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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
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Prof. Dr. Yaflar AKBIYIK
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi

Küçük illerdeki üniversiteler için en
büyük tehlike ‘yerelleflme’dir. Üniversite-
ler bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri
ve kendine özgü atmosferi ile ö¤renciler
için oldu¤u kadar, kent halk› için de sosyal
ve kültürel aç›dan farkl› bir ortam yarat-
mal› ve faaliyetler sunabilmelidir. Yerel-
leflme bafllad›¤› zaman, toplumun öncülü-
¤ünü yapmas› gereken üniversite, yenilik-
çi ve ayd›nlat›c› özelli¤ini kaybetmