenteroloji
Derneği "Avrupa Gastroenteroloji Bo-
ard’una" ev sahipliği yapmaktan onur
duymuştur.

BBuu  aarraaddaa  şşuu  hhuussuussuu  ddaa  ddiikkkkaattlleerriinnii--
zzee  ssuunnaarr››mm::

1 Ocak 1994 tarihinde resmi olarak
Gastroenteroloji uzmanl›k eğitimine baş-
lam›ş olanlar isterlerse Avrupa Gastroen-
teroloji Diplomas› almak için EBG5
isimli formu doldurarak başvurabilecek-
lerdir. Form internet sayfas›ndan temin
edilebilir. Buna doldurulan formla bera-
ber EUMS’in Lüksemburg’taki aşağ›daki
hesab›na 150 Euro yat›r›lmas› gerekmek-
tedir. 

Section of Gastroenterology, EUMS
Bank Generale Luxembourg,
Account Number 30-010910-80
Yeterlilik Kurulumuz üyeleri ve bu ko-

nuda canla başla ve tüm kalbiyle çal›şan
Arif Acar’a sonsuz teşekkürlerimi sunar›m. 

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  55’’ddee]]

11  OOccaakk  11999944  ttaarriihhiinnddee  rreessmmii
oollaarraakk  ggaassttrrooeenntteerroolloojjii  uuzzmmaannll››kk
eeğğiittiimmiinnee  bbaaşşllaamm››şş  oollaannllaarr  iisstteerr--

lleerrssee  AAvvrruuppaa  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii
DDiipplloommaass››  aallmmaakk  iiççiinn  EEBBGG55

iissiimmllii  ffoorrmmuu  ddoolldduurraarraakk
bbaaşşvvuurraabbiilleecceekklleerrddiirr..  FFoorrmm
iinntteerrnneett  ssaayyffaass››nnddaann  tteemmiinn
eeddiilleebbiilliirr..  BBuunnaa  ddoolldduurruullaann
ffoorrmmllaa  bbeerraabbeerr  EEUUMMSS’’iinn

LLüükksseemmbbuurrgg’’ttaakkii  aaşşaağğ››ddaakkii
hheessaabb››nnaa  115500  EEuurroo  yyaatt››rr››llmmaass››

ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  

2211..  UUlluussaall  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii
HHaaffttaass››  iiççiinnddee  ""BBooaarrdd""  SS››nnaavv››
yyaapp››llmmaass››nnaa  kkaarraarr  vveerriillmmiişş  vvee
bbuu  aammaaççllaa  hheerr  ttüürrllüü  ggiirriişşiimm

yyaapp››llmm››şştt››rr..
İİllkk  TTüürrkk  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii

YYeetteerrlliilliikk  SS››nnaavv››  bbuu  kkoonnggrreeddee
ggeerrççeekklleeşşeecceekkttiirr..  
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TTüürrkkiiyyee''ddee  AAkkaaddee--
mmiikk  TT››bbbb››nn  yyaaşşaadd››ğğ››
pprroobblleemmlleerrii  kk››ssaaccaa
öözzeettlleeyyeebbiilliirr  mmiissii--
nniizz??

BBUU toplumsal şart-
larda tüm yaşam›n› bi-
limselliğe adayacak
bir akademik elema-
n›n bulunmas› ve ye-
tiştirilmesi en önemli
problemlerin baş›nda
gelmektedir. Zaten
mevcut akademisyen-
lerin çoğunluğu da
maddi manevi çeşitli
nedenlerle mutsuz,
umutsuz ve verimsiz
hale gelmektedir. Bu
örnekler henüz yetiş-
mekte olanlarda da
beyin göçüne yol aç-
maktad›r.

Üniversite - toplum
ilişkilerinin kopuklu-
ğu ana sorunlar›n bi-
linmesine, çözüm ge-
liştirilmesine ve uy-
gulanmas›na engel ol-
maktad›r. Bu nedenle
üniversitelerin top-
lumsal ve ekonomik
katk›lar› beklenen dü-
zeyde olamamaktad›r.

Ülkemiz ekonomik
koşullar›n›n çok zor
durumda olduğu bi-
linmektedir. Ancak
mevcut olanaklar›n
ak›lc› ve dengeli dağ›-
t›lamamas› sonucu,
üniversite çal›şanlar›

gerek mesleki gerek
özel yaşamlar›n› güç
şartlar alt›nda sürdür-
meye çal›şmaktad›r-
lar.

TT››pp  FFaakküülltteessii  ööğğ--
rreennccii  eeğğiittiimmiinnddee  vvee
aassiissttaann  eeğğiittiimmiinnddee
aarraaşştt››rrmmaa,,  ssuunnuumm  vvee
yyaazz››mm  kkoonnuullaarr››nnddaa
eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaa--
rr››nnddaa  yyeetteerrllii  zzaammaann
aayyrr››llmmaass››  zzoorruunnlluulluu--
ğğuunnaa  iinnaannmmaakkttaa  mm››--
ss››nn››zz??

Elbette. Her öğrenci
ve asistan potansiyel
bir bilim adam› olarak
görülmelidir. Bu ko-
nuda yetenekli görü-
len öğrenci ve asistan-
lar araşt›rma yapma,
araşt›rmas›n› sunabil-
me ve yazabilme ko-
nusunda eğitilmelidir.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddeekkii
mmeevvccuutt    üüccrreett  ppoolliittii--
kkaallaarr››  vvee  aallttyyaapp››
ssoorruunnllaarr››  bbiilliimmsseell
aarraaşştt››rrmmaa  iiççiinn  oolluumm--
ssuuzzlluukk  yyaarraattmmaakkttaa
mm››dd››rr??

Üretimin az, gelir
dağ›l›m›n›n adaletsiz
olduğu bir toplumda,
üniversitelere ayr›lan
bütçede yeterli olma-
maktad›r. Bu olanak-
s›zl›klar, bilimsel ak-
tivite ve gelişimi
azaltmakta hatta mev-
cut durumun devam›-
n› dahi güçleştirmek-
tedir. Bu nedenle, ön-
celikle ana sorunlar›n
belirlenmesi, kaynak-
lar›n bilinçli ve ada-
letli paylaş›m›, üreti-
min ve verimliliğin
art›r›lmas› gerekmek-
tedir.

ÖÖNNCCEELLİİKK--
LLEE  2211..  UULLUU--
SSAALL  GGAASSTT--
RROOEENNTTEERROO--
LLOOJJİİ  HHAAFFTTAA--
SSII’’NNIINN  BBAA--
ŞŞAARRIILLII  VVEE
VV EE RR İİ MM LL İİ
GGEEÇÇMMEESSİİNNİİ
DD İİ LL EE RR İİ MM ..
AARRTTIIKK  GGEE--
LLEENNEEKKSSEELL--

LLEEŞŞEENN  GGAASSTTRROOEENNTTEERROOLLOOJJİİ
GGÜÜNNLLÜÜĞĞÜÜ’’NNÜÜ  HHAAZZIIRRLLAAYYAANN
VVEE  EEMMEEĞĞİİ  GGEEÇÇEENN  HHEERRKKEESSİİ
DDEE  KKUUTTLLAARRIIMM..

Olabildiğince nesnel değerlen-
dirmeler yapmak istememe rağmen,
yöneltilen sorulara vereceğim ce-
vaplar elbette kişisel görüşlerimi
yans›tmaktad›r. Tüm okuyucular ta-
raf›ndan paylaş›lmayabilir. Ama
amaç da farkl› görüş ve düşünceleri
biraraya getirmektir san›yorum. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  AAkkaaddeemmiikk  TT››bbbb››nn
yyaaşşaadd››ğğ››  pprroobblleemmlleerrii  kk››ssaaccaa  öözzeett--
lleeyyeebbiilliirr  mmiissiinniizz??

AKADEMİK TIBBIN PROB-
LEMLERİ ASLINDA TÜRKİ-
YE’DEKİ TÜM AKADEMİK
ÇEVRELERİN SORUNLARIDIR.
Hakk›nda belki sayfalar dolusu ya-
z›labilecek bu soruyu ben özet ol-
mas› için madde madde cevaplamak
istiyorum. Akademik t›bb›n başl›ca
problemlerini şu şekilde s›ralayabi-
liriz:

• YÖK’ün üniversiteler üzerinde-
ki bask›s›, siyasi otoritenin buna or-
tak olma hevesi ve dolay›s› ile üni-
versitelerde gerçek anlamda bilim-
sel özerkliğin olmamas›,

• T›p fakültelerinde ve eğitimde
standart yap›lanma olmamas›,

• Akademik ünvanlar›n bir nevi
askerde rütbe art›ş› gibi kolayca elde
edilmesi; sadece tabelaya yazabil-
mek için ünvan al›nabilmesi,

• Akademik kadrolar›n tamamen
rektörlerin insiyatifinde bazen de
keyfi dağ›t›labilmesi,

• Politik kayg›larla, altyap› ol-
maks›z›n üniversitelerin aç›lmas›,

• Gene politik kayg›larla, üniver-
sitelerin önerileri dikkate al›nmaks›-
z›n yüksek say›da öğrenci al›nmas›,

• Muayenehane ve üniversiteler-
de primle özel muayene yapma ser-
bestisi ve buna ek olarak öğretim
üyelerinin muayenehane açma ve
primle özel hasta bakma mecburiye-
tinde kalacağ› maaşlara mahkum
edilmesi,

• Üniversite yönetimlerinin uzun
vadeli planlar yapmak, sanayi ile iş-
birliğini geliştirmek yerine bir daha-
ki seçimi nas›l kazan›r›m kayg›s›na
düşmesi,

• Üniversite yönetim ve sistemle-
rinde sürekliliği sağlayacak, başar›-
lar›n›n objektif kriterlerle değerlen-
dirileceği, başar›l› olduklar› takdirde
devaml›l›klar›n›n garanti edileceği
bir sistemin olmamas›,

• Kişilerin bilimsel başar›lar›na
ve yetkinlikleri yerine başka kriter-
lere göre değerlendirilmesi,

• Araşt›rma için yeterince kaynak
ve motivasyon yarat›lamamas›,

• D›ş dünya ile integre olunama-
mas› ve bunun için yeterince teşvik
ve motivasyonun olmamas›.

Bu liste daha çok uzat›labilir.
Ancak yer ve zaman darl›ğ› nede-
niyle ben burada sonland›rmak isti-
yorum. Bir konuya daha değinmek
istiyorum. Say›lan problemlerde so-
rumluluğu sadece siyasi otorite ve
sisteme atmaktan da kaç›n›lmas› ge-
rekir. Bu da problemlerden biridir
diye düşünüyorum. 

ÜNİVERSİTELER VE   AKA-
DEMİSYENLER OLARAK BİZ
DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ
YETERİNCE YAPMADIĞIMIZ
KANAATİNDEYİM.

TT››pp  FFaakküülltteessii  ööğğrreennccii  eeğğiittiimmiinn--
ddee  vvee  aassiissttaann  eeğğiittiimmiinnddee;;  aarraaşştt››rr--
mmaa,,  ssuunnuumm  vvee  yyaazz››mm  kkoonnuullaarr››nnddaa
eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarr››nnddaa  yyeetteerrllii  zzaa--
mmaann  aayyrr››llmmaass››  zzoorruunnlluulluuğğuunnaa

iinnaannmmaakkttaa  mm››ss››nn››zz??
Burada şu sorulabilir: "her öğ-

renci mezun olduğunda araşt›rmac›,
ya da öğretim üyesi mi olacak? Eğer
böylesi bir yola girecekse daha son-
ra bahsedilen eğitimleri alabilir, za-
ten yüklü olan t›p fakülteleri eğiti-
minde bu konulara yer verilmemeli-
dir." Ancak bence bu şekilde düşü-
nülmesi ve fakülte eğitiminde araş-
t›rma, sunum ve yaz›m tekniklerine
yer verilmemesi yanl›şt›r. Öğrenci-
lerimize araşt›rman›n özelliği, öne-
mi ve araşt›rman›n verdiği hazz› öğ-
retmezsek öğrencilerimizden baz›la-
r›n›n bu yöne yönelmesini nas›l bek-
leyebiliriz? T›p eğitimine bu konu-
lar›n konmas› Türk bilim hayat›na
pek çok başar›l› araşt›rmac› ve bilim
adam› kazand›rabilir.

Sunum tekniklerinden bütün öğ-
rencilere ne fayda gelir diye de soru-
labilir. Unutulmamal›d›r ki hekimlik
sadece hasta tedavi etmekten ibaret
bir meslek değildir. Hekim, ayr›ca
halk› ve insanlar› eğiten bir kişidir.
Halka veya belli bir gruba bir konu-
yu en iyi ne şekilde aktarabileceğini,
nas›l yeni davran›şlar kazand›rabile-
ceğini bilmesi çok önemlidir. Bu ne-
denle iyi bir sunumun nas›l yap›lma-
s› gerektiğinin öğretilmesinin önem-
li olduğuna inan›yorum. Bunun için
mutlaka ileride öğretim üyesi veya
akademisyen olmas› gerekmez. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddeekkii  mmeevvccuutt  üüccrreett
ppoolliittiikkaallaarr››  vvee  aallttyyaapp››  ssoorruunnllaarr››
bbiilliimmsseell  aarraaşştt››rrmmaa  iiççiinn  oolluummssuuzz--
lluukk  yyaarraattmmaakkttaa  mm››dd››rr??

Bu soru bir ölçüde cevab›n› da
içinde taş›maktad›r. Cevab› ise aç›k-
t›r. 

EEvveett,,  MMEEVVCCUUTT  ÜÜCCRREETT  PPOO--
LLİİTTİİKKAALLAARRII  VVEE  AALLTTYYAAPPII  SSOO--
RRUUNNLLAARRII  BBİİLLİİMMSSEELL  AARRAAŞŞ--
TTIIRRMMAA  İİÇÇİİNN  OOLLUUMMSSUUZZLLUUKK
YYAARRAATTMMAAKKTTAADDIIRR..

Bu soruna k›smen akademik t›b-
b›n sorunlar›nda da değinmiştim.
Mevcut ücret politikalar› ve berabe-
rinde getirilen muayenehane ve özel

hasta muayenesi serbestisi öğretim
üyelerini üniversitelerden uzaklaş-
t›rmakta ve akademik faaliyetlerden
koparmaktad›r. Evet muayenehane
ile araşt›rma ve yay›n faaliyetlerini
hakk›yla devam ettiren baz› öğretim
üyeleri vard›r. Ancak bu çok istisnai
bir durumdur. Diğer yandan t›p fa-
kültelerini düşünürsek, t›p fakültele-
rimiz bir eğitim ve araşt›rma kurum-
lar› olmaktan çok hasta bak›m› yap›-
lan kurumlar haline dönüşmüştür.
Hizmet hastanelerinden farklar›
yoktur. Araşt›rma için yeterince
kaynak bulunamamas›, araşt›rmala-
r›n araşt›r›c›lara maddi kazanç sağ-
lamamas› gibi durumlar bunun baş-
l›ca sebebidir. Araşt›rmadan araşt›-
r›c›n›n maddi kazanç sağlamas› bir
nevi h›rs›zl›k say›lmaktad›r. Araşt›r-
malardan araşt›r›c›lara sağlanacak
kaynak sorunu da standardize edil-
meli ve teşvik edilmelidir.

Öğretim üyeleri araşt›rma bak›-
m›ndan üretkenliklerine göre ücret-
lendirilebilmelidir. Devlet memuru
anlay›ş› ile herkese eşit ücret uygu-
lamas› kişileri pasifize etmektedir.

Altyap› sorunlar› üzerinde fazla
duramayacağ›m, çünkü bu başl› ba-
ş›na çok geniş bir konudur. Elbette
iyi bir araşt›rma yap›labilmesi sağ-
lam bir altyap› ile mümkün olmakta-
d›r. Nitekim ücret politikas› da bun-
lardan sadece birisidir. 

AALLTTYYAAPPII  SSOORRUUNNLLAARRII  SSAA--
DDEECCEE  MMEEVVCCUUTT  ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEE
SSİİSSTTEEMMİİNNDDEENN  DDEEĞĞİİLL  ÜÜNNİİ--
VVEERRSSİİTTEELLEERRİİNN  KKEENNDDİİ  İİLLGGİİ--
SSİİZZLLİİKKLLEERRİİNNDDEENN  DDEE  KKAAYY--
NNAAKKLLAANNMMAAKKTTAADDIIRR..

Yurtd›ş›nda ve yurtiçinde araşt›r-
malara kaynak sağlayan birçok ku-
rum vard›r. Bunlar›n iyi tan›t›lmas›
ve öğretim üyelerinin bunlara baş-
vurmas› gerekir. Üniversiteler sana-
yi ile işbirliği, yurtd›ş› üniversiteler-
le işbirliği, kendi döner sermayeleri-
ni geliştirme gibi tedbirlerle altyap›
sorunlar›na k›smen çözüm getirebi-
lirler.

PPrrooff..  DDrr..  UUlluuss  SSaalliihh  AAKKAARRCCAA PPrrooff..  DDrr..  GGüüllbbiinn  DDÖÖKKMMEECCİİ
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TTüürrkkiiyyee''ddee  AAkkaaddeemmiikk
TT››bbbb››nn  yyaaşşaadd››ğğ››  pprroobb--
lleemmlleerrii  kk››ssaaccaa  öözzeettlleeyyee--
bbiilliirr  mmiissiinniizz??

TTÜÜRRKKİİYYEE’de "Aka-
demik T›p", ülkenin genel
sorunlar› özellikle eğitim
ve sağl›k sorunlar›ndan
ayr› düşünülemez. Günü-
müzde ülkemizde düşünce

olarak "Akademik T›p" anlay›ş›n› iyi bilen ve
uygulama yeteneğinde olan birçok bilim adam›
olmas›na rağmen uygulamada istenen sonuçlar
al›namamaktad›r. 

Bunun nedeni "Akademik T›bb›n" başar›s›-
n› oluşturan faktörlerin, yani fakültelerdeki
eğitim düzeyi, fakülteler aras›ndaki kalite fark-
l›l›klar›, kadro durumlar›, maddi olanaklar, bü-
rokratik engeller, yönetici olanlarla bilgili
olanlar›n dengesizliği, yard›mc› akademik kad-
rolar, devletin ve kurumlar›n araşt›rmaya ver-
dikleri değer ve katk›lar›n olmas› gereken sevi-
yenin alt›nda olmas›d›r. Bu nedenle "Akade-
mik T›bb›n" gelişmesi ancak yeni ve çok yönlü
bir yaklaş›m gerektirmektedir. Bu alandaki ba-
şar› eksikliklerin giderilmesi ile orant›l›dlr.

TT››pp  FFaakküülltteessii  ööğğrreennccii  eeğğiittiimmiinnddee  vvee  aassiiss--
ttaann  eeğğiittiimmiinnddee  aarraaşştt››rrmmaa,,  ssuunnuumm  vvee  yyaazz››mm

kkoonnuullaarr››nnddaa  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarr››nnddaa  yyeetteerrllii
zzaammaann  aayyrr››llmmaass››  zzoorruunnlluulluuğğuunnaa  iinnaannmmaakkttaa
mm››ss››nn››zz??

Öğrenci ve asistan eğitiminde araşt›rma, su-
num ve yaz›m konular› eğitimin bir parças› ol-
mal›d›r. Buna özel olarak zaman ve eleman ay-
r›lmal›d›r. Özellikle asistan eğitiminde bu konu
daha da önemsenmelidir. 

Asistanlar›n klinik içinde veya bilimsel top-
lant›larda sunum yapmas› özendirilmeli, özel
zaman ayr›lmal›d›r.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddeekkii  mmeevvccuutt  üüccrreett  ppoolliittiikkaa--
llaarr››  vvee  aallttyyaapp››  ssoorruunnllaarr››  bbiilliimmsseell  aarraaşştt››rrmmaa
iiççiinn  oolluummssuuzzlluukk  yyaarraattmmaakkttaa  mm››dd››rr??

Bilimsel araşt›rma; düşünce üretimi, yete-
nekli eleman, maddi kaynak ve teknik olanak-
lar gibi geri planda görülen ancak bilimsel ba-
şar› için şart olan bir çok etkenin ortak ve nihai
ürünüdür. Bu nedenle bu gerekli faktörler ola-
bildiğince düzeltilmelidir. En az›ndan ülke ge-
nelinde bilimsel potansiyeli olan belirli mer-
kezlerin maddi olanak ve yetenekli kadro aç›-
s›ndan mutlaka desteklenmeleri gereklidir. Ay-
r›ca her bilim alan›nda ülke genelinde bir araş-
t›rma program› ve yol haritas› olmal›, devlet, il-
gili kurumlar ve üniversiteler bu amaçlar için
koordineli çal›şmal›d›rlar.

PPrrooff..  DDrr..  HHaalliill  DDEEĞĞEERRTTEEKKİİNN

PPrrooff..  DDrr..  YYaammaann  TTookkaatt

Ülkemizde karaciğer transplantasyo-
nunun gelişmesine büyük katk›lar›
olan Prof. Dr. Yaman Tokat bundan
böylede Ortadoğu-Güney ve Bat› As-
ya’da karaciğer transplantasyonunun
gelişimi için elinden gelen gayreti
göstereceğini Ürdün’den bildirdi...

BBiilliimmii  üünniivveerrssiittee  dd››şş››nnddaa  yyaaşşaattmmaayy››
ddeevvaamm  eettttiirrmmeenniinn  oollaannaakkss››zz  oolldduuğğuunnuu

uunnuuttmmaammaakk  ggeerreekkiirr..
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Gazetede Yay›nlanan yaz›lar›n  sorumlulu¤u yazarlar›na aittir

Canl›lar›n yaşamas› için hayati
öneme sahiptir. En küçük canl›
organizmadan en büyük canl›
varl›ğa kadar, bütün biyolojik ya-

şam› ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan

sudur. Dünyam›z›n %70'ini kaplayan su, be-
denimizin de önemli bir k›sm›n› oluşturmakta-
d›r. Ancak yeryüzündeki su kaynaklar›n›n yak-

laş›k %0.3'ü kullan›labilir ve içilebilir özel-
liktedir. 

Dünya nüfusunun %40'›n› bar›nd›ran 80
ülke şimdiden su s›k›nt›s› çekmektedir. 1940-
1980 y›llar› aras›nda su kullan›m› iki kat›na
ç›km›şt›r. Nüfusun h›zla artmas›, buna karş›l›k
su kaynaklar›n›n sabit kalmas› sebebiyle su ih-
tiyac› her geçen gün artmaktad›r. 

Dünyadaki mevcut suyun hacmi 141 mil-
yar m3’tür. Bu miktar dünya yüzeyini 3 km.
kal›nl›ğ›nda bir tabaka halinde sarabilecek bü-
yüklüktedir. 

Bu suyun % 98'i okyanuslarda ve iç deniz-
lerde bulunmakta, fakat tuzlu olduğu için, içme
suyu olarak kullan›ma, sulamaya ve endüstri-
yel kullan›ma uygun değildir. Dünyadaki sula-

r›n ancak %2.5'i tatl› sudur. Bunun da

%87'si buzullarda, toprakta, atmosferde, ye-
ralt› sular›nda bulunur ve kullan›lamaz durum-
dad›r. 
İnsanoğlu, su ihtiyac›n› yüzeysel sular ve ye-
ralt› su kaynaklar›ndan temin etmektedir.
Tatl› sular›n en önemli kaynağ› yağ›şlard›r.

Küresel y›ll›k yağ›ş 500 bin m3 olup, her
y›l yeryüzüne inen yağ›ş ayn› miktardad›r. 

Ülkemizde ise tatl› su kaynaklar› oldukça s›n›r-
l›d›r ve ihtiyaca ancak cevap vermektedir.  Tür-

kiye'nin kullan›labilir su potansiyeli 110
milyar m3 olup, bunun %16's› içme ve

kullanmada, %72'si tar›msal sulamada,

%12'si de sanayide tüketilmektedir. 

Türkiye'nin mevcut su potansiyelinin kullan›m
oranlar›;
Kişi baş›na düşen su kullan›m›, toplumun geliş-
mişlik seviyesiyle doğru orant›l›d›r. Gelişmiş
ülkelerde bu oran oldukça yüksek olmas›na
rağmen, gelişmekte olan ülkelerde ise düşük-
tür. (ABD'de 1692 m3, Avrupa'da 726 m3, Afri-

ka'da y›ll›k yağ›ş ortalamas› 1000 mm
olup, Türkiye'nin y›ll›k yağ›ş ortalamas› ise

643 mm. dir. 

Türkiye su k›tl›-
ğ› çeken ülkeler
aras›nda yer al-
mamakla birlik-
te, h›zl› nüfus ar-
t›ş›, kirlenme ve
y›ll›k yağ›ş orta-
lamas›n›n dünya
ortalamas›ndan
düşük olmas›;
mevcut kaynak-
lar›n daha dik-
katli kullan›lma-
s›n› ve kirlenme-
ye karş› gerekli
tedbirlerin bir an
önce al›nmas›n›
gerektirmekte-
dir.

AAllllaahh  TTüürrkklleerr''ddeenn  şşiikkaayyeettççii……
İŞLER YOLUNDA GİTTİĞİ ZAMAN HERŞEYİ KENDİLERİNİN YAPTIĞINI ZAN-
NEDİYORLAR. BEYİNLERİNİ VE AKILLARINI KULLANAMADIKLARI ZAMAN
NEDENİ BEN OLARAK GÖSTERİYORLAR. BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DU-
RUM DEĞİLDİR. BEN DÜNYEVİ İŞLERİMDE İYİLERİ KULLANIRIM. KÖTÜ-
LER İSE BENİM ADIMI KULLANARAK HERŞEYİ YAPMAYA HAKKI OLDUKLA-
RINI DÜŞÜNÜRLER. BEN TÜRKLER'E DE BEYİN VE AKIL İHSAN EYLEDİM.
KULLANMALARINI TAVSİYE ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY ELİMDEN GELMEZ.İİllkk  YYoollccuulluukkttaann

Sakarya'n›n Pamukova İlçesi'ne bağl› Mekece
Beldesi'nde h›zland›r›lm›ş tren seferi yapan Ya-
kup Kadri Karaosmanoğlu Ekspresi, raydan ç›-
karak devrildi. 
Başbakanl›k Kriz Merkezi, kazada 37 kişinin
öldüğünü, 79 kişinin yaraland›ğ›n› bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Ankara h›zlan-
d›r›lm›ş tren seferini yapan Yakup Kadir Kara-
osmanoğlu Ekspresi, Bilecik'e 2 kilometre kala
Mekece Beldesi Canbazköy mevkiinde
23.Temmuz 2004 günü, akşam saat 20.00 s›ra-
lar›nda raylardan ç›kt›. 
Trenin 2. ve 4. vagonlar›n›n kazan›n ard›ndan
üst üste ç›kt›ğ› öğrenildi. Kazada trenin 1. ve 3.
vagonlar›nda da ağ›r hasar olduğu ifade edildi.
Başbakanl›k Kriz Merkezi, kazada 36 kişinin

öldüğünü, 79 kişinin de yaraland›ğ›n› aç›klad›. 
Kurtarma ekipleri taraf›ndan kurtar›lan yaral›-
lar, Osmaneli, Bilecik, Pamukova ve Sakarya
Devlet, SSK hastaneleri ile Toyata Hastanesi'ne
kald›r›l›rken, ölen yolcular da morglara götü-
rüldü. Kazada ağ›r yaralanan baz› vatandaşlar
ise İstanbul'daki hastanelere sevk edildi. 

SSoonn  YYoollccuulluuğğaa

SSuuSSuu

TTeekkrraarr››  22001122’’ddee
Venüs’ün tam 122 y›ld›r beklenen tarihi randevusu dün gerçekleşti ve Güneş’in
önünden siyah, minik bir nokta gibi geçti. Çoban y›ld›z›, Zühre veya Kervank›-
ran olarak da an›lan Venüs gezegeni, Güneş’le Dünya’n›n aras›na girdi. Uzman
internet siteleri, 1882’den bu yana ilk kez tan›k olduğumuz bu ilginç gök olay›-
n›n 6 saat 12 dakika sürdüğünü belirttiler.

“Venüs’lü k›smi Güneş tutulmas› s›ras›nda gezegen, Güneş’in çap›n›n 30’da  biri kadar göründü,
güneş lekelerinden daha koyuydu ve Dünya’dan 43 milyon km uzakl›ktayd›”. 

“Neler Geldi Neler Geçti Felekten,
Un Elerken Deve Geçti Elekten”

Ünlü Düşünürlerden
"Okumadan öğrenen, öğrenmeden düşünen, düşünmeden konuşan insanlar ülkesi olmayal›m. Okuya-

l›m öğrenelim, düşünelim ve Türk varl›ğ›n› sonsuza dek devam ettirelim."

1348-1350 y›llar›nda yay›lan veba salg›n› (Kara Ölüm) Avrupa nüfusunun üçte birinin, baz› bölgeler-
de ise üçte ikisinin ölümüne yol açm›şt›r. Bu salg›n Asya’dan Türkistan yoluyla gelmiş ve büyük bir fela-

kete yol açm›şt›r. Bu salg›n karş›s›nda Avrupa ç›lg›na dönmüştür. Canibey adl› bir Tatar 1347 y›l›nda
K›r›m’daki Kaffa kentini kuşatm›şt›r. Bu kent o s›ra Ceneviz’lilere ait bir ticaret liman›d›r. Veba Cani-

bey’in askerleri aras›nda çok yayg›nd›r. Canibey vebal› cesetleri manc›n›kla kentin içine f›rlat›r. Böylece
kentlilerin de hastalanmas›na neden olur. Kaffa’dan kalkan Ceneviz gemileri de fareleri ve öldürücü pi-
releri bat›ya, Akdeniz limanlar›na taş›r, böylece Veba mikrobu "pasteurella pestis" Avrupa’ya yay›l›r. Bu
felaket karş›s›nda Avrupa ç›ld›r›r ve bu felaketi Yahudilerin yaratt›ğ›n›, su kuyular›n› zehirlediklerini vs.

ileri sürerler. Her kötü olay›n faturas›n›n Yahudilere ç›kar›lmas› tarihsel bir kurgudur. Bu söylentiler
tüm Avrupa’ya h›zla yay›l›r. Büyük bir Yahudi katliam› yaşan›r. Nerde Yahudi görülse yak›lmaktad›r. Bu
nedenle de Yahudilerin çoğu intihar etmiştir. Bu salg›nda Avrupa’l›lar farelerin, Yahudiler ise hem fare-

lerin hem de insanlar›n sald›r›s›na uğram›şt›r.
""TThhee  KKhhaazzaarr  EEmmppiirree  aanndd  iittss    HHeerriittaaggee""  AArrtthhuurr  KKooeesslleerr

Türk’lerin tarihi demek insanl›k tarihi demektir. Galinos Türkleri "küçük gözlü, uzak mesafeleri gö-
ren„ insan olarak tan›mlarken, Hipokrat duyuntular›na dayanarak "Türklerin g›dalar› ve adetleri birbi-
rine benzer. Onun için onlar birbirine benzer. Başkalar›na benzemezler. Köylerde, şehirlerde yaşayan
Türk’lerin şişman, kuvvetsiz olduğunu bildirirken bozk›rlarda ve sahrada yaşayanlar›n konan-göçen

Türklerin güçlü kuvvetli, kahraman olduklar›n› yazm›şt›r. Bu kahraman cesur Türklerin kendi kendileri-
nin hakimi olduğunu bildirmiştir. „

Eski Oğuz’larda, Cücen’lerde, Moğol’larda su, tabu idi. Onu kirletmemek gerekti. Bu nedenle vücudu
ve elbiseleri su ile y›kamak yasakt›. Suyun yere dökülmesi suçtu. Y›kanma kötü ruhlar› celp edeceğinden,
y›ld›r›mlar›n şimşeklerin boşanmas›na neden olacağ›ndan y›kan›lmazd›. Elbiselerini ve iç çamaş›rlar›n›
da şamanist topluluklar y›kamazlard›. Giysilerini lime lime oluncaya kadar giyerlerdi. Şamanist toplum-
da insan ruhu bedeni terk edince onun yerine kötü ruhun girmesiyle hastal›k oluştuğuna inan›lmaktayd›.

Eski Türklerde devlet başkan› (HAN, Kaan) seçilmeden önce kaç y›l hükümranl›k sürmek istediği so-
rulur ve o süre için seçilirmiş. Süresi bitince öldürülürlermiş. Şamanist Türklerde yaşl›l›k tedavi edile-

mez bir hastal›k olarak kabul edilirmiş. Baz› kabilelerin yaşl›lar› öldürdüğü görülmüştür.

İNSANLIK TARİHİNDE HÜMANİST DÜŞÜNCENİN NERDEYSE 100 YILLIK BİR GEÇMİŞİ VAR.
İNSANLIK SON İKİ YÜZ YILDA SOSYAL GELİŞİM BAKIMINDAN  İNANILMAZ BİR YOL ALMIŞTIR.

Şaman Türk toplumlar›nda ve Hazar Türklerinde bilgili, becerikli insanlara tanr›n›n ihtiyac› olabile-
ceği düşünülür, Tanr›’ya yard›m için öldürülerek (kurban) öteki dünyaya gönderilirmiş. Ayr›ca Tanr›’n›n

iyi güzel bilge kişileri de öteki dünyaya hizmeti için ald›ğ›na inan›lmaktayd›.
""İİbbnn  FFaazzllaann  SSeeyyaahhaattnnaammeessii""  RRaammaazzaann  ŞŞeeşşeenn

Moğol’larda ise bir HAN’›n ölümü insan k›y›m›na neden olurmuş. Öteki dünyada HAN’a hizmet et-
mesi ve ona askerlik yapmalar› için binlerce k›z, erkek öldürülürmüş. Mengü Han öldüğü zaman yaklaş›k

20,000 insan öldürülmüş ve öteki dünyada ona hizmet için gömülmüştür. Ayr›ca HAN’a öteki dünyada
hizmet için cariyeleri yan›s›ra güzel k›zlar da diri diri mezar odalar›na konur ve duvar örülürmüş.

Şamanist Türklerin inançlar›na göre bu dünyay› terkeden insan öbür dünyaya hizmetçi götürmezse
orada hizmetçisiz kalacağ›na inan›lmaktayd›. Bu nedenle baz› Türk kabileleri ölü ile beraber diri diri

hizmetçilerini ve kölelerini mezara gömerlerdi.  ((MMaakkddiissii))

Peçenek’ler ise ölüleri ile birlikte yakmak için yabanc› av›na ç›karlarm›ş. 

““BBUU  BBEENNİİMM  İİŞŞİİMM  
DDEEĞĞİİLL,,  BBUU  SSİİZZİİNN  İİŞŞİİNNİİZZ””

Dr. Erol Y›ld›r›m kendilerini Cumhuriyet ülkesi
ad›na kutluyoruz. 

TTOOKKAATT  TTAABBİİPP  OODDAASSII  DDEERRGGİİSSİİ
SSaahhiibbii::  Dr. Erol Y›ld›r›m

YYaazz››  İİşşlleerrii  MMüüddüürrüü::  Dr. Mete Bayburtlu
YYaayy››nn  YYöönneettmmeennii:: Dr. Fatih Şuha Tapar

YYaayy››nn  KKuurruulluu::
Dr. Halis Y›lmaz, Dr. Fatih Şuha Tapar,

Dr. Süheyla Uzun, Dr. Harika Güneş, Dr. Çiğdem
Atun, Dr. Yaşar K›z›l›rmak, Dr. Süheyla Salman,

Dr. Fulya Derdiyok
RReekkllaamm  SSoorruummlluussuu::  Dr. Salih Y›lmaz

MMAARRSS''TTAA  HHAAYYAATT  VVAARR  MMII??
Temel Mars'a gidecek ilk astronottur. 10 milyar
dolarl›k muhteşem bir uzay gemisi ile giden
Temel'den dönüşe dek haber al›namayacakt›r.
Nihayet geri döndüğünde flaşlar patlar, herkes mer-
akla etraf›n› sarar..!
- Mars'ta hayat var m›?
Temel omuzlar›n› silker:
- Yok.
Bilim adamlar›, bas›n ve tüm dünya hayal k›r›kl›ğ›
içindedir. Temel'i uçağa bindirip Trabzon'a
uğurlarlar. Akşam evinde ailesi ile kendi dönüşünü
seyreden Temel'in oğlu sorar:
- Baba yaaa! Hakkaten hayat yok muydu?
Temel yine omuzlar›n› silker:
- Saat 11 dedin miydi bütün dükkanlar kapan›yor!
Sen buna hayat m› diyorsun?

TTO

DDÜÜNNDDEENN  HHIIZZLLII  OOLLMMAAKK
"Her sabah bir ceylan uyan›r Afrika'da.

Kafas›nda tek bir düşünce vard›r. En h›zl› koşan
aslandan daha h›zl› koşabilmek, yoksa aslana yem
olacakt›r.
Her sabah bir aslan uyan›r Afrika'da. Kafas›nda tek
bir düşünce vard›r. En yavaş koşan ceylandan daha
h›zl› koşabilmek, yoksa açl›ktan ölecektir.

İster aslan olun, ister ceylan olun hiç önemi
yok. Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olman›z
gerektiğini, hem de bir önceki günden daha h›zl›
koşuyor olman›z gerektiğini bilin."
Yaşam adl› koşuyu ne kadar güzel anlatm›ş Afrika
atasözü; bir önceki günden daha h›zl› koşmak
gerekmektedir. Çünkü eğer aslansan›z ve en yavaş
koşan ceylan› bir önceki gün yakalam›şsan›z ve
bugün bir ceylan yakalamak niyetindeyseniz, art›k
bilmelisiniz ki en yavaş ceylan sizden daha h›zl›d›r.
O halde düne göre h›z›n›z› artt›rman›z gerekmekte-
dir. Yok eğer ceylansan›z ve henüz aslana yem
olmam›şsan›z h›z›n›z› düne göre mutlaka
artt›rmal›s›n›z, çünkü s›ra size gelmiş olabilir.

Yani… Hayat koşusunda, devam edebilmenin
tek koşulu var… Dünden daha h›zl› olabilmek…
Bak›n bakal›m şimdi kendi kendinize… Ondan,
şundan, bundan değil de, "DÜNDEN" h›zl›
m›s›n›z?

TTO
HHEEKKİİMM,,  SSEEDDİİRR  AAĞĞAACCII  GGİİBBİİ  OOLLMMAALLIIDDIIRR..
NNEE  KKAAVVAAKK  AAĞĞAACCII  GGİİBBİİ  BBAAŞŞII  YYÜÜKKSSEEKKLLEERRDDEE,,
NNEE  DDEE  SSÖÖĞĞÜÜTT  AAĞĞAACCII  GGİİBBİİ  DDAALLII  YYEERRLLEERRDDEE..
BBAAŞŞII  DDİİKK  AAMMAA  YYEERREE  YYAAKKIINN......

TTGGVV

TTOOKKAATT  TTAABBİİPP  OODDAASSII  ççaall››şşmmaallaarr››  bbiizzee  şşuunnuu  ööğğrreettttii..
““ÇÇaağğddaaşş  ttoopplluummuu  yyiinnee  MMeekkttee--ii  KKüülllliiyyeelliilleerr  kkuurrgguullaayyaaccaakktt››rr””..
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11..  SSaayyffaann››nn  DDeevvaamm››

2200..  UUlluussaall  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  HHaaffttaass››::

20. Ulusal Gastroenteroloji Haftas›
Prof. Dr. Ömer Özütemiz başkanl›ğ›n-
da 1-5 Eylül 2003 tarihleri aras›nda
Kuşadas›’nda düzenlenmiştir. Son de-
recede başar›l› geçen kongremiz şimdi-
ye kadar yap›lanlar içinde en yüksek
kat›l›m sağlanan kongre olmuştur (937
resmi kay›t). Bunun sağlanmas› ile
bundan sonraki kongreler için art›k
1000 kat›l›m hedefi ortaya ç›km›şt›r.
Sadece 400 üyesi olan bir dernek için
önemli bir başar› olduğunu vurgulan-
m›şt›r. 

Kongrede sözlü bildiriler tüm bildi-
rilerin %15’ni oluşturmuştur. Bu da
geçtiğimiz y›llardan daha yüksek bir
orand›r.

Ekonomik kriz ve Irak savaş› nede-
niyle yabanc› konuşmac› say›s› az ol-
muştur.

"GİS Kanamalar›" kursu geri bildi-
rimlerde beğenilmiş, ancak bu oturum-
larda konuşan cerrahi konu konuşma-
c›lar› genel olarak ortalaman›n alt›nda
değerlendirilmiştir.

Kat›lanlardan al›nan geri bildirim-
lerden en fazla beğenilen oturumlar›n
İnflamatuvar Barsak Hastal›klar› Der-
neğinin düzenlediği "İnteraktif Olgu
Tart›şmalar›" ve "Gastro-Patoloji Otu-
rumlar›" olduğu anlaş›lm›şt›r. Buna
karş›l›k en beğenilmeyen oturumlar
"Avrasya Gastroenteroloji Derneği ta-
raf›ndan yap›lan "Portal Hipertansi-
yon" ve Prof. Okuda onuruna yap›lan
"Hepatosellüler Karsinom" panelleri
olmuştur. 

Başkan›n seçtikleri, Türk Gastroen-
terologlar›n›n Yay›nlar› oturumlar› ilk
kez yap›lmas›na karş›n olumlu bulun-
muştur. Posterlerin genel olarak tart›-
ş›lmay›ş› olumsuz nitelendirilmiştir.
Ayr›ca poster "salonu" fizik olarak ye-
tersiz bulunmuştur. 

Kongre Oteli'nin tüm konuklar›n
kalmas›na elverişli olmay›ş› aksamala-
ra yol açm›şt›r. İki adet ilaç firmas› yö-
neticisi ve en az 7-8 üyemiz sözlü ola-
rak bu hoşnutsuzluklar›n› sözlü olarak
iletmişlerdir. 

DDeerrggii::

Resmi bilimsel yay›n organ›m›z
olan "Turkish Journal of Gastroentero-
logy" nin Pubmed’e girmesi "Index
Medicus" taraf›ndan taranan dergiler-
den biri olmas› bizlere hakl› bir gurur
vermenin yan›nda şevkimizi de art›r-
m›şt›r. Bu dönem "Science Citation In-
dex" e başvurduk ve umar›m k›sa süre-
de bu değerli bilimsel indekse de gir-
miş olacağ›z. Dergi için emek verenle-
re şükranlar›m› sunar›m. Bu vesile ile
araşt›r›c›lar›m›zdan daha fazla makale
beklediğimizi de hat›rlat›r›m.  

OOMMGGEE  vvee  AASSNNEEMMGGEE  iillee  İİlliişşkkiilleerr::

Uluslararas› platformda Dünya’n›n
genelinde OMGE ve Avrupa yönünden
ASNEMGE’ye bağl›y›z. Dernek Genel
Sekreterimiz Prof. Dr. Cihan Yurday-
d›n ASNEMGE yönetim kurulu üyesi-
dir. Her iki uluslararas› organizasyon-
da da Türk Gastroenteroloji Derneği
etkin bir şekilde yer almaktad›r. İlişki-
lerimiz son derecede s›cakt›r.

"Rising Star 2005" ve "Young Cli-
nician Market" programlar› için aday
tespiti süreci devam etmektedir. Bu ko-
nulara ilginiz beklerim. 

AAGGAA  iillee  İİlliişşkkiilleerr::

13 Mart 2004 tarihinde Roma’da
AGA davetlisi olarak bir yuvarlak ma-
sa toplant›s›na kat›ld›m. Avrupa der-
nekleri ile AGA ilişkilerinin geliştiril-
diği ve düzenlendiği bir toplant› idi.
Türkiye ad›na son derecede olumlu gi-
rişimlerde bulunduk ve AGA ile s›cak
ilişkiler kuruldu. Özetle şu üç konuda
ortak hareket edilecek: 

1. Bölgemiz için önemli görülen ko-
nu veya konularda ortak projeler yap›-
lacak

2. AGA arac›l›ğ› ve sağlad›ğ› burs-
lar için A.B.D.’ne "fellow" gönderile-
cek

3. AGA eğitim materyali bize veri-
lecek ve Türkçe’leştirildikten sonra da-
ğ›t›lacak 

EESSGGEE  iillee  İİlliişşkkiilleerr::

ESGE’nin bilisel ve finansal spon-
sörlüğünde Türk Gastroenteroloji Der-
neği 2005 ilkbahar›nda Antalya’da
"Gastrointestinal Endoscopy Works-
hop" düzenlenecek. Bu workshop ulus-
lar aras› nitelikte olacak ve 200 ulusal
ve uluslararas› endoskopistin yararlan-
mas› planlan›yor.

ESGE geleneksel "Hands on Endos-
copy" burslar› devam ediyor. Bu y›l da
Türkiye’den burslar›n kazan›lmas›n›
sağlamak için çal›şmalara devam edi-
yoruz.

GGeenniişşlleettiillmmiişş  YYöönneettiimm  KKuurruulluu
TTooppllaanntt››ss››

11 Nisan 2004 tarihinde yönetim
kurulumuz ve şube başkanlar›m›z ve
temsilci üyelerimizin de kat›l›mlar›yla
genişletilmiş olarak toplanm›şt›r. Bu
toplant›da derneğimizin ve uzmanl›k
alan›m›z›n sorunlar› gündeme getiril-
miştir. Çok yararl› geçtiğine inand›ğ›m
bu toplant›lar›n y›lda iki kere yap›lma-
s›na karar verilmiştir. 

Bu toplant›da öne ç›kan başl›ca so-
run İstanbul başta olmak üzere bir çok
ilde gastrointestinal endoskopinin ehil
ve yetkiki olmayan hekimlerce yap›l›-
yor olmas›d›r. Bunun karş›s›nda ma-
alesef engelleyici bir kanun hükmü ve-
ya yönetmelik yoktur. Bu boşluktan
yararlanan baz› f›rsatç› hekimler bi-
linçsiz ve bilgisiz bir şekilde gastroin-
testinal endoskopi yaparak rant elde et-
mektedirler. Uygun olmayan ortam ve
şartlarda yap›lan bu endoskopiler halk
sağl›ğ› için ciddi tehdittir ve tan› hata-
lar› ve komplikasyonlara zemin haz›r-
lamaktad›r.

Bu durum derneğimiz taraf›ndan
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Başkan› Dr. Füsun Sayek’e iletilmiş ve
kendisi ile bu durumun kötülüğü konu-
sunda fikir birliğine var›lm›şt›r. TTB,
geri ödeme yapan kurumlara, durumu
anlatan ve gastrointestinal endoskopi-
nin gastroenterologlar taraf›ndan yap›l-
mas› gereken bir işlem olduğunu ve ak-
si takdirde geri ödemelerin yap›lma-
mas› gerektiğini içeren tavsiye nitelikli
bir yaz› yazmaya karar vermiştir. Bu
yaz› sorunu büyük ölçüde giderecektir. 

Yine bu konu ile ilgili derneğimiz
resmi görüşlerini ve durumun sak›nca-
lar›n› içeren bir dosya haz›rlan›p Sağl›k
Bakanl›ğ›n›n ilgili birimlerine sözlü ve
yaz›l› olarak başvurma karar› al›nm›ş-
t›r. Bu konuda haz›rl›k yapma görevi
İstanbul Şubesine verilmiştir.

WWeebb  SSaayyffaamm››zz

Web sayfam›z www.tgd.org.tr adre-
sinde hizmet vermektedir. S›k aral›k-
larla güncellenen sayfam›z› ziyaretini-
zi ve önerilerinizi bekliyoruz.

ŞŞeefflliikk  SS››nnaavvllaarr››

Bilindiği gibi Sağl›k Bakanl›ğ› 5
Temmuz 2004 tarihinde yap›lmak üze-
re Türkiye genelinde şeflik s›navlar›
açm›şt›. Gastroenteroloji şeflik jürileri-
ne de 2 gastroenteroloji uzman› şefin

yan›nda 3 tane gastroenterolog olma-
yan şef atanm›şt›r. Bu turum geçerli tü-
zük hükümlerine ayk›r› olup zeminde
en hafif deyimle siyasi ç›kar yatmakta-
d›r. Bu ayk›r› durum yönetim kurulu-
muzca ele al›nm›ş ve duyduğumuz ra-
hats›zl›k aşağ›daki bas›n duyuru ile ka-
muoyu ile paylaş›lm›şt›r: 

““BBAASSIINN  DDUUYYUURRUUSSUU””

TTÜÜRRKK  GGAASSTTRROOEENNTTEERROOLLOOJJİİ
DDEERRNNEEĞĞİİNNDDEENN  KKAAMMUUOOYYUUNNAA

DDUUYYUURRUU

Türk Gastroenteroloji Derneği Tür-
kiye’deki Gastroentroloji uzman› tüm
hekimleri temsil eden, onlar›n haklar›-
n› korumakla görevli bir uzmanl›k der-
neğidir. Bu vasf› nedeni ile aşağ›da
bahsedeceğimiz konuyu üyelerimizin,
meslektaşlar›m›z›n ve Türk kamuoyu-
nun dikkatine sunmak istiyoruz.

Bugünlerde Sağl›k Bakanl›ğ›na
bağl› baz› eğitim hastanelerinde, Gast-
roenteroloji Klinikleri de dahil olmak
üzere, şeflik kadrolar› aç›lm›şt›r. Aç›-
lan bu kadrolara atama yapmak ama-
c›yla şeflik s›navlar› aç›lm›şt›r. Bu s›-
navlar Sağl›k Bakanl›ğ›nca atanan 5 ki-
şilik bir bilimsel jüri taraf›ndan yap›l-
maktad›r. Beş kişilik jürinin teşkili
esaslar› Resmi Gazetenin 23 Ağustos
2003 tarih ve 25213 say›l› nüshas›nda-
ki yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yö-
netmelik Sağl›k Bakanl›ğ›na bağl› eği-
tim ve araşt›rma hastanelerinin klinik
ve laboratuvar şef, şef yard›mc›s› ve
başasistanlar›n› ve bu kadrolara aday
olan uzman tabipleri kapsamaktad›r.
Yönetmeliğe göre jüri, yönetmeliğe ta-
bi kurumlardaki ilgili dal şeflerinden
oluşur. Şayet şef say›s›, jüriyi oluştura-
bilecek say›n›n alt›nda ise, eksik üyele-
rin t›p fakülteleri (ve diş hekimliği)
profesörleri aras›ndan Bakanl›kça ta-
mamlanacağ› belirtilmiştir (bkz. yönet-
meliğin 9. maddesi). Türkiye’de Sağl›k
Bakanl›ğ›na bağl› eğitim hastaneleri
kadrolar›nda jüri oluşturmaya yetecek
say›da Gastroenteroloji klinik şefi
mevcuttur. 5 Temmuz 2004 tarihinde
yap›lacak olan Gastroenteroloji Kliniği
şeflik s›nav›n›n jürisinin yönetmeliğin
aç›k hükmüne rağmen iki gastroentero-
loji uzman› ve üç iç hastal›klar› uzma-
n› (gastroenteroloji uzman› olmayan)
taraf›ndan teşkil edildiği anlaş›lm›şt›r.
Sağl›k Bakanl›ğ›n›n bu uygulamas›n›n
gastroenteroloji uzman› olmayanlara
gastroenteroloji uzmanl›ğ› dal›nda ta-
sarruf hakk› sağlad›ğ› düşüncesinde-
yiz. Bu nedenle Sağl›k Bakanl›ğ›n›n bu
uygulamas›n›n kesinlikle karş›s›nda ol-
duğumuzu bildirir, jüri oluşturulmas›n-
da ilgili yönetmelik hükümlerinin uy-
gulanmas›n› Say›n Sağl›k Bakan›m›z-
dan talep ederiz. 

1133  MMaayy››ss  22000044""

Bununla da yetinmeyip Dan›ştay
Başkanl›ğ›na yürütmeyi durdurma da-
vas› açt›k. Ayn› konuda TTB açt›ğ› da-
va ile konu birleşti ve Dan›ştay yürüt-
meyi durdurma karar› ald› ve s›navlar
ertelendi.

YYeennii  GGeenneell  MMeerrkkeezz  BBiinnaass››

Ankara’daki arsam›za sizlere lay›k
işlevsel bir Genel Merkez Binas› yapt›-
r›lmak için girişim başlat›ld›. ODTÜ
Mimarl›k Fakültesi öğretim üyeleri
Prof. Dr. Gönül Evyapan ve Doç. Dr.
Abdi Güzer taraf›ndan mimari proje
haz›rl›ğ› başlad›. 

21 Ulusal Gastroenteroloji Haftas›
değerli hocam say›n Doç. Dr. Burhan
Şahin’in liderliğindeki ekip taraf›ndan
büyük bir özenle haz›rland›. Hocam›n
ve arkadaşlar›m›n y›l içinde gösterdik-
leri çaba ve gayrete bizzat şahit oldum.
Bize en mükemmel kongreyi haz›rla-
d›klar›ndan eminim. Kongremizin ba-
şar›l› geçmesi dileklerimle sayg›lar›m›
sunuyorum.

BBaaşşkkaann››mm››zz  MMeevvccuutt  DDuurruummuunn  DDeeğğeerrlleennddiirrmmeessiinnii  GGaazzeetteemmiizzee  yyaapptt››

EESSGGEE  iillee  İİlliişşkkiilleerr::

EESSGGEE’’nniinn  bbiilliimmsseell  vvee
ffiinnaannssaall  ssppoonnssoorrlluuğğuunnddaa  TTüürrkk
GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  DDeerrnneeğğii  22000055

iillkkbbaahhaarr››nnddaa  AAnnttaallyyaa’’ddaa
""GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  EEnnddoossccooppyy
WWoorrkksshhoopp""  ddüüzzeennlleeyyeecceekk..  BBuu

wwoorrkksshhoopp  uulluussllaarr  aarraass››
nniitteelliikkttee  oollaaccaakk  vvee  220000  uulluussaall
vvee  uulluussllaarraarraass››  eennddoosskkooppiissttiinn

yyaarraarrllaannmmaass››  ppllaannllaann››yyoorr..

TTüürrkkiiyyee’’ddee  yyaapp››llaann  GGaasstt--
rrooeenntteerroolloojjii  kkoonnggrreelleerrii  iillee  yyuurrtt--
dd››şş››nnddaa  yyaapp››llaann  kkoonnggrreelleerr  aarraa--
ss››nnddaa  tteemmeellddee  oollaann  ffaarrkk  nneeddiirr??

Yurtd›ş› kongreler denildiği
zaman, çoğumuzun düşündüğü
gibi benim de akl›ma Amerika ve
Avrupa’daki kongreler gelmekte-
dir. Uzakdoğu ve diğer bölgeler-
deki kongre düzenleyicilerin de
bunlar› örnek ald›ğ›n› düşünmek-
teyim. En önemli husus, bir bilim
dal› ad›na (örneğin Gastroentero-
loji, Kardiyoloji gibi) yap›lan ana
kongrelerin ülke, k›ta veya k›tala-
raras› çapta organize olmuş ulu-
sal veya uluslar aras› dernekler
taraf›ndan gerçekleştiriliyor ol-
mas›d›r. Bu bağlamda Ameri-
ka’da AGA (American Gastroen-
terological Association) taraf›n-
dan düzenlenen DDW (Digestive
Disease Week), AASLD (Ameri-
can Association for the Study of
the Liver Disease) kongresi, Av-
rupa’daki dernekler taraf›nda dü-
zenlenen UEGW (United Euro-
pean Gastroenterology Week) ve
EASL (European Association for
the Study of the Liver) kongresi,
Türkiye’de ise Türk Gastroente-
roloji Derneği (TGD) taraf›ndan
düzenlenen Ulusal Gastroentero-
loji Haftas› ve Türk Karaciğer
araşt›rmalar› Derneği (TKAD) ta-
raf›ndan düzenlenen Ulusal He-
patoloji Kongresi örnek olarak
say›labilir. 

Kongre düzenlemek bu kuru-
luşlar›n bir çok önemli faaliyet
alanlar›ndan sadece birisidir.

Özellikle ülkemizde giderek
önemi artan sivil toplum kuruluş-
lar› bağlam›nda ulusal nitelikli
dernekler, ülkenin genel sağl›k
politikas›n› belirlemek, uzmanl›k
öncesi ve t›pta uzmanl›k eğitimi
ile ilgili düzenlemeler yapmak, il-
gili bilim dal› mensuplar›na yö-
nelik "yeterlilik s›navlar›" düzen-
lemek ve bilimsel araşt›rmalar›
desteklemek, yönlendirmek, bi-
lim adamlar›na maddi ve manevi
katk›larda bulunmak gibi çok
önemli işlevlere sahiptir veya öy-
le olmal›d›r.

Toparlarsak ulusal kongreler
ulusal dernekler taraf›ndan dü-
zenlenmelidir. Bu aç›dan bak›ld›-
ğ› zaman ülkemizde düzenlenen
Gastroenteroloji (Ulusal Gastro-
enteroloji Haftas›) ve Hepatoloji
(Ulusal Hepatoloji Kongresi)
Kongreleri ile yurtd›ş› kongreler
aras›nda büyük bir benzerlik var-
d›r denilebilir. 

UUlluussaall  kkoonnggrreelleerr  dd››şş››nnddaakkii
ttooppllaanntt››llaarr››  ((""kkoonnggrreelleerrii!!""))
ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  kkaappssaamm››nnaa  aall--
mmaann››nn  ddooğğrruu  oollmmaadd››ğğ››  kkaann››--
ss››nnddaayy››mm..

ÜÜllkkeemmiizzddee  ddüüzzeennlleenneenn  kkoonngg--
rree  vvee  ddiiğğeerr  bbiilliimmsseell  ttooppllaanntt››llaarr--
ddaa  kkoonnuuşşmmaacc››llaarr  ggeerrççeekk  aarraaşş--
tt››rrmmaacc››llaarr  aarraass››nnddaann  mm››  sseeççiill--
mmeekktteeddiirr??  BBuu  kkoonnuuyyuu  bbaatt››ddaakkii
dduurruummuu  ggöözzöönnüünnee  aallaarraakk  iirrddee--
lleerrmmiissiinniizz??

Bir konuda konuşmac› belirle-
nirken, o konudaki en ehil kişinin
seçilmesi idealdir. Ehil kişi, o ko-
nuda klinik ve/veya deneysel
araşt›rmalar› olan, hatta mesaisi-
nin çok önemli bir k›sm›n› o ko-
nuya ay›rm›ş bir kişi olmal›d›r.
Ülkemizde Gastroenterolojinin

her alan›nda bu niteliklere sahip
kişi veya kişiler olmayabilir. Bu
durumda en az›ndan konuşma ko-
nusu ile ilgili klinik veya labora-
tuar alan›nda yeterli deneyimi ve
bilgi birikimi olan kişilerden ya-
rarlan›lmal›d›r. Kongre düzenle-
yicilerinin bu ilkelere riayet ede-
rek çok iyi niyetli davrand›klar›n›
varsayal›m. Yine de iki önemli
engel söz konusudur; (i) Yeterli
ve/veya yayg›n şekilde izlenen
bir ulusal indeks olmad›ğ› için
Türkçe yay›nlar›n herkese ulaşa-
mamas› ve (ii)Uluslararas› in-
dekslerden ulaşt›ğ›m›z Türkiye
kökenli yay›nlar›n azl›ğ› ve nite-
lik sorunu… Asl›nda Türk Gast-
roenteroloji Dergisi gerek ulusal
düzeyde değerli yay›nlar›n bizle-
re ulaşmas›nda, gerekse Türk
gastroenterologlar›n›n çal›şmala-
r›n›n tüm dünyaya ulaşt›r›lmas›n-
da (PubMed arac›l›ğ› ile) bizlere
sunulmuş paha biçilmez bir im-
kand›r. EEğğeerr  hheeppiimmiizz  bbiilliimmsseell
ççaall››şşmmaallaarr››mm››zz››  uulluussaall  kkoonnggrree--
lleerrddee  ssuunnaarrssaakk  ((kkoonnggrree  kkiittaa--
bb››nnddaa  yyaayy››nnllaann››rr))  vvee  TTüürrkk
GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  DDeerrggiissiinnii  yyee--
tteerriinnccee  ddeesstteekklleerr  vvee  ttaakkiipp
eeddeerrsseekk  bbiirrbbiirriimmiizzddeenn  ddaahhaa
ççookk  hhaabbeerrddaarr  oollaaccaakk  vvee  kkiimmiinn
hhaannggii  aallaannddaa  ddaahhaa  yyooğğuunn  ççaa--
ll››şşmmaallaarr  yyaapptt››ğğ››nn››  ööğğrreenneebbiillee--
cceeğğiizz.. Eğer bilimsel ölçülerin d›-
ş›na ç›k›larak değişik k›staslarla
konuşmac› tesbit edilirse, yani el-
malarla armutlar birbirine kar›şt›-
r›l›rsa ortaya ç›kan tablo bir bi-
limsel kongre değil, muhalefet
duygular› ve ç›kar ilişkilerinin
belirlediği ve kal›c› olmas› im-
kans›z bir yap›lanman›n patolojik
ürünü olur. 

Burada mutlaka üzerinde du-
rulmas› gereken husus, mevcut
ulusal derneklerin (TGD, TKAD)
yöneticileri ve kongre düzenleme
komitelerinin olabildiğince taraf-
s›z, dürüst ve bütün üyelerinin
hakk›n› gözeterek davranmalar›
ve diğer konularda olduğu kadar
bu konularda da Amerika ve Av-
rupa’daki meslektaşlar›n› örnek
almalar›d›r. Aksi davran›şlar ve
tutumlar, üstelik bir de denetleme
ve gerektiğinde demokratik se-
çimlerle değiştirme hakk›n›n ye-
terince kullan›lamad›ğ› düşünce-
sinin hakim olduğu ortamlarda
küskünler ordusu yaratacak, neti-
cede Türk Gastroenteroloji cami-
as›na zarar verici gelişmelere ze-
min haz›rlanm›ş olacakt›r. Ben
burada gerek TGD, gerekse
TKAD yöneticilerine bir öneride
bulunmak istiyorum. Yurtd›ş› ör-
neklerinde olduğu gibi, her kong-
rede bir önceki kongre ve sonras›-
n› ele alacak şekilde, derneğin
özellikle mali durumunu net ola-
rak ortaya koyacak ve diğer ko-
nular›nda tart›ş›lmas›na imkan
sağlayacak bir "Business me-
eting" yap›lmas› son derece ya-
rarl› olur. Dernek üyeleri bilgile-
nir, eleştirilerini yöneltir ve böy-
lece daha iyiye ulaş›lmas› için or-
tak görüş oluşturulur. Üyeler ken-
dilerine önem verildiğini hisseder
ve varsa muhalif görüşler olmas›
gereken bir ortamda dile getiril-
miş olur.
DDeevvaamm››  1144..  SSaayyffaaddaa

PPrrooff..  DDrr..  YY››llmmaazz  ÇÇAAKKAALLOOĞĞLLUU

DDooğğrruullaarr››  SSööyylleemmeeyyee  MMeeccbbuurruuzz
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2211..  UUGGHH  OOLLİİMMPPİİYYAATTLLAARRII  SSOONNUUÇÇLLAANNDDII
Bu y›l Kongremize 643 bildiri gönderildi, Kongremize Üniversite ve Devlet Hastaneleri olarak 74 merkez sözlü ve poster bildirileri
ile kat›larak renk katm›şlard›r.

KKAATTIILLAANN  MMEERRKKEEZZLLEERR  vvee  BBİİLLDDİİRRİİ  SSAAYYIILLAARRII

81 Türkiye Yüksek İhtisas Egitim ve Araşt›rma Hastanesi
40 Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
39 Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
33 Başkent Üniversitesi T›p Fakültesi
32 Gülhane Askeri T›p Akademisi
27 Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi
22 İstanbul Üniversitesi İstanbul T›p Fakültesi
17 Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
17 Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
15 Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi
14 Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi
14 Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi
14 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi
13 Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi
13 İzmir Atatürk Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
13 Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
10 Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
12 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa T›p Fakültesi
11 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T›p Fakültesi
11 Palu Devlet Hastanesi
10 Şişli Etfal Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
9 Ankara Numune Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
9 Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi
9 Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
9 SSK Bezm-i Alem Valide Sultan Vak›f Gureba Eğitim Hastanesi
8 Harran Üniversitesi T›p Fakültesi
8 Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi
6 Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi
6 Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan
6 Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi
6 F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
6 Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi
6 Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi
5 Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
5 Kartal Devlet Hastanesi
5 K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi
5 SSK Bölge Hastahanesi, Diyarbak›r 
5 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
4 Adana SSK Hastanesi
4 Haseki Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
4 Kocaeli Devlet Hastanesi
4 SSK Göztepe Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
3 Koşuyolu Polis Hastanesi
3 100. Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi
3 Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi
3 İnönü Üniversitesi T›p Fakültesi
3 Uludağ Üniversitesi T›p Fakültesi
3 SSK Okmeydan› Eğitim Hastanesi
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağl›k Bilimleri Enstitüsü
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Alman Hastanesi
2 Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
2 Ankara Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü
2 Bak›rköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
2 Central Clinical Hospital, Baku, Azerbaijan
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Istanbul Memorial Hastanesi
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi
2 SSK Ankara Etlik İhtisas
2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal T›p Fakültesi
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce T›p Fakültesi
1 Ankara Güven Hastanesi
1 CUCK, Prishtina,Kosova
1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
1 Erzurum Devlet Hastanesi
1 International Hospital
1 Jandarma Hastanesi Ankara
1 Kas›mpaşa Deniz Hastanesi
1 Lokman Hekim Hastanesi
1 Mevki Asker Hastanesi
1 Moskova Gastroenteroloji Araşt›rma Enstitüsü
1 Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi
1 SSK İstanbul Eğitim Hastanesi

KKoonnggrreemmiizzee  bbuu  yy››ll  ggöönnddeerriilleenn  bbiillddiirriilleerrddeenn  119944’’ii  ssöözzllüü  444499’’üü  ppoosstteerr  
bbiillddiirrii  oollaarraakk  kkaabbuull  eeddiillmmiişşttiirr..

KKoonnggrreemmiizzee  ggöönnddeerriilleenn  bbiillddiirriilleerr  aaşşaağğ››ddaa  ggöörrüüllddüüğğüü  şşeekkiillddee  kkaatteeggoorriilleerriinnee  aayyrr››llaarraakk
ddeeğğeerrlleennddiirriillmmiişşttiirr..

BBuu  yy››ll  kkoonnggrreemmiizzee  eennççookk  bbiillddiirrii  ggöönnddeerreenn  iillkk  1100  mmeerrkkeezz  aaşşaağğ››ddaa  ss››rraallaannmm››şştt››rr..  
TTüürrkkiiyyee  YYüükksseekk  İİhhttiissaass  EEğğiittiimm  vvee  AArraaşştt››rrmmaa  HHaassttaanneessii  aall››şş››llaa  ggeellmmiişş  bbaaşşaarr››ss››nn››  yyiinneelleemmiişşttiirr..

118811 KKaarraacciiğğeerr  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKoommpplliikkaassyyoonnllaarr››
110000 MMiiddee,,  DDuuooddeennuumm
5533 DDeenneeyysseell  ÇÇaall››şşmmaallaarr
5511 GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  EEnnddoosskkooppii
5500 PPaannkkrreeaattiikkoo--BBiilliiyyeerr  SSiisstteemm
4444 DDiiğğeerr
4422 İİnnffllaammaattuuvvaarr  BBaarrssaakk  HHaassttaall››ğğ››

3377 ÖÖzzooffaagguuss
3333 KKoolloonn  vvee  aannoorreekkttaall  hhaassttaall››kkllaarr
1199 GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  MMoottiilliittee
1177 GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  CCeerrrraahhii
1100 İİnnccee  BBaarrssaakk
66 NNuuttrriissyyoonn

11 TTüürrkkiiyyee  YYüükksseekk  İİhhttiissaass  EEğğiittiimm  vvee  AArraaşştt››rrmmaa  HHaassttaanneessii
22 AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii
33 EEggee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii
44 BBaaşşkkeenntt  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii
55 GGüüllhhaannee  AAsskkeerrii  TT››pp  AAkkaaddeemmiissii

66 GGaazzii  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii
77 İİssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii  İİssttaannbbuull  TT››pp  FFaakküülltteessii
88 DDiiccllee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii
99 MMaarrmmaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii
1100 AAttaattüürrkk  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii
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KKOONNGGRREEMMİİZZEE  GGEELLEENN  ÖÖZZEETTLLEERRDDEENN  SSEEÇÇMMEELLEERR
TTÜÜRRKK  HHEERREEDDİİTTEERR  HHEEMMAAKKRROOMMAATTOOZZLLUU
HHAASSTTAALLAARRDDAA  MMUUTTAASSYYOONNLLAARR  FFAARRKKLLII!!!!
BBAATTII’’DDAANN  YYİİNNEE  FFAARRKKLLII  BBİİRR  YYAANNIIMMIIZZ
MMII??

TÜRK HEREDİTER HEMOKROMATOZİS
HASTALARINDA HFE, FERROPROTEİN VE
TRANSFERRİN RESEPTÖR-2 MUTASYONLA-
RI
Hasibe Verdi2, Elif Sare Koytak3, Özlem Erkan
Esin2, Refik Mas1, Özden Uzunalimoğlu2, Cihan
Yurdayd›n3, Hakan Bozkaya3

GATA İç Hastal›klar› ABD1, Ankara Üniversitesi
T›p Fakültesi Hepatoloji Enstitüsü2, Ankara Üni-
versitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD3

Gülhane ve Ankara Üniversitesi’nin ortak çal›şma-
s›nda; Bat›daki olgular›n büyük çoğunluğundan so-
rumlu olan HFE gen mutasyonlar› Herediter He-
makromatoz tan›s› alm›ş Türk hastalarda gözlen-
memektedir.

NNEEVVŞŞEEHHİİRR  İİLLİİ  SSUULLUUSSAARRAAYY  BBEELLDDEESSİİNNDDEE
HHCCVV  VVİİRRÜÜSS  PPRREEVVAALLAANNSSII  TTÜÜRRKKİİYYEE  
OORRTTAALLAAMMAASSIINNDDAANN  FFAARRKKLLII..

NEVŞEHİR İLİ SULUSARAY BELDESİNDE
ANTİ-HCV PREVALANSI
MEVLUT BAŞKOL4, MÜMTAZ MAZICIOĞ-
LU2, AHMET ÖZTÜRK1, GÜL ÜNSAL2, ALİ
ZAİMOĞLU2, ÖMER ÖZBAKIR4, NEDRET
KOÇ3, MEHMET YÜCESOY4

SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ1, ERCİYES ÜNİ-
VERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ
ABD2, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTE-
Sİ MİKROBİYOLOJİ ABD3, ERCİYES ÜNİVER-
SİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ
BİLİM DALI4

Erciyes Üniversitesinde yap›lan multidisipliner bir
çal›şmada Bu bölgede HCV s›kl›ğ› % 11,3 olarak
bulunmuştur. Kan tranfüzyonu ve diş tedavisi bu
gruplarda etyolojik faktörlerden sorumlu bulun-
muştur.

TTOOPPLLUUMMDDAA  HH..  PPYYLLOORRİİ  SSIIKKLLIIĞĞII  
AAZZAALLIIYYOORR!!!!!!!!!!

TOPLUMDA HELİKOBAKTER PYLORI SIKLI-
ĞI AZALIYOR MU?
Bülent Özdal3, Vedat Göral1, Abdurahman Kap-
lan2, Dede Şit3, Derya Topal3

D.Ü T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›1,
D.Ü. T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›2,
D.Ü. T›p Fakültesi İç Hastal›klar› Anabilim Dal›3

Dicle Üniversitesinden yap›lan bir çal›şman›n so-
nuçlar›na göre toplumumuzda H. pylori s›kl›ğ› 10
y›l öncesine oranla anlaml› oranda azalm›şt›r. 

FFOONNKKSSİİYYOONNEELL  DDİİSSPPEEPPSSİİ  DDEEYYİİPP  DDEE  GGEEÇÇ--
MMEEMMEEKK  LLAAZZIIMM??

FONKSİYONEL DİSPEPSİ HAYAT KALİTESİ-
Nİ PEPTİK ÜLSER KADAR ETKİLİYOR
Hasan Mutlu1, Dinç Dinçer1, Adil Duman1, Hilmi
Dikici1, İnci Süleymanlar1, Fahri Iş›tan1

Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenterolo-
ji Bilim Dal›1

Akdeniz Üniversitesi’nden yap›lan bir çal›şmaya
göra yaşam kalitesini bozmada Fonksiyonel dis-
pepsi Duodenal ülserden daha etklili bulunmuştur.

HHAASSTTAALLAARRIINN  MMEEDDİİKKAALL  PPRROOBBLLEEMMLLEERRİİ
İİLLEE  İİLLGGİİLLEENNİİRRKKEENN  BBEESSLLEENNMMEEYYİİ  
UUNNUUTTUUYYOORR  MMUUYYUUZZ??

İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE HASTA-
NEYE YATIŞIN BESLENME DEĞİŞKENLERİ-
NE ETKİSİ
Alev Y›ld›r›m1, Ender Ellidokuz4, Hülya Ellido-
kuz2, Nihal Cengiz3, İhsan Uslan4

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağl›k Bilimleri Ens-
titüsü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Halk Sağl›ğ›
AD2, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağl›k Y.O.3, Af-
yon Kocatepe Üniversitesi İç Hastal›klar› AD4

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yap›lan çal›şma-
larda İç hastal›klar› Kliniklerinde yatan bütün has-
talarda beslenme parametrelerinde düşme izlendiği
gösterilmiştir. 

EE  VVİİTTAAMMİİNNİİ  VVEE  CC  VVİİTTAAMMİİNNİİ  HHEEPPAATTİİKK
FFİİBBRROOZZİİSSİİ  GGEECCİİKKTTİİRRİİYYOORR!!!!

ANTIOXIDANTS VITAMIN E AND C ATTE-
NUATE HEPATIC FIBROSIS IN SECONDARY
BILIARY CIRRHOSIS
Ali R›za Soylu1, Hasan Ümit1, Orhan Tarç›n2, Ah-
met Tezel1, Ümit Nusret Başaran3, Şemsi Altaner7,
Nursal Gedik4, Gülbin Dökmeci1, Hüseyin Baloğ-
lu5, Mevlüt Türe6, Kemal Kutlu7

Division of Gastroenterology, Trakya University1,
Division of Gastroenterology, Gumussuyu Military
Hospital2, Department of Pediatric Surgery, Trak-
ya University3, Department of Biochemistry, Ka-
s›mpaşa Naval Hospital4, Department of Patho-
logy, Haydarpaşa GATA/Education Hospital5, De-
partment of Biostatistics, Trakya University6, De-
partment of Pathology, Trakya University7

Trakya Üniversitesi ve GATA Haydarpaşa hasta-
nesinden yap›lan deneysel çal›şman›n sonuçlar›na
göre antioksidan olan bu vitaminlerin sekonder bi-
liyer siroz modelinde hepatik fibrozisi geciktirdiği
gösterilmiştir.

ÖÖZZOOFFAAGGUUSS  HHAASSAARRIINNDDAA  KKOOLLŞŞİİSSİİNN  

DENEYSEL KOROZİV ÖZOFAGUS HASARI-
NIN TEDAVİSİNDE KOLŞİSİN: ESKİ İLAÇ,
YENİ ENDİKASYON?

Vahit Yükselen1, Enver Vardar2, Ali Önder Kara-
oğlu1, Çiğdem Yenisey3, Ömer Özütemiz4

Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Gast-
roenteroloji BD1, SSK İzmir Egitim Hastanesi Pa-
toloji Bölümü2, Adnan Menderes Üniversitesi T›p
Fakültesi Biyokimya AD3, Ege Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Gastroenteroloji BD4

Adnan Menderes Üniversitesi, SSK izmir Hastane-
si ve Ege Üniversitesinin ortak çal›şmalar›nda de-
neysel koroziv özofagus modelinde kolşisin’in titre
edilmiş dozlarda uygulanmas›n›n fibrozisi önleye-
bildiği ve umut verici olduğu bildirilmiştir.

TTÜÜBBEERRKKÜÜLLOOZZ  AARRTTMMIIŞŞTTIIRR

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE-
SİNDE TÜBERKÜLOZ PERİTONİT OLGULA-
RI: KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLE-
Rİ
Nevin YILMAZ6, Esen DOLGUN6, İ. Halil BAH-
ÇECİOĞLU1, Kendal YALÇIN2, Melih KARIN-
CAOĞLU3, İlyas TUNCER4, Mehmet KORUK5,
Cengiz BÖLÜKBAŞ6, Mehmet ASLAN6

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji
BD1, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroente-
roloji BD2, Malatya Üniversitesi T›p Fakültesi,
Gastroenteroloji BD3, Atatürk Üniversitesi T›p Fa-
kültesi, Gastroenteroloji BD4, Gaziantep Üniversi-
tesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji BD5, Harran
Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji BD6

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Tüber-
küloz peritonit son 5 y›l içerisinde art›ş göstermiş-
tir. Vakalar›n % 33’ünde tan› laparoskopik oarak
konmuştur.

SSAAKKIIZZ  ÇÇİİĞĞNNEEYYİİNN  !!!!!!
POSTOPERATİV İLE USU ÖNLEMEYE BİR
FİZYOLOJİK YAKLAŞIM; SAKIZ ÇİĞNEME
Engin Alt›ntaş1, Ahmet Dağ2, Orhan Sezgin1, Meh-
met Çağl›külekçi2, Süha Ayd›n2

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji
BD1, Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cer-
rahi AD2

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi’nden bildirilen
bir çal›şmada sak›z çiğnemenin cerrahi sonras›
oluşan ileus gelişimini engellemeye katk›s› olduğu
ve hastanede kal›ş süresini k›saltt›ğ› gösterilmiştir.

AARRGGOONN  PPLLAAZZMMAA  KKOOAAGGUULLAASSYYOONNUU
ÖÖNNEEMMLLİİ  BBİİRR  AALLTTEERRNNAATTİİFFDDİİRR

VARİS DIŞI GASTROİNTESTİNAL KANAMA-
LARDA ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON 
Murat T Gülşen1, Abdurrahman Kaday›fç›1, Meh-
met Büyükberber2, M Cemil Savaş3, Mehmet Ko-
ruk3

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroente-
roloji Bilim dal›.1, Gaziantep Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Gastroenteroloji BD2, Gaziantep Üniversi-
tesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›3

Gaziantep Üniversitesi’nin yürüttüğü bir çal›şma-
da, varis d›ş› üst gastrointestinal kanamalarda ka-
nayan lezyon ve görülen damar tedavisinde Ar-
gon’un oldukça başar›l› bir yöntem olduğu göste-
rilmiştir.

PPAALLUU’’DDAANN  HHAABBEERR  VVAARR!!!!

ELAZIĞ PALU İLÇESİ YETİŞKİNLERİNDE
İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞININ
İNCELENMESİ VE SOSYOKÜLTÜREL YAPI-
NIN İRDELENMESİ
Özgür Tanr›verdi1

Palu Devlet Hastanesi İç Hastal›klar› Kliniği, 
Elaz›ğ1

Palu Devlet Hastanesi’nce yap›lan bir çal›şmada
Palu ilçesinde İBS s›kl›ğ› % 20, 3 olarak bulunmuş
ve toplam 650 hastal›k bir incelemede sosyoeko-
nomik düzey düşüklüğü ve depresyon ve somati-
zasyon bozukluklar›n›n birlikte İBS s›kl›ğ›n› etki-
lediği kan›s›na var›lm›şt›r.
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KKUURRUUMM  vvee  ÜÜLLKKEELLEERRLLEE
TTUURRKKIISSHH  JJOOUURRNNAALL  ooff  GGAASSTTRROOEENNTTEERROOLLOOGGYY

2003 Y›l›nda Pub Med’ Kabul edilen  TURKISH JOURNAL of GASTROENTEROLOGY için 14 y›ll›k bir emek harcanm›şt›r. Bu
emeğin mimarlar›na teşekkürü bir borç biliyoruz. 
Türk Gastroenteroloji Derneği Dergisinin ç›k›ş›ndan bugüne kadar göndermiş olduğu yaz›larla destek verenlere sonsuz teşekkürler
ediyoruz, göndermeyenlerin de yaz›lar›n› beklemekteyiz, kurum baz›nda yap›lan desteklerin değerlendirmesini yapan Dr. Ayd›n
Şeref KÖKSAL ve Dr. Engin UÇAR arkadaşlar›m›za teşekkür ediyoruz.

Turkish Journal of
Gastroenterology

internet sitesi 
istatistikleri*

*İstatistiklerde son 3 ay›n verileri kullan›lm›şt›r
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11..  SSaayyffaann››nn  DDeevvaamm››

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddee  yyaaşşaannaann  bbeelliirrssiizzlliiğğii
aaşşmmaamm››zz  iiççiinn  üünniivveerrssiitteelleerriinn  ttoopplluummuunn
ççeeşşiittllii  kkeessiimmlleerrii  iillee  ((hhaallkk,,  ggöönnüüllllüü        kkuu--
rruulluuşşllaarr,,  yyaazz››ll››  vvee  ggöörrsseell  mmeeddyyaa  ggiibbii))
iillee  ssoorruunnllaarr››nn››  ppaayyllaaşşaarraakk  yyeennii  bbiirr  üünnii--
vveerrssiittee  yyaassaass››  hhaazz››rrllaammaass››  ggeerreekkmmeezz
mmii??

As›l gerekli olan, bu bilime yatk›n kül-
tür düzeyini oluşturmak için kamuoyunu
uyarmaya, ayd›nlatmaya durmadan, y›l-
madan çal›şmakt›r.

ÜÜnniivveerrssiitteelleeiirriinn  hheemm  kkeennddii  ssoorruunnllaa--
rr››nnaa,,  hheemm  ddee  ttoopplluumm  ssoorruunnllaarr››nnaa  aakk››llcc››
ççöözzüümmlleerr  üürreettiipp  ttoopplluummllaa  bbüüttüünnlleeşşmmee--
ssii  ggeerreekkmmeezz  mmii??  

Çünkü toplumun farkl› kesimlerinin
üniversitelere bak›ş aç›s› malesef olumlu
değildir.

Üçüncü sorunun yan›t› burada da ge-
çerli.

ÜÜnniivveerrssiittee  hhaayyaatt››nn››nn  ““FFuullll--ttiimmee””,,
““PPaarrtt--ttiimmee””,,  MMOOBBİİLL--TTIIMMEE””  ttaarrzzllaa--
rr››nnddaann  hhaannggiissiinniinn  üüllkkeemmiizz  iiççiinn  uuyygguunn
oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnmmeekktteessiinniizz??

Araşt›rma yapan Üniversite elemanla-
r›n›n üniversite ve araşt›rma kuruluşlar›
d›ş›ndaki yerlerde kaybedecek vakti ola-
maz.

MMeevvccuutt  üünniivveerrssiitteelleerrddeekkii  üüccrreett  ppoollii--
ttiikkaallaarr››  bbiilliimm  aaddaammllaarr››nn››nn  nnoorrmmaall  yyaa--
şşaammllaarr››nn››  ddeevvaamm  eettttiirrmmeelleerriinnee  iizziinn
vveerrmmeeyyeecceekk  sseevviiyyeeddeeddiirr..  BBuu  dduurruummuunn
ddüüzzeellttiillmmeessii  iiççiinn  nnee  yyaapp››llmmaall››dd››rr??

Üniversitede sürekli eğitim ve araşt›r-
ma yapabilmek için, d›şar›da çal›şarak
kazan›lacak paraya gereksinim duyulma-
mal›d›r.

TTüürrkkiiyyee,,  CCuummhhuurriiyyeettii  kkuurraann  ddüüşşüünn--
ccee  ssiisstteemmiinniinn  aarrzzuu  eettttiiğğii  üünniivveerrssiitteelleerree
kkaavvuuşşmmuuşş  mmuudduurr??

O yolda epey mesafe al›nd›, baz› üni-
versitelerde hedefe var›ld›. Daha çok in-
san ve olanakla uğraşmaya devam edil-
melidir.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerr,,  ddeevvlleett  tteelleevviizzyyoonnllaarr››,,
yyaazz››ll››  vvee  ggöörrsseell  mmeeddyyaa  CCuummhhuurriiyyeettiinn
kkuurruulluuşş  ffeellsseeffeessiinnii  vvee  bbuu  ffeellsseeffee  iillee  üüll--
kkeemmiizziinn  kkaazzaann››mmllaarr››nn››  yyeetteerriinnccee  ttoopp--
lluummaa  iinnddiirrggeeyyeemmeeddiiğğii  iiççiinn  ttoopplluummssaall
ssoossyyooeekkoonnoommiikk  yyaapp››  ççaağğddaaşş  ççiizzggiiyyee  ggee--
ttiirriilleemmeemmiişşttiirr..  BBuu  kkoonnuuddaa,,  bbuu  kkuurruumm--
llaarr››nn  ttoopplluumm  öönnüünnddee  öözz  eelleeşşttiirrii  yyaappmmaa--
ss››  ggeerreekkmmeezz  mmii??

Özeleştiri çok kez olumlu bir davran›ş
gibi kabul edilmez. Daha iyisi, olumlu
davran›şlar› sürekli özendirmektir.

TTÜÜBBİİTTAAKK  vvee  TTÜÜBBAA  ppoozziittiiff  bbiilliimmllee--
rriinn  vveerriilleerriinnii  ttoopplluummuunn  ççeeşşiittllii  kkaattmmaann--
llaarr››nnaa  uullaaşştt››rraammaadd››ğğ››  iiççiinn  ttoopplluummuunn
öönneemmllii  bbiirr  kkeessiimmii  bbiilliimmsseell  ggeelliişşmmeeyyee
yyeetteerrii  kkaaddaarr  dduuyyaarrll››  ddeeğğiillddiirr..  KK››rrssaall
kkeessiimmddeenn  bbaaşşllaayyaarraakk  bbiirr    bbiillggiilleennddiirr--
mmee  vvee  ççaağğddaaşş  ttoopplluummuunn  yyaarraatt››llmmaass››
iiççiinn  bbuu  kkuurruummllaarr››nn  ggöörrsseell  mmeeddyyaayy››  nnaa--
ss››ll  kkuullllaannmmaallaarr››  ggeerreekkiirr??  ((BBuu  kkuurruumm--
llaarr››nn  öözzeell  TTVV  kkaannaallllaarr››nnaa  ggeerreekkssiinniimmii
vvaarr  mm››dd››rr??))

Bu kurumlar TV kanallar›ndan daha
çok yararlansalar elbet iyi olur.

Pozitif bilimlerin verileri ülkemizde
halka indirgenebiliyor mu? Çünkü halk
pozitif bilimlerin ürünlerini rahatça kul-
lanabilmesine rağmen üretenlere gereken
sayg›y› göstermemektedir.

Kritik aşama, ülkemizde gerçekleştiri-
len bir buluşun  halk›n yaşay›ş›n› etkile-
mesidir. Bu aşamaya hala Türkiye’de va-
ramad›k. T›pta, baz› mühendislik ve sos-
yal bilim dallar›nda en çok yaklaşt›k,
ama henüz bu noktaya erişemedik.  Baş-
ka ülkelerde yap›lan buluşlar›n teknoloji-
ye geçip bu yolla Türkiye’ye girmesi va-
tandaşlarda bilime sayg› anlay›ş›n› do-
ğurmuyor. Ancak Türkiyede yap›lan bir
buluş, toplumun günlük yaşant›s›n› etki-
lerse, o zaman durum değişecektir diye
düşünüyorum.

AAvvrruuppaa  BBiirrlliiğğii’’nnee  ggiirrmmeemmiizziinn  üünnii--
vveerrssiitteelleerr  üüzzeerriinnee  nnee  ggiibbii  bbiirr  rriisskkii,,  eett--
kkiissii  oollaaccaakktt››rr??

Avrupa Birliğine girmemiz, f›rsatlar›,
olanaklar› ve rekabeti art›rarak araşt›rma
anlay›ş›n› destekleyecektir.

BBiilliimm  aaddaammllaarr››nn››nn  iikkttiiddaarrllaarr››nn  eettkkii
aallaann››  aalltt››nnddaa  kkaallmmaammaass››  iiççiinn  nnee  ggiibbii
yyaapptt››rr››mmllaarraa  ggeerreekk  vvaarrdd››rr??

Bu da, yapt›r›m eksikliğinden çok,
kültürel ortam›n bilime uzak olmas›ndan
cesaret alan bir davran›şt›r.

EEmmeekkllii  oollaaccaakk  ööğğrreettiimm  üüyyeelleerriinnee
ttaavvssiiyyeelleerriinniizz  vvaarr  mm››dd››rr??

Emeklilik, yeni uğraşlara girme f›rsat›
verebilir.

CCuummhhuurriiyyeettiinn  kkuurruulluuşş  ffeellsseeffeessiinniinn
iinncciittiillddiiğğiinnii  ddüüşşüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Halen bir restorasyon dönemi yaş›yo-
ruz. Her devrimden sonra böyle bir dö-
nem gelir.

KKööyy  EEnnssttiittüülleerriinniinn,,  ççaağğ››mm››zz››nn  kkooşşuull--
llaarr››nnaa  ggöörree  ddüüzzeennlleenneerreekk  yyeenniiddeenn  aaçç››ll--
mmaass››nn››nn  yyaarraarrll››  oolluupp  oollmmaayyaaccaağğ››  kkoonnuu--
ssuunnddaakkii  ggöörrüüşşlleerriinniizz  nneelleerrddiirr??

Köy Enstitüleri, temel amaçlar› olan
her köye bir okul ve öğretmen götürmek
hedefine varm›şt›r. Toplumun genel ola-
rak bilime, akla dayal› bir kültüre geçme-
si sorunu, tek bir kuruluşla çözülemez.
Tüm eğitim ve kültür kuruluşlar›n›n  y›l-
larca uğraşmas› gerekir.

İİllaavvee  eettmmeekk  iisstteeddiiğğiinniizz  ddüüşşüünncceelleerrii--
nniizz  rriiccaa  eeddeerriizz..

Gastroentoroji Vakf› üyelerine başar›-
lar, yeni buluşlar dilerim.

EERRDDAALL  İİNNÖÖNNÜÜ
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21. yüzy›l›n gereksinimi olacak 
“GGAASSTTRROO  --  PPRRAATTİİSSYYEENN”
kavram›n› bütün zorluklara

rağmen TTGGVV yaşama geçirmeye
devam etmektedir. Kat›l›mc›

kuruluşlar›n desteklerini
beklemekteyiz.
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TTaakkii DDOO⁄⁄AANN GGAAZZEETTEEMM‹‹ZZDDEE

11..  SSaayyffaann››nn  DDeevvaamm››

GGüünncceell  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii::
Cumhuriyeti kuran felsefe bi-
ze tek miras b›rakt›. Ak›l ve
bilimin yol göstericiliği olan o
miras› şimdi satt›klar›n› göz-
lemliyoruz. Görüyoruz ki pi-
rana ağaca ç›k›yor. Miras hak-
k›m›z› almam›z için hangi
uluslararas› mahkemeye baş
vurmam›z gerektiğini bize
söyleyebilir misiniz?

TTaakkii  DDOOĞĞAANN:: Hiçbir mah-
keme bizim hakl› olduğumuz,
hakkettiğimiz konular›n üste-
sinden gelemez. O nedenle bu
bilince vararak bu miras›m›z›
korumak, bu miras›m›z› mu-
hafaza etmek ve bu miras›m›-
za sayg›l› olmaktan başka ça-
remiz yok. Mahkemelerin ve-
receği karar değil, önemli
olan kendi ulus bilincimiz. Bir
noktada buna kendi vicdan
mahkememiz diyebiliriz.

GG:Hekim gözüyle bu ülkede
bir rahats›zl›k var. Teşhis de
belli. Bu ülkede yaşamak bir
ayr›cal›k. Bir zamanlar herkes
vatandaşl›k görevini yap›yor-
du. Şimdi kimse bu ülkede ki-
rac› olduğu halde, mal sahibi
öldü diye, kiras›n› vermiyor.
Cumhuriyet felsefesi bu kira-
lar› nas›l toplayabilir?

TD: Çok geniş kapsaml› bir
soru bu, buna k›saca cevap
vermek mümkün değil.
TTÜÜRRKKİİYYEE’’DDEE  PPEEKK  ÇÇOOKK
ŞŞEEYY      EERROOZZYYOONNAA  UUĞĞRRAA--
DDII. Yani ev sahibi, kirac›,
hanc› herkeste farkl›laşma
var. Bana göre 1980’den son-
ra teknolojinin s›k›şt›r›l›p su-
nulmas›, yani 50 y›lda yap›la-
mas› gereken gelişimin 5 y›la
s›k›şt›r›lmas›, tüketimin özen-
dirilmesi, üretimin eskiye
oranla gerilerde kalmas›, ko-
layc›l›k, beleşçilik, memurun
işini bilmesi, işini çal›şmadan
kazanmas› ve devlet kap›s›nda
kuyruklar oluşturulmas›, ko-
lay iş, garantili iş, bankamatik
memurluğu ile buralara kadar
gelindi. Asl›nda Atatürk çok
güzel söylemiş “Türk Övün
Çal›ş Güven”. Bunun hangisi-
ni uyguluyoruz. Bunu tart›ş-
mak isterim. Bana kal›rsa hiç-
birini uygulam›yoruz. Özel-
likle de 80 döneminin genci
çal›şm›yor, çal›şmak istemi-
yor. Ben Türkiye’de işsizlik
olduğu kan›s›nda değilim.
Tanr› bize kafam›z› omuzlar›-
m›z›n üstünde taş›yal›m diye
vermemiş, kullanal›m diye
vermiş. 

ÇÇAALLIIŞŞMMAAYYAANN,,  PPRROOJJEE
ÜÜRREETTMMEEYYEENN  GGEENNÇÇ  BBİİRR
HHAACCMMİİMMİİZZ  VVAARR  BBÖÖYYLLEE
OOLLUUNNCCAA  TTAABBİİİİ  EEVV
SSAAHHİİBBİİ  EEVV  SSAAHHİİPPLLİİĞĞİİNNİİ,,
KKİİRRAACCII  KKİİRRAACCIILLIIĞĞIINNII
BBİİLLMMİİYYOORR..  Karmakar›ş›k
oldu bu duygu. Çünkü dürüst-
lük, namus duygular› çok de-
ğişti.

GG:Siz Cumhuriyete olan ki-
ra borcunuzu her ay munta-
zam ödüyor musunuz?

TD: Ben dürüst ve namuslu
bir vatandaş olarak yaşamaya
çal›ş›yorum. Böyle yaşamak
bana büyük bir haz, mutluluk
veriyor.

GG:Ak›l ve bilim aç›s›ndan
olay ele al›nd›ğ› zaman devle-
tin de, Milli Eğitim Bakanl›ğ›-
n›n da, Üniversitelerin de so-
runu var. Sorunlar›n› topluma
indirgemekten kaç›n›yorlar.
Bu nedenle de çözümsüzlük
kaç›n›lmaz oluyor. Medya -
Üniversite işbirliği ile ak›l ve
bilim öncülüğünde bu mesele-
ye halk›n gözü önünde otopsi
yap›lmas› gerekmez mi?

TD: Mutlaka gerekli. Ama
ben böyle bir ilişkinin yarar›
olacağ› kan›s›nda değilim.
Çünkü medya çok değişti, çok
farkl›laşt›. Medyay› entelektü-
el kesim farkl› alg›lamak isti-
yor. Bir kere medya nedir, ne
yapar? Bu bahsettiğimiz işbir-
liği medyan›n işi değildir.
Medya bu konuyu tart›şacak
guruplara arac› olur. Medya
böyle bir görevi üstlenmeli
mi, üstlenmemeli mi? Belki
devletin medyas›nda olabilir.
Ama ana soru Medya-Üniver-
site işbirliği yaps›n ve halkla
bütünleşsin. Bir kere halk eği-
timden ne istiyor? Halk okula
gitmeden lise diplomas› al›n-
s›n, herkes üniversiteye gitsin,
herkes üniversite mezunu ol-
sun, elinde bir üniversite dip-
lomas› olsun. Ne mezunusun?
Mühendisim. K›z istemek için
ve askerlik için geçerli bir ev-
rak. Bir kere bu eğitim sistemi
ahmakça bir eğitim sistemi.
Ben buraya gelirken, herhalde
-K›z›lay’a, Kolej civar›na
uzun zamand›r inememiştim
unutmuşum -sağl› sollu her ta-
rafta dershaneler gördüm. Ya-
ni nas›l bir anlay›ş, demek ki
devlet anayasal sorumluluğu
gereği iyi eğitemiyor, öğretim
görevini iyi yapam›yor ki,
böyle bir boşluk oluşmuş ve
özel sektör bundan çok büyük
bir rant ç›karmak çabas› için-
de. Geçen gün ÖSS sonuçlar›
aç›kland›. Medyadan çok özel

dershanelerin pa-
niğini gördük ora-
da. O çocuklar›
resmen pazarl›-
yorlar. Kime? Te-
levizyonlara. Ne
olacak? Dersha-
nenin reklam› ola-
cak. Reklam›
olunca ne olacak?
Dershanenin müş-
terisi artacak.
Böyle bir eğitim
anlay›ş› olabilir
mi? Peki Aç›k
Öğretim diye bir
üniversite olabilir

mi? Yani sadece devletin me-
murunun bareminin, derecesi-
nin yükseltilebilmesi için. Ne-
rede bunun ihtisaslaşmas›?
Nerede eğitim ile bireyin ku-
caklaşmas›? Şimdi üniversite
eğitimi, ihtisas verdiği gibi bir
de alt kültürü oluşturuyor.
Üniversitenin kütüphanesi,
koridoru, kürsüsü, arkadaşl›-
ğ›, öğrenci hoca ilişkisi, ders
dinleme heyecan›, not tutma
içgüdüsü, bunlar Aç›k Öğre-
timde mevcut mu? Buradan
mezun oluyorsunuz, müste-
şarl›ğa, dekanl›ğa kadar gide-
biliyorsunuz. Bir dönem mek-
tupla öğretim yap›ld› ve biz
p›r›l p›r›l çocuklar›m›z› bu alt
kültürü alamayan öğretmenle-
re teslim ettik. Senede sadece
20 gün, o da s›k›şt›r›lm›ş bir
eğitim ve mezun. Ama halk
bunu istiyor. Dolay›s›yla oy
avc›s› siyasetçi, halk›n istedi-
ğini yap›yor. Bugünkü man-
zara bu. Biz halka gittiğimiz
takdirde halk “aman dokun-
may›n ben bu işten memnu-
num” diyecek. Bu bir cümle
ile tart›ş›lamayacak bir konu.
Bunun çözümü bu ülkenin
Sosyologlar›nda, akademis-
yenlerinde, sizin gibi öğretim
üyesi kahramanlarda. Önemli
bir tabipsiniz, bunca işinizin
aras›nda böyle bir uğraş› için-
desiniz. Bu eğitim sisteminin,
üstüne basa basa söylüyorum,
ahmakça olduğu söylenmesi-
ne rağmen, hala bu sistemde
gidiliyor. Bir de her y›l bir de-
ğişiklik oluyor. Eğitimde bir
istikrar, eğitimde bir amaç,
eğitimde ki temelden uzak, iş-
te son ç›kan Bakanl›k Genel-
gesi çerçevesinde, devams›z-
l›ktan ya da 7 dersten s›n›fta
kalm›ş adama da 20 gün içeri-
sinde s›nav hakk› tan›n›yor. O
zaman ben bu işi tart›şmam
bile.

GG:Genel bir hastal›k var ül-
kemizde. Her kurum kendine
uygun olan› değil, uyumlu
olan› bünyesinde bar›nd›rma-
ya çal›ş›yor. Kendi işinin uz-
man›na sahip olamad›ğ›ndan
her şey sallapati gidiyor. Siz
Milli Eğitim Bakan› olsayd›-
n›z, Milli Eğitimin ana soru-
nunu ne olarak belirler ve na-
s›l çözerdiniz? Örneğin, teşhi-
sinizi koyup, “bu sistemin içe-
riğiyle, müfredat›yla Avrupa
Birliğinde yar›şamay›z” de-
yip, uzmanlarla görüşüp dev-
rim mahiyetinde bir yenilik
mi yapmak isterdiniz, yoksa
biraz ben de ortal›ğ› kar›şt›r-
madan iyileştirme yapay›m m›
derdiniz?

TD: Sorunuza iki aşamal› ce-
vap vereyim. Bir bütün okul-
lar› kapat›r›m, çok güzel Milli
Eğitimi yürütürüm. İkincisi,
partime şirin görünmek, bu
Bakanl›ğ›n tad›n› ç›kartmak
istiyorsam, gene suya sabuna
dokunmam. Ama ben bu ülke-
nin gerçek vatandaş› ve ide-
alist bir insansam biraz oturup
düşünmem laz›m. Y›llar önce
eğitim ile ilgili, bir organizas-
yon yap›lm›ş. Köy Enstitüleri,
bak›yorsunuz üretime katk›s›
var…

GG: Köy Enstitülerini 40’da
kurmuştuk, hemen açmay› dü-
şünür müsünüz?

TD: Hemen açar›m. Binlerce
üniversite mezunu ç›kart›yo-
ruz. Büyük umutlar beslediği-
miz genç, mezun olur olmaz
bir gerçekle karş›laş›yor. “Ey-
vah okul bitti ben şimdi ne ya-
pacağ›m?” Hiçbir şey bilmi-
yor ve bunu okul bittiği za-
man anl›yor. Bir başka şey da-
ha, bu kadar kolay Profesör-
lük olur mu? Bir akademik
kariyer mutlaka olmal› ama,
38 yaş›ndaki bir kişinin Profe-
sörlük mertebesine ulaşmas›n›
mant›ğ›m alm›yor. Akademis-
yen değilim ama elveremiyor.
Bu da 80 döneminin bir icad›.
Profesörden geçilmiyor…

GG:Yani ucuzlat›ld› diyorsu-
nuz…

TD: Hem de fevkalade ucuz-
lat›ld›. Ben Milli Eğitim Ba-
kan› olsam bu defteri tama-
men kapat›r›m. Bu ülkenin
coğrafi, sosyal, kültürel yap›-
s›n› masaya koyar›m. Bölge
bölge nerede ne eğitimi yap›-
l›r? Nerede nas›l eğitim yap›l-
mal›? Bunlar› ortaya ç›kart›r
koyar›m. Zorunlu eğitim 8 y›-
la ç›kt› ama, Ankara’n›n 60
km d›ş›na ç›k›n hala bir odada
3 s›n›f, 4 s›n›f eğitim görüyor.
Öğretmenin sosyoekonomik
sorunu çözümlenmemiş, bil-
gisiz öğretmen, çok kötü müf-
redat… Bu sistemin tart›ş›la-
cak hiçbir taraf› yok. Bu def-
teri kapat›p, sizin gibi kahra-
manlar› göreve çağ›r›p, şimdi
yapt›ğ›m›z gibi, bütün düşün-
celeri ortaya koyup, masaya
yay›p, buradan al›nt›larla süz-
geçten geçirip, Türkiye’nin
yeni bir çehreye kavuşmas›n›
sağlar›m . Benim haddim de-
ğil, ben eğitimci değilim, ama
şöyle bir görevim var, gazete-
ciyim, bir çok stajyer genci-
miz geliyor, bu iletişim fakül-
telerinden hiçbir şey bilme-
diklerini daha ilk gün anl›yor-
lar. Mesleğim gereği söylüyo-
rum, bu iletişim fakültelerinin
amac› ne? Binlerce iletişim
fakültesi mezunu var, oysa
medyaya y›lda gerekli olan ki-
şi say›s› 50 ile 100 aras›. Peki
geri kalan›n gidebileceği bir
yer var m›? Bankac›l›k yapa-
maz, sigortac›l›k yapamaz,
hiçbir uzmanl›ğ› yok. Sadece
k›z istemek ve askerlik için
geçerli.

GG:Bir de siyasette geçerli
olabilir…

TD: Eh tabii, meclis albümün-
de fakülte mezunu der, bir de

en kolay akademik kariyer ya-
p›lacak yer iletişim, ilahiyat,
buralarda çabucak Doçent,
Profesör olunuyor. Bir taraf-
tan da T›p Profesörü olunu-
yor. O da Profesör, o da Pro-
fesör. Ben bunu anlayam›yo-
rum ve haks›z bir unvan ola-
rak değerlendiriyorum.

GG:Üniversiteler kendi so-
runlar›n› çözüp topluma yön
göstericilik yapamad›ğ›ndan,
şimdi kendisi s›k›nt›da. Siz
YÖK Başkan› olsan›z konuyu
ihaleye mi ç›kar›rs›n›z, bu
üniversitelerle bir yere var›l-
maz deyip istifa m› edersiniz,
yoksa çağc›l üniversite şöyle
olmal›d›r deyip devrim mi ya-
ratmak istersini?

TD: İstifa etmezdim, çünkü
bu yap›y› bilerek kabul ettim.
Ne yapmam gerekir? Kesin-
likle devrim yap›lmas› gereki-
yor. Bir binan›n temeli ne ise
son kat› da odur. Eğitimimizin
alt yap›s› ne ise, üst yap›s› da
böyle. Böyle bir YÖK organi-
zasyonu olamaz. Böyle bir
üniversite anlay›ş› da olamaz.
Bir çok akademisyenin, üni-
versitelerin bu yap›s›ndan
memnun olduklar›n› düşünü-
yorum. Bu böyle bir rant, hem
de kolay. Dikkat edin, özel
sektörde tutunamayan, hemen
üniversitenin kap›s›nda bulu-
yor kendisini. Ben bunu ma-
alesef yeni mezun gençlerde
de görüyorum. İş bulmam çok
zor, hocamla da aram iyi, bir
mast›r yapay›m. Arkas›ndan
hocam beni üniversiteye ala-
cak. İşte bankamatik akade-
misyenler böyle ortaya ç›k›-
yor. Bir de ömür boyu üniver-
sitenin içindeki akademisyen-
lerin hiçbir denetimi yok. He-
le Profesörlüğü elde ettiniz mi
38, 40 yaş›nda, “On dönüm
bostan yan gel Osman”. El-
bette bunlar›n içinde çok feda-
kar, çok kahraman hocalar›-
m›z var, ama ben bu üniversi-
teden sözde rahats›z olmayan
bir akademisyenle karş›laşma-
d›m, ama bir günde cüppesini
giyip d›şar›ya ç›kan›n› görme-
dim. Sadece maaş. Geçim s›-
k›nt›s› olunca sokakta, ama
hocam ben seni boşuna Profe-
sör yapmad›m, gel üniversite-
nin sorunlar› ile ilgilen. Sonra
üniversite özgür değil. Özgür
olmamas›n› da yine akademis-
yenler istiyor. 80 tane üniver-
site olduda ne oldu? Yol yok,
iz yok, in yok. Oraya hangi
akademisyen gidecek? Ya
kadro kapmak için, ya terfi et-
mek için… Üniversite kuru-
yorsunuz, anaokulu kurmu-
yorsunuz ki. Bu Özel Üniver-
sitelerde de söz konusu.

GG:O konuya sonra gelece-
ğiz. Siyasi iktidarlar üniversi-
teyi her zaman kendi dünya
görüşlerine göre düzenlemek
istiyorlar. Bunun onlara ne
yarar› var?

TD: İki önemli korku var bu-
rada. Bir kere genç bir potan-
siyel var. 10’lu y›llarda görü-
rüz Genç potansiyelin ayak-
lanmas› iktidarlar›n en büyük
korkusu. İkincisi ayd›n kafa-

lar›n, yani akademisyenlerin
ayaklanmas›, yani haklar›n›n
peşine düşmüş olmas› çok bü-
yük bir korku tabii. Hal böyle
olunca siyaset, elini üniversi-
telerimizin üstünden ay›rmaz,
bu kadar basit.

GG:Son zamanlarda özel sek-
tör de üniversiteye sahip ol-
mak istiyor. Sizce bunun ne-
deni ne olabilir, yoksa onlar
da bunlar bize laz›m diye mi
düşünüyorlar?

TD: Bu televizyonculukta da
böyleydi. Özel televizyon ak›-
m› başlar başlamaz büyük şir-
ketler özel televizyon modas›-
na kap›ld›. Sonradan teker te-
ker kapand›. Şimdi üniversite
merak› var. Bunun üç amac›
var; birincisi gelir için, ikinci-
si kartvizitimde üniversite de
olsun, üçüncüsü de gerçekten
eğitimi kendine yaşam biçimi
olarak görmüş vak›f üniversi-
teleri. Örnek vereyim, Kadir
Has Üniversitesini gördüm.
İftihar etmemek elde değil. O
Cibali’deki tütün fabrikas› ol-
muş olağanüstü bir ortam. Bir
Beykent Üniversitesini gez-
dim yine ayn› şekilde, Bahçe-
şehir Üniversitesi keza ayn›
şekilde. Bilkent Üniversitesi
ülkemizdeki çağ›n çok üstün-
de ama, öte yandan bak›yor-
sunuz anaokulu içerikli üni-
versite. Hoca yok, hoca bula-
m›yor. Hocaya paras›n› ver-
miyor, devletle ilişkisi kesil-
miş. Demoralize, süzgecin di-
binde kim varsa onlarla birlik-
te. Bunlarla ilgili çok örnek
var. Kapanmak üzere, kapa-
nan. Yani şarküteri aç›l›r gibi
üniversite aç›lmas›n› da bir
başka tehlike olarak görüyo-
rum. Ama özel üniversitelerin
birkaç›na örnek verdim. Bu-
nunla birlikte Say›n Dalan’›n
üniversitesi, Sabanc›, Koç
Üniversiteleri. Bugün bir Koç
Üniversitesinden mezun olan
bir kişi kartviziti ile kendisini
tan›t›yor. “Ben Koç Üniversi-
tesinden Ali” “Ben Sabanc›
Üniversitesinden Mehmet” di-
ye. Tabii ki devletin ve bürok-
rasisinin bu tip VVAAKKIIFF  ÜÜNNİİ--
VVEERRSSİİTTEELLEERRİİNNİİ  DDEESS--
TTEEKKLLEEMMEESSİİ  BBEENNİİMM  TTEEKK
DDİİLLEEĞĞİİMM.. Diğer üniversite-
lerin, aç›lmas›na bile taham-
mül edemiyorum, her gün de-
netlenmesi gerekir diye düşü-
nüyorum. 

GG : Dünyada en zor iş üni-
versite hayat›d›r. Bilgi üret-
mek, arpa buğday üretmeye
benzemez. Bat› toplumlar›nda
üniversite, zorluğu nedeniyle
tercih edilen bir alan değildir.
Bizim gibi gelişmekte olan ül-
kelerde inan›lmaz bir tercih
nedenidir. Sizce bunun nedeni
nedir?

TD: Biraz önce değindik ama,
somut bir örnek vereyim, bir
gün televizyon izliyorum.
Bakt›m bizim gazeteci arka-
daşlar›m›zdan biri, araya bir
de Profesörlük s›k›şt›rm›ş.
Gece yar›s› arad›m, yay›na
girdim. Dedim ki “Say›n Ha-
luk Şahin, ben sizi yazar diye
biliyordum, kimliğe bak›n,
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gazeteci, yazar, televizyon yo-
rumcusu, Profesör Doktor. Ne
zaman vakit buldun akademik
kariyer yapt›n Profesör ol-
dun?” Bunu anlamak çok zor.
Adam Parlamentoda, Doçent.
Parlamentodaki geçen süresi-
nin, doçentlikte bekleme süre-
si ile eşitlenmesini istiyor.
Adam banka genel müdürü,
doçent, nas›l oluyorsa profe-
sör oluyor. Bu günah değil
mi? Ben bir de Say›n Mehmet
Öz’ü tan›d›m. Tabii bunu söy-
lemek bana düşmez ama, bir
üniversiteden y›ll›k transferi
birkaç milyon dolar. Ama Sa-
y›n Öz’ün üniversitedeki ça-
l›şma temposunu gördüm, ba-
ş›n› kaş›yacak, yani e-mailine
bakacak zaman› yok. Öyle bir
profesör ki, sadece hasta bak-
m›yor, ameliyat için gerekli
aletleri bile icat ediyor. Benim
profesörümün o kadar çok
vakti var ki, günün birkaç sa-
atini akademide geçirip, geri
kalan› ile de, ticaret yap›yor,
dan›şmanl›k yap›yor, gazete-
cilik yap›yor, yorumculuk ya-
p›yor. Yapmas›n m›? Yaparsa
yaps›n, özgür ülkedeyiz. Buna
da mesleki etik gerekiyor.

GG: Okumak nadiren cehaleti
kald›r›r. Sizce okumuş cahil-
lerden kurtulmak için bir yol
var m›?

TD: BBİİZZİİMM  TTÜÜRRKK  MMİİLLLLEE--
TTİİ  OOLLAARRAAKK  BBİİRR  ÖÖZZEELLLLİİ--
ĞĞİİMMİİZZ  VVAARR..  BBİİZZ  HHEERRŞŞEE--
YYİİ  HHEERRKKEESSTTEENN  DDAAHHAA
İİYYİİ  BBİİLLİİRRİİZZ..  Örneğin siz bir
Gastroenteroloji Profesörüsü-
nüz, sizin bir komşunuz keres-
te tüccar›d›r ve mide ile ilgili
bütün bilgileri size anlat›r, su-
nar ve bir de üstelik ›srar eder.
Bedava yaşam›n en büyük ko-
zu demagojidir. Biz bu işi çok
iyi beceriyoruz. Bir futbol ma-
ç›n› düşünün, o tribündeki
60.000 kişi hakemlerden ma-
ç›n yorumunu daha iyi biliyor,
spor yazar›ndan da. Hayat›nda
ilim irfan görmemiş, ilköğre-
tim fen bölümünden mezun
olmuş, ama ülkeyi yönetenleri
eleştiririz. Buna güzel bir ör-
nek verebiliriz; Üniversiteden
bir gün önce mezun olmuş,
gazeteci olmuştur. Y›llarca
kendisinin hocal›ğ›n› yapan
birisi de bakan olmuştur. Ba-
kanlar Kurulunun kap›s›nda
soru da değil, sorguya çeke-
cek cüreti vard›r. Bunlar ya-
şanm›ş örneklerdir ve o Bakan
da “ben de seni bunun için s›-
n›fta b›rakm›şt›m, dersini iyi
çal›şmam›şs›n, git dersini iyi
çal›ş gel ondan sonra bu soru-
yu sor” diyerek de muhteşem
bir ders vermiştir. Biz bu hu-
yumuzdan vazgeçemeyiz.

GG: Vatandaş›n sorumluluk-
lar›n› yerine getirdiğine inan›-
yor musunuz? Neden vatan-
daş haklar›n› isterken görevle-
rini yapm›yor?

TD: Ben vatandaşlar›m›z›n
haklar›n› istediği kan›s›nda da
değilim. Biraz sert yan›tlar ve-
riyor olabilirim ama… Biz bir
şeyler istiyoruz ama istekleri-
mizin hepsi global. Somut bi-
linçli bir istek değil. Şöyle bir
örnek vereyim isterseniz; bir
apartmanda yaşar›z, apartman
başkan›n›n seçimi için toplan-
t›ya gitmeyiz. Sonra da apart-
man›n şikayeti için durmadan
yöneticiyi rahats›z ederiz. Ha-
yat›m›zda hiç muhtara gitme-
yiz, sadece ilmühaber, nüfus
cüzdan› sureti için muhtar›n
kap›s›na gideriz. Ama beni
yönetecek, mahallemi yönete-
cek muhtar›n seçimi için, bu
kimdir, kim değildir diye bak-
may›z. Biz ayn› şekilde bu ül-
keyi yönetecek olan sistemin
yani siyasi partinin ne progra-
m›na bakar›z, ne inceleriz. Biz
tak›m tutar gibi bir partinin
peşinden gideriz. Bu kim bi-
zim komşu, bizim memleketli,
bizim arkadaş… Onun seçil-
mesi laz›m, neden, çünkü se-
çilirse benim işime yarar. Bu
düşünceler içinde olan toplu-
mun, neyi, nerde, nas›l istedi-
ği konusunu ben düşünüyo-
rum, doğrusu bulam›yorum.

GG:Vatandaş›n ne istediği
anlamas› için, deniz havas›
vergisi, yayla havas› vergisi,
evlerde yatak vergisi gibi şey-
lerle vatandaş›n imana getiril-
mesini düşünüyorum. Siz ne
düşünüyorsunuz?

TD: Efendim zaten Türkiye
bir vergi ülkesi, devlet alabil-
diği vergileri al›yor. Bu vergi-
leri de koyarsa zaten itiraz et-
meyen bir toplum…

GG:Gene de imana gelmez
diyorsunuz…

TD: Onu da verir, ama bir ta-
raftan ben nas›l bedava yaşa-
r›m bunu düşünür bu ikilem
aras›nda kal›r. Dünyan›n hiç-
bir ülkesinde bu kadar çok
vergi yoktur. Bir buçuk sene-
de 8 kere vergi yasas› değişti,
bir muayenehane aç›n, ayda
ortalama 17-18 değişik vergi
var, işte çöp vergisi, otopark
vergisi, KDV, stopaj, gelir
vergisi… ben ortaya ç›k›p iti-
raz edeni görmedim.

GG: Ama onlar dolayl› vergi,
biz direk vergi koymay› düşü-
nüyoruz.

TD: Buna da itiraz etmez.

GG: Haber Türk Kanal› çok

şansl› bir kanal, diğer kanallar
kiraya verildikleri için değer-
leri kalmad›. Ama sizin kanal
gittikçe değer kazan›yor, bu
sizin kanal›n›z için şans m›,
şanss›zl›k m›?

TD: Hocam olağanüstü bir
şans, sadece Türkiye’de değil
dünyada ilk defa bir araya ge-
len gazeteciler, bir çoğu da
sistemin gereği işsiz kalm›ş,
işsiz b›rak›lm›ş gazeteciler
kendi yay›n organ›m›z› kendi-
miz yapal›m diyerek Say›n
Ufuk Güldemir yönetiminde,
başkanl›ğ›nda yola ç›kt›k.
Üçüncü y›l›m›z› dolduruyo-
ruz. Böyle bir haz, böyle bir
mutluluk, böyle bir gurur,
böyle bir onur, böyle bir sev-
gi, son üç dört y›l›mda yaşad›-
ğ›m kadar yaşamad›m. Bu
hakl› bir gururumuz. Ben an-
lad›m sorunuzun alt›nda yatan
yorumu, rahats›z olan yok
mu? Var, zaten mahallenin
kabaday›s›y›z. Biz rahats›zl›k
vermek için bu yap›y› oluştur-
duk. O kadar yürekliyiz ki,
mahallenin kabaday›s› da da-
yak yer, yenilir ama, her türlü
gard›m›z› ald›k, ayağ›m›z›
yorgan›m›za göre uzatt›k. Son
derece yasal, ilkeli, doğru, dü-
rüst, tarafs›z, bir uğraş içinde-
yiz. Hata yapabilir miyiz? Dü-
şünce yanl›şl›ğ›, fiziki yanl›ş-
l›k yap›labilir ama, yine öyle
özgür bir televizyon ki, yap›-
lan bir yanl›şl›ğ› bir dakika
sonra bir başka arkadaş›m›z
tekzip ediyor. Yani daha tek-
zip müessesesi işlemeden, son
dakika haberine girerek, biraz
önceki haber asl›nda öyle de-
ğil, böyleydi diyerek düzelt-
me noktas›na geliyoruz. Yani
özeleştirimiz, özdenetimimiz
de var. Bu bak›mdan hem
kendimizi, hem de bu ülkede
haber dinleyen grubu şansl›
görüyorum.

GG:Gelecek için herhangi bir
endişeniz mevcut mu?

TD: Olmamal›. Ama emir de-
miri her yerde her zaman ke-
ser, gökten taş yağabilir. Ay›
ç›kabilir, çam devrilebilir, tra-
fik kazas› olabilir…

GG:Geçen gün televizyonda
sizinle tart›ş›lan “Ayd›n kime
denir”, bence “ayd›n kişisel
ç›karlar›ndan s›yr›l›p, ülke ve
insan sorunlar›n›n ak›l ve bi-
lim ile çözülmesine inan in-
sand›r”.

TD: Çok doğru…

GG:Türkiye’de bu kesim yüz-
de kaçt›r. Net olarak soruyo-
rum. Atatürk, Cumhuriyeti
toplumun %95’i karş› olduğu
halde, %5 ile ben kurdum di-

yor. Sizce
şu anda %
kaç?

TD: B ü y ü k
kurtar›c›m›z
Mustafa Ke-
mal Atatürk
%5 demiş
ise, aradan
geçen sek-
sen y›lda o
c iva r l a rda
olduğunu, o
baraj›n hala
aş›lmad›ğ›n›
düşünüyo-
rum. Uma-
r›m %’si

çoktur ama, yine o rakamlar
civar›nda olduğu düşüncesin-
deyim.

GG: Bence Anadolu’da ya-
şayan insanlar, insanca mu-
ameleyi Cumhuriyetin kurulu-
şu ile yaşamaya başlad›lar .
Fakat bunu yeni nesil bir türlü
alg›layam›yor, alg›layamad›ğ›
için de Türkiye’ye sahip ç›k-
m›yor. Bu gençlere nereden
geldiğimizi, geçmişimizi öğ-
retmemiz gerektiğini düşünü-
yorum. Bu görevi kim yapa-
cak, medya m› yapacak? Siz
ne düşünüyorsunuz, geçmişi-
mizi gençlere kim öğretecek?

TD: Bu anayasan›n değiş-
mesi söz konusu olmayan bir
maddesi. Türkiye öyle bir de-
ğişim içerisinde ki, bu gelişim
anlam›nda. Örneğin, Singa-
pur; Çin ve Malezya kar›ş›m›
Mali diye bir ›rk taraf›ndan
kurulmuş bir şehir. Malez-
ya’ya bağl› iken art›k ben sana
bakamayacağ›m diyerek yar-
d›m kesilmiş. Şimdi dünyan›n
en gelişmiş ülkelerinden bir
tanesi. Her milletten insan
var. Şoföre sorun nerelisin di-
ye, Singapurluyum diyor, ori-
jinin neresi dediğinde Singa-
purluyum, Hintli misin Çinli
misin? Singapurluyum. Ame-
rika için de ayn› şey. Adam
çekik gözlü, nerelisin Ameri-
kal›y›m, orijinin neresi, Ame-
rikal›y›m. Türkiye’de alt kim-
lik kompleksi ortaya ç›kmaya
başlad›. En son buna Say›n
Ecevit de kat›ld› “Ben Kürt
kökenliymişim” diyerek.
Kürt, Çerkez, Laz, Boşnak…
Biz 80 döneminde Afganis-
tan’dan insanlar› getirttik bu-
raya, TC kimliği verdik. Ön-
celikle ben Türkiyeliyim kav-
ram›n› yerleştirmemiz gereki-
yor. Alt kimlik aray›ş› içinde
olup, bunu ülke kimliğinin
önüne getirdiğimiz zaman bir
çok sak›ncalar› ortaya ç›kar.
Bu sak›ncalar› da zaten yaş›-
yoruz. Bölgesel, yerel… Bu-
gün Türkiye’de kardeşim sen
Kürtçe konuşma diyen olma-
d›. Diyarbak›r’da cezaevinin
kap›s›nda bir kad›n gördüm,
oğlunu ziyarete gitmiş, Türk-
çe bilmiyor. Böyle bir yasak
olsa o kad›n›n Türkçe bilmesi
gerekir. Sinagoglar, kiliseler,
Osmanl›dan buyana aç›k, hala
da aç›k. Kimse kimseyi de
eleştirmiyor. Ben askeri okul-
da okurken Çengelköy’de kar-
ş› karş›ya kilise ve cami vard›,
imamla papaz› okey oynar-
ken, tavla oynarken çok gör-
müşümdür. Bu ayr›mc›l›k or-
taya ç›kmaya başlay›nca, ülke
insan› olmak geri planda kal-
maya başlad›. 8800’’LLEERRDDEENN
SSOONNRRAA,,  BBEENN  BBİİRREEYYİİMM,,
BBEENNCCİİLL  YYAAŞŞAAMMIINN,,  ÖÖNN
PPLLAANNAA  ÇÇIIKKMMAASSII  TTAABBİİİİ
KKİİ  ÜÜLLKKEE  MMEENNFFAAAATTLLEE--
RRİİNNİİ  AARRKKAA  PPLLAANNAA  İİTTTTİİ..
Bence sadece Anadolu insan›-
n›n değil ulusça bunu bir kere
yeniden düşünmemiz gereki-
yor. Bireysel ç›kar beni bu-
günlük kurtar›r da, sonra ne
olur? Bir de hep kazanmak
için yaş›yoruz. Oysa yaşam
hep kay›plar›n üzerine kurulu.
Bebekliğimizi kaybediyoruz,
genç oluyoruz, gençliğimizi
kaybediyoruz orta yaş oluyo-
ruz, orta yaş› kaybediyoruz ih-
tiyar oluyoruz, ihtiyarl›k biti-

yor ölüyoruz. Saç›m›z›n, sa-
kal›m›z›n rengi değişiyor, or-
ganizmam›z değişiyor, sağl›-
ğ›m›z› kaybediyoruz, görmeyi
kaybediyoruz, midemizdeki o
eski dinamizm kalm›yor. Yani
kazanmak da, neyi kazanmak.
Ben bireyli yaşamda bu örne-
ği vermek istedim. Oysa ülke-
mizin kazanc›, toplumun refa-
h› ile doğru orant›l›. Bireysel
kazançlar›n da asl›nda bir ka-
y›p olduğunu da vurgulamak
isterim.

GG: Başbakan›n dan›şman›
olsan›z yeni bir kuşak yarat›l-
mas› için hangi önerilerde bu-
lunurdunuz?

TD: T›p sevgiyi pekiştirecek
bir ilaç icat etimi? Bir terapi,
bir metot?

GG: Şu anda böyle bir ilaç
yok. Gelecekte de olmas›
mümkün değil.

TD: Hocam sevgiden başka,
arzu ettiğimiz kuşağ› yetiştir-
memizin çaresi yok. SSEEVVGGİİ--
SSİİZZ  HHİİÇÇBBİİRR  ŞŞEEYY  OOLLAA--
MMAAZZ..  BBİİRR  İİNNSSAANNIINN,,  BBİİRR
ÜÜLLKKEENNİİNN  YYAAŞŞAAMM  BBİİÇÇİİ--
MMİİNNİİNN  AANNAAHHTTAARRII  SSEEVV--
GGİİ..  SSAANNIIYYOORRUUMM  TTOOPPLLUU--
MMUUMMUUZZ  SSOONN  YYIILLLLAARRDDAA
SSEEVVGGİİDDEENN  UUZZAAKKLLAAŞŞ--
MMAAYYAA  BBAAŞŞLLAADDII  KKİİ,,  BBEENN
BBİİRREEYYİİMM  YYAAŞŞAAMM  TTAARRZZII
BBEENNİİMMSSEENNİİYYOORR.. Arzu
edilen genç neslin ortaya ç›k-
mas› için o sevgi ortam›n›n
oluşmas› gerekiyor. Ama ba-
k›yoruz aile içinde sevgi yok.
Apartman içinde sevgi yok.
Sokakta sevgi yok. İş yerinde
sevgi yok, kardeşlerin küslü-
ğü, ana-babalar›n aras›ndaki
gerginlikler, iki komşu, elti-
ler, damatlar, yani sevgisizlik
o kadar alt kümelere indi ki,
ben sevgi dolu bir aile göre-
miyorum. Ne zaman bunun
nedenini sormaya kalksan›z
ekonomiktir. Ekonomik değil.
Bunun temelinde de yatan ç›-
karc›l›k, nas›l ç›karc›l›k. Mad-
di manevi ç›karc›l›k. Bu sev-
giden yoksun bir toplumda
yetişen gençlerden, nas›l arzu
ettiğimiz bir nesle sahip olabi-
liriz ki? Sevgisiz bir toplum
olmaya başlad›k. Kim kime
çelme takarsa, avuta atarsa,
onlara g›pta ile bakmaya baş-
lad›k. Gördüğümüz zamanda
bunu haber yap›yoruz. Sevgili
olmak, sevgi ile yaşamak, ne-
fes almak gibi insan›n görev-
lerinden biri. O kadar özlenir
bir hale geldi ki.

GG: Ben şöyle anlad›m, hü-
manist bir nesil yetiştirmemiz
gerekiyor.

TD: Tepkisiz bir toplumuz.
Yolda yaral› bir adam var,
arabam kirlenir diye alm›yor-
sunuz. Onu da geçtim, adam
yanm›ş, izlemişsinizdir, diyar
diyar dolaşt›r›l›yor, Adana’ya,
oradan da buraya, üç gün son-
ra ölüyor. Neyi tart›ş›yoruz
biz hocam. Bu meslektaş›n›z
sizin hocam. Adam yanm›ş.
Yan›k ünitesi var veya yok,
adam bir minibüse bağlanm›ş,
iptidai bir şekilde gidiyor. Se-
nin bir ambulans›n da m› yok.
Baş›na bir doktor, bir hemşire
koy. Bu kadar silahl› bir top-
lum olabilir mi? Herkesin be-
linde bir tabanca. O da yetmi-
yor “katil köpek” yetiştiriyo-
ruz. Dünyan›n her yerinde ya-

sak olan köpekler, Türkiye’de
daha yeni yasakland›. Biz hala
“yemeğini ye, yemezsen Al-
lah Baba senden hesap sorar,
Peygamber şunu yapar… Ye-
miyorsa yemiyor çocuk onu.
Biz hala annelerimizin ekme-
ğin üstüne bal sürüp de ağz›na
t›kad›ğ› bir beslenme şeklin-
deyiz. Korku, öcü, polis, dok-
tor gelir iğne yapar… Biz
genç nesil yetiştiriyoruz, bu
korku travmalar›, bu komp-
leksler, bu tip eğitim delikan-
l›l›k çağ›nda bilinç üstüne ç›k-
m›yor mu? Miras yüzünden
kavga, kavgan›n taraflar› aile
içinden olduğu halde bunun
sebebi ne? Bireysel ç›karc›l›k.

GG: Benim son sorum. Tecrü-
belerime göre Türkiye’de hem
hasta haklar›n›n, hem de sağ-
l›k personelinin haklar› çiğne-
niyor. Yeni mezun hekimlerin
ald›ğ› maaş herkesin malumu.
Türkiye’de Birinci Basamak
Hekimlerinin ve muayeneha-
nesi olmayan Uzman Hekim-
lerin sadece ald›klar› maaş ile,
hem Anadolu’da hem de bü-
yük şehirlerde büyük bir eko-
nomik s›k›nt› içinde olduğunu
biliyorum. Bu da demektir ki,
devlet vatandaş›na sağl›k hiz-
meti verecek hekimleri, haya-
ta küstürmektedir. Bu yanl›ş
politika y›llardan beri böyle.
Siz devletin hastas›n› ve heki-
mini kollad›ğ›n› düşünüyor
musunuz?

TD: Zaten sorduğunuz soru-
nun yan›t› içinde sakl›. Devlet
hastas›na da, sağl›k personeli-
ne de sahip ç›kam›yor. Bana
göre ç›km›yor. Çünkü, devlet
5 veya 6 temel görevini yap-
mal›. Yarg›, güvenlik, eğitim,
sağl›k… Bunun d›ş›nda devlet
oturup da rak› üretmeye kal-
karsa, basma üretmeye kal-
karsa, yay›mc›l›k yapmaya
kalkarsa, 12.000 kişilik yay›n
kadrosu olursa, yani TRT,
devlet f›r›nc›l›k, otelcilik, lo-
kantac›l›k yaparsa, o yarg›,
güvenlik, eğitim, sağl›k gibi
kurumlar›n haklar›na ortak ç›-
kar. Bu ülkenin bir bütçesi
var, bu bütçeden ücretli kesim
pay al›yor. Ama devlet rak› da
üretiyor, rak› üreten de bu büt-
çeden pay al›yor. O zaman
devletin asli görevi geride ka-
l›yor. Ayn› şekilde eğitim di-
ye konuştuk. Doktor son gü-
nüne kadar, en son yenilikleri
takip etmeli. Yay›n almal›, se-
minerlere kat›lmal›. Bunlar da
parayla oluyor. DDEEVVLLEETTİİNN
ÖÖNNCCEELLİİKKLLEE,,  SSOORRUUMMLLUU--
LLUUKK  AALLAANNIINNII  DDAARRAALL--
TTIIPP,,  OO  DDAARR  SSOORRUUMMLLUU--
LLUUKK  AALLAANNLLAARRIINNII  YYAAYY--
GGIINNLLAAŞŞTTIIRRMMAASSII  GGEERREE--
KKİİYYOORR..  İşte o zaman sizin
gibi bir akademisyenin maaş›
Amerika’da olduğu gibi
15.000 dolar olur. O zaman
gençlerimizi, çocuklar›m›z›
emanet ettiğimiz eğitimcimi-
zin kalitesi artar. O zaman
yarg›da soru işareti kalmaz.
İşte o zaman güvenlik de tam
olur.

Bu güzel sohbetiniz için çok

teşekkür ederiz.
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55..  SSaayyffaann››nn  ddeevvaamm››

Kongreler bir bilim dal›
mensuplar›n›n bir araya gel-
diği bilimsel ve sosyal birer
şölendir. Ancak bilimsel
ağ›rl›k kaybedilirse, ki günü-
müzde bir çok kongre için en
az›ndan böyle eleştiriler
mevcuttur, kongrenin as›l
amac›ndan uzaklaşmas›,
maddi ve sosyal baz› kaza-
n›mlar›n ön plana geçmesi
gibi riskler söz konusudur.
David Lodge 20 y›l önce yaz-
d›ğ› kitab›n önsözünde şöyle
diyor (1); "Günümüzdeki
kongreler ile ortaçağ h›risti-
yan dünyas›ndaki hac yolcu-
luklar›n›n ortak yönü, kendi-
lerini geliştirmeye azmetmiş
olduklar› izlenimi veren kat›-
l›mc›lar›n, yolculuğun sağla-
d›ğ› her türlü zevk ve eğlence
f›rsat›ndan yararlanmas›d›r.
Tabi ki yerine getirilmesi ge-
reken çile kabilinden görev-
ler vard›r-belki bir bildiri su-
nar, başkalar›n›n sunduğu
bildirileri dinlemek zorunda

kal›rs›n›z. Ama bu bahaneyle
yeni ve ilginç yerler görür,
yeni ve ilginç insanlarla tan›-
ş›r, yeni ve ilginç ilişkiler ku-
rars›n›z. Dedikodu ve s›r al›ş-
verişinde bulunursunuz (on-
lar sizin bayatlam›ş hikayele-
riniz bilmiyordur, siz de on-
lar›nkini…) Yer, içer her ak-
şam birlikte eğlenirsiniz. Ve
bütün bunlar›n sonunda evi-
nize döndüğünüzde entelek-
tüel ünvan›n›z artm›ş olur.
Günümüzde kongrelere kat›-
lanlar›n ortaçağ hac›lar›na
göre ek bir avantaj› vard›r.
Masraflar›n tamam› veya en
az›ndan bir k›sm›n›, kat›l›m-
c›n›n bağl› olduğu kurum, ör-
neğin devlet, şirket ya da en
yayg›n biçimde göüldüğü
üzere üniversite taraf›ndan
karş›lan›r(David Lodge,
Samll World. The McMillan
Company, New York 1984)".
Allah’tan yazar bugünkü du-
rumdan bahsetmemiş. Kong-
relerin (gerek kat›l›mc›lar›n
gerekse kongre aktiviteleri-
nin) hemen hemen bütün ma-
li yükünün ilaç şirketleri tara-
f›ndan karş›lanmas› etik yön-
den tart›ş›lmas› gereken bir
durumdur. Üstelik kurumun-
dan kongre masraflar› için
yüklü bir ödenek alan ve tüm
masraflar›n› ilaç firmalar›na
ödeten meslektaşlar›m›z›n da
var olduğu bir bilimsel kong-
reler dünyas›d›r, günümüz
dünyas›…

En önemli sorunlardan bi-
risi de ilaç firmalar›n›n he-
kimler, klinikler veya der-
neklerden gelen her isteğe
evet demeleridir! Ne demek
istiyorum? Dernek kurmak,
bilimsel toplant›lar yapmak
ve hele hele kongre düzenle-
mek ilaç firmalar›n›n maddi
desteği olmadan imkans›zd›r.
Bir bilim dal› ile ilgili bir hat-
ta iki ulusal dernek ve bunla-
r›n düzenlediği ulusal kong-
reler var iken, şu veya bu ne-
denle bir araya gelen ayn› bi-
lim dal› mensuplar›n›n yeni
dernek kurmalar› ve yeni
kongreler yapmalar›n› des-
teklemek zorunda olmamal›-
d›r ilaç şirketleri… Bu kap›
aç›l›nca her yeni dernek ken-
di yeni küskünlerini yarat›r
ve durum içinden ç›k›lmaz
hale gelir… Bunun yerine
ulusal derneklerimizde daha
doğru ve daha iyinin gerçek-
leşmesi için mücadele etmek,
gerekli eleştirilerde ve öze-
leştiride bulunmak ve netice-
de kendi ailemizin sorunlar›-
n› hepimizi bar›nd›ran çat› al-
t›nda çözmektir bize gerekli
olan. 

Eleştirmek ve hatta karala-
maya varan söylemlerde bu-
lunmak kolayd›r. Zor olan iş
yapmak, üretimde bulunmak-
t›r. Bu nedenle bugüne kadar
ulusal derneklerimizde yöne-
ticilik yapm›ş ve halen yap-
makta olanlar›n emeklerini
gözard› etmemeli, hatta Türk

PPrrooff..  DDrr..  YY››llmmaazz  ÇÇAAKKAALLOOĞĞLLUU
Gastroenteroloji Dergisinin
uluslar aras› indekslere gir-
mesini sağlayan olağanüstü
bir çal›şma ürünü olan bu bü-
yük başar›y› hep birlikte kut-
lamak olmal›d›r görevimiz. 

AArraaşştt››rrmmaa  ddeerrnneekklleerrii,,
aarraaşştt››rrmmaacc››llaarr››nn  kkuurrdduuğğuu
vvee  yyeennii  aarraaşştt››rrmmaacc››llaarr››  yyee--
ttiişşttiirrmmeekk  iiççiinn  kkuurruullaann  ggöö--
nnüüllllüü  kkuurruulluuşşllaarrdd››rr..  ÜÜllkkee--
mmiizzddee  aarraaşştt››rrmmaa  ddeerrnneekklleerrii
bbuu  kkoonnuuyyaa  öözzeenn  ggöösstteerrmmeekk--
tteemmiiddiirr??  

Ben bilimsel amaçl› der-
neklerin araşt›rma dernekleri
veya diğerleri şeklinde ayr›l-
d›ğ›na inanm›yorum. Her bi-
limsel dernek araşt›rmalar› ve
araşt›rmac›lar› desteklemek
durumundad›r. Baz› dernek-
lerin isminde araşt›rma sözü-
nün geçmesi (örnek; Türk
Karaciğer Araşt›rmalar› Der-
neği) yan›lt›c› olmamal›d›r.
Bu isimlendirme AASLD ve
EASL gibi örnek al›nan ulus-
lar aras› muadiller nedeniyle-
dir. Ayr›ca ben Türk Gastro-
enteroloji camias›nda araşt›r-
ma dernekleri diye bir dernek
türü olduğunu da bilmiyo-
rum. Bu sorunun as›l cevab›
şudur. Bilimsel çal›şmalar›
araşt›rmac›lar yapar. Dernek-
ler değil… Araşt›rmac› varsa,
araşt›rma derneği olsun ol-
mas›n araşt›rmalar yap›l›r.
Türkiye’de araşt›rmac› yetiş-
miyor veya araşt›rmac› olma-
y› özendiren bir ortam yok
şeklindeki genellemeleri de
art›k aşmam›z gerekiyor. Ge-
nel kan›n›n aksine Türki-
ye’de özellikle t›p alan›nda
ve özgün olarak Gastroente-
roloji bilim dal›nda her türlü
araşt›rma için altyap› ve mad-
di imkan vard›r veya sağlana-
bilir. Eksik olan gerçek araş-
t›rmac›lard›r.

ÜÜnniivveerrssiittee  hhaayyaatt››nn››nn
""FFuullll  TTiimmee"",,  ""PPaarrtt  TTiimmee""
vveeyyaa  ""MMoobbiill  TTiimmee""  ttaarrzzllaa--
rr››nnddaann  hhaannggiissiinniinn  üüllkkeemmiizz
iiççiinn  eenn  uuyygguunn  mmooddeell  oolldduu--
ğğuunnuu  ddüüşşüünnmmeekktteessiinniizz??

Bu konuda herhangi bir
özel araşt›rmam olmad›. Sa-
dece bir k›zg›nl›k sonucu he-
nüz daha muayenehanesi ve-
ya çal›şacak bir özel kurum
olmaks›z›n 1995 y›l›nda "Part
Time" çal›şmaya geçen ve bir
süre "Part Time" statülü an-
cak "Full Time" çal›şan, 1996
y›l›ndan bu yana da tam anla-

m› ile "Part Time" olan bir
meslektaş›n›z olarak bu ko-
nudaki pratik görüşlerimi siz-
lerle paylaşmak isterim. Ben
"Mobil Time" modelinden
bihaberim. Bu konuda bir gö-
rüş sahibi değilim. Mazur gö-
rünüz. Sorun kişinin çal›şma
statüsü-zamanlama değildir.
Sorun üniversite mensubu ki-
şinin bizzat kendisidir. So-
rumluluk sahibi bir akade-
misyen her iki çal›şma düze-
ninde de verimli olabilir. Ye-
terki bu konuda dünya stan-
dartlar›nda ve ulusal gerçek-
leri de göz önünde tutan ge-
çerli ölçütler olsun ve üniver-
site öğretim üyeliği belli bir
planlama dahilinde verilen
bir akademik unvan haline
gelsin. 

Üniversite öğretim üyeliği
denilince, genel olarak aka-
demik hayat› kastetmiş olu-
yoruz. Bizi diğer meslektaş-
lar›m›zdan ay›ran önemli bir
özelliktir bu… Yani biz hem
hasta bakar›z, hem araşt›rma
yapar›z, hem de hekim ve
araşt›rmac› yetiştiririz. Bu
olağanüstü çekici bir konum-
dur asl›nda. Birde bunlar›n
yan›nda idari görevler üstle-
nen meslektaşlar›m›z vard›r
ki, onlar gerçekten büyük bir
özveride bulunuyorlar diye
düşünüyorum. 

Günlük işlerimizin yoğun-
luğu ve kronik sorunlar›n
içinde akademisyenler olarak
gerçek konumumuzu alg›la-
mada güçlük çekiyor veya bu
konuyu yeterince düşünemi-
yoruz. Ülkemiz üniversiteleri
kadrosuna atanm›ş öğretim
üyeleri için bir cennettir. Ger-
çi küçük (say›ca) üniversite-
lerdeki inan›lmas› zor iç çe-
kişmeler akademik hayat› ba-
zen cehenneme de çevirebi-
lirse de bunlar istisnai du-
rumlar ve geçiş dönemi san-
c›lar› olarak da kabul edilebi-
lir. 

HHiittlleerr  AAllmmaannyyaa’’ss››nnddaann
AAmmeerriikkaa’’yyaa  ggööçç  eeddeenn  PPrrooff..
AAKK  KKaannttoorroowwiicczz  şşööyyllee  ddii--
yyoorr  ""CCüübbbbee  ggiiyymmeeyyee  hhaakk
kkaazzaannmm››şş  üüçç  mmeesslleekk  ggrruubbuu
vvaarrdd››rr..  BBuunnllaarr  hhaakkiimmlleerr,,
ddiinn  aaddaammllaarr››  vvee  ööğğrreettiimm
üüyyeelleerriiddiirr..  Bu giysi; giyen
kişinin olgun bir düşünce ya-
p›s›na sahip, kararlar›nda ba-
ğ›ms›z ve kendi vicdan›na ve
tanr›s›na karş› sorumlu oldu-
ğunu gösterir. Cübbe, birbiri

ile yak›ndan ilgili bu üç mes-
leğin iç bağ›ms›zl›ğ›n› simge-
ler. Bunlar›n, bask› alt›nda
çal›şmaya zorlanabilecek ve
d›şar›dan gelecek bask›ya bo-
yun eğecek en son meslekler
olmas› gerekir….." (1) Evet
gerçek akademisyenlik, özel-
likle mesleğiniz hekimlik ise
son derece önemli bir ko-
numdur. Siz öğrencileriniz
ile birlikte üniversitenin ta
kendisisiniz. Sorumluluk bi-
linci ve mensubiyet şuuru ile
akademik kurumlar›m›z›, do-
lay›s› ile ülkemizdeki akade-
mik seviyeyi daha ileri götür-
mek zorunday›z. "Part Time"
veya "Full Time" hiç birimiz
bundan kaçamay›z.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddee  GGaassttrroo--
eenntteerroolloojjii  bbiilliimm  ddaallllaarr››nn››nn
yyaaşşaadd››ğğ››  eenn  öönneemmllii  ssoorruunnllaarr
nneelleerrddiirr??

Gastroenteroloji klinikle-
rinin diğer bilim dallar›ndan
ayr› özel sorunlar› olmad›ğ›n›
düşünüyorum. Ancak baz›
üniversitelerde çok daha ge-
lişmiş (yer, cihazlar ve kadro
bak›m›ndan) gastroenteroloji
kliniklerimizin olduğu bir
gerçektir. Asl›nda son y›llar-
da, hemen hemen her klinik
kendi imkanlar› ile sorunlar›-
n›n çözümü konusunda
önemli ad›mlar atm›şt›r. Baz›
üniversite yönetimlerinin aş›-
r› merkeziyetçi tutumu sorun
teşkil etse de, bunlar da bir
şekilde aş›labilmektedir. Esas
meselenin, hemen tüm bilim
dallar›nda olduğu gibi Gast-
roenteroloji kliniklerinde de
çok say›da öğretim üyesi ol-
mas›na karş›l›k, başasistan
veya yard›mc› doçent statü-
sündeki elemanlar›n azl›ğ›,
hatta baz› yerlerde olmamas›-
d›r. Yani bir çok klinikte du-
rum "şef çok k›z›lderili yok"
örneğindeki gibidir. Bu arada
yan dal uzmanl›ğ› sistemi, bu
sorunu bir ölçüde azaltmakta-
d›r. Toplam 3 y›l yan dal uz-
manl›ğ› sayesinde hem ülke-
mizin ihtiyac› olan gastroen-
teroloji uzmanlar› yetişmek-
te, hem de kliniklerin bel ke-
miği olan başasistan konu-
mundaki aç›k giderilmekte-
dir. Bu sistemin daha da yay-
g›nlaşmas› gerekir.

1) Rosovsky H. Üniversi-
te:Bir Dekan Anlat›yor (Çe-
viri Süreyya Ersoy). Tübitak
Yay›nlar›, Ankara, 1996.
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4. Doğu-Güneydoğu Hepato-Gastro-
enteroloji sempozyunu  3-6 Haziran
2004 tarihlerinde Elaz›ğ Akgün Otelde
yap›ld›. Uçak seferlerindeki iptaller, ay-
n› tarihlere rektör seçimlerinin rastlama-
s› gibi olumsuzluklara rağmen,  sempoz-
yuma ilgi yoğundu.  Başkanl›ğ›n› Prof.
Dr. Ali DEMİR, Bilimsel Sekreterliğini
Doç. Dr. İ.Halil BAHÇECİOĞLU’nun
yapt›ğ› ve geleneksel hale gelen sem-
pozyum  2  gün sürdü. 

Sempozyum özellikle Atatürk, Dicle,
F›rat, Gaziantep, Harran, İnönü, Sütçü
İmam, Yüzüncü Y›l Üniversitelerinin
destek ve kat›l›mlar›, yine Ülkemiz

Gastroenteroloji Kliniklerinden çok sa-
y›da değerli kat›l›mc›larla gerçekleşti.  

Sempozyumun ilk gününde bölge için
önemli bir sağl›k problemi olan kronik
hepatitlerin tedavisi, ülkemizde konu-
nun uzman› hocalar›m›z›n kat›ld›ğ› pa-
nelde tart›ş›ld›. Son y›llar›n popüler ko-
nular›ndan ve önemi son dekatta artm›ş
olan yağl› karaciğer hastal›ğ› konusun-
daki oturumda bölgenin demografik so-
nuçlar› ile hastal›ğ›n patogenezi ve teda-
visi tart›ş›ld›. Helicobacter Pylori ve dis-
pepsi konulu panelde ise özellikle böl-
gede yap›lan çal›şmada helicobacter
pylori prevalans›n›n %80’ler civar›nda
olduğu bir kez daha vurguland›.

Endoskopik ultrasonografi, Malign ve
bening biliyer darl›klarda endoskopik
tedaviler, irritable barsak sendromu ko-
nulu konferanslarda kat›l›mc›lar taraf›n-
dan ilgiyle takip edildi. 

Sempozyumun ikinci gününde birde
serbest sözlü bildiriler oturumu yer ald›.

Sosyal program olarak, gala yemeğin-
de kat›l›mc›lar Hazar Gölü k›y›s›nda
hoşça vakit geçirdiler. Sempozyumun 2.
gününde  Tarihi Şehir Harput  ve Keban
baraj gölü ve çevre gezileri yap›ld›.

Doç. Dr. İ. Halil BAHÇECİOĞLU

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi

44..  DDooğğuu--GGüünneeyyddooğğuu  AAnnaaddoolluu  HHeeppaattoo--
GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  SSeemmppoozzyyoommuu  33--66  HHaazziirraann

22000044  TTaarriihhlleerriinnddee  EEllaazz››ğğ’’ddaa  yyaapp››lldd››..

11 ..   YY AA ĞĞ CC II LL AA RR
OO LL İİ MM PP İİ YY AA TT LL AA RR II
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••  NNüüffuuss  mmüüddüürrllüükklleerrii  kkaayy››ttllaarr››nn››nn  ttaarraannmmaass››yyllaa
eellddee  eeddiilleenn  iillggiinnçç  ““aaddllaarr  vvee  ssooyyaaddllaarr››””  lliisstteessii  ggöö--

rreennlleerree  ‘‘BBuu  kkaaddaarr  ddaa  oollmmaazz’’  ddeeddiirrttiiyyoorr..
““YYaa  bbuunnllaarr››  nniiyyee  kkooyymmuuşşllaarr””  ddeeddiirrtteenn  ttuuhhaaff  aadd  vvee

ssooyyaaddllaarr››nnaa  öörrnneekklleerr::
AAdd››  KKaayymmaakk,,  SSooyyaadd››  BBaall,,
Okşa B›rak, Ayşe Donsuz, Kaymak Bal, Rüştü Düzer,
Çetin Ceviz, Eyüp Sazan, Kurban Etyemez, Yaprak
Döner, Keleş Koyun, Olgun Portakal, Turgut
Tatl›muhallebici, Yağmur Sağnak, Avukat Güven
Kurtul, Kadir K›ll›, Yosma Alver, Selma Veren,
Dünya Mal›düzdür, Jandarma K›zkaç›ran, İncil
Tevrat, Hayati Kopya, Fikri Faiz, Behçet Becerir,
Sat›lm›ş Dönekoğullar›, Recep Düdükçü, Sabit Ayar,
Nazik Emer, Aman Vermez, Döndü Yandanverdi,
Yeter Yalama, Fatma Donukara, Ahmet K›rm›z›don,
Ayşe Yosmaoğlu.

GGAASSTTRROOIINNTTEESSTTIINNAALL  PPAATTHHOOLLOOGGYY
WWOORRKKSSHHOOPP

Gastrointestinal Patoloji Workshop’u Avrupa Patoloji
Derneği Gastrointestinal Patoloji Çal›şma Grubu aktivite-
leri kapsam›nda 11-12 Eylül 2004 tarihlerinde Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal›’nda pa-
tolog ve gastroenterologlar›n kat›l›m›yla gerçekleştirile-
cektir. Workshop’a Avrupa’n›n farkl› merkezlerinden
gastrointestinal patoloji konusunda en yetkin patologlar
(Hollanda’dan JJ..  OOffffeerrhhaauuss, Fransa’dan JJFF  FFlleejjoouu, Fin-
landiya’dan PP..  SSiippppoonneenn ile İngiltere’den MM..  WWaallkkeerr ve
MM..NN..  MMaarrsshh) konuşmalar› ve mini slide seminerleri ile ka-
t›l›rken, ülkemizin önde gelen merkezlerinden değerli
gastroenterologlar ve patologlar endoskopi-patoloji otu-
rumlar›  ile katk›da bulunacaklard›r. Workshop’ta ayr›ca
gün sonu “zor olgu” tart›şmalar›n›n yap›lacağ› oturumlar
da yer alacakt›r. Tüm oturumlar›n interaktif olacakt›r.  
Workshop’a kat›lmak isteyen gastroenterolog meslektaş-
lar›m›z Workshop’u düzenleyen DİAS Turizm ile irtibata
geçebilirler.

Türk Gastroenteroloji Vakf›’n›n her y›l düzenle-
diği Sağl›k Çal›şanlar› Fotoğraf yar›şmas› art›k
uluslararas› platforma taş›narak tüm ülkelerindünya
sağl›k çal›şanlar›na da aç›ld›.  

TGV I. UluslarUluslar aras›  Sağl›k Çal›şanlar›
Fotoğraf yar›şmas› başvurular› 1 Kas›m 2005’te so-
na erecek. “Hekimin Gözünden Yaşam” konusun iş-
leneceği yar›şmaya sağl›k alan›nda çal›şan herkes
kat›labilecek. Yar›şma Siyah/Beyaz Bask›, Renkli
Bask› ve Saydam olmak üzere üç dalda yap›lacak.
Yar›şmac›lar her dalda en fazla 4 eserle yar›şmaya
kat›labilecekler. Ödüller üç dalda  ayr› olarak veri-
lecek. 

Yar›şma Jürisi Türkiye’yin önde gelen fotoğraf
sanatç›lar›ndan Mehmet Aslan Güven (Fotoğraf Sa-
natç›s›), Adnan Polat (Fotoğraf Sanatç›s›), Adnan
Veli Kuvanl›k (A-FİAP, Fotoğraf Sanatç›s›), Ufuk
Özkan (Fotoğraf Sanatç›s›), Prof. Dr. Ali Özden
(Türk Gastroenteroloji Vakf› Genel Sekreteri) den
oluşuyor. 

TGV 1.Uluslararas› Fotoğraf Yar›şmas›na eser-
ler 1 Kas›m 2005 tarihine kadar kabul edilecek.
Eserler 1 Aral›k 2005’e kadar değerlendirilecek ve
1 Ocak 2006 da ilan edilecek.

TGV sizlerin desteği ile önem ve değer
kazanacak bu yar›şmaya eserlerinizi bekliyor.

TTüürrkk  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  VVaakkff››      
GGeelleenneekksseell  FFoottooğğrraaff  YYaarr››şşmmaass››nn››  UUlluussllaarraarraass››  BBooyyuuttaa  TTaaşş››dd››

TTüürrkkiiyyee  HHeelliiccoobbaacctteerr  PPyylloorrii  ÇÇaall››şşmmaa  GGrruubbuu  ((TTHHPPSSGG))
Hepinizin bildiği gibi Türk Gastroenteroloji dünyas› her alanda h›zla gelişip çağdaşlaşmaktad›r. Buna paralel

olarak gastroenteroloji alan›nda Uluslararas› ilişkilerde de önemli gelişmeler sağlanm›şt›r. Bir çok alanda sağlanan
bu Uluslararas› ilişkilere ek olarak “Avrupa Helico-
bacter Pylori Çal›şma Grubu” (EHPSG/European He-
licobacter Pylori Study Group) ile organik bağlant›
kurulmuş ve “Türkiye Helicobacter Pylori Çal›şma
Grubu” oluşturularak bilimsel etkinliklere başlanm›ş-
t›r.

Türkiye Helicobacter Pylori Çal›şma Grubu
(THPSG) olarak ilk genel toplant›m›z› 4-5 Kas›m
2004 tarihinde Hilton Otel’inde İzmir’de yapmak
üzere organizasyonu sağlad›k.

Bu toplant›ya Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir
Şubesi ve Avrupa Helicobacter Pylori Grubu
(EHPSG)’n›n tam desteği sağlanm›şt›r. Toplant›da
Avrupa Helicobacter Pylori Çal›şma Grubundan 5 de-
ğerli konuşmac› ve Türk Meslektaşlar›m›z›n kat›l›m›
ile Avrupa ve Türkiye’deki Helicobacter Pylori so-
runlar› ve öneriler tart›ş›lacakt›r. Toplant›da alt çal›ş-
ma birimleri oluşturulacakt›r.

Sizlerin de bu toplant›ya aktif olarak kat›lman›z›
ve bu organizasyon içinde görev alarak bize güç ver-
menizi bekliyoruz.

Sayg›lar›m›zla.

Prof.Dr. İlkay ŞİMŞEK Prof.Dr. Tankut İLTER
Türkiye Helicobacter Pylori 1.Türkiye Helicobacter Pylori 
Çal›şma Grubu (THPSG) Çal›şma Grubu Toplant›s› 
Organizasyon Başkan› Kongre Başkan›


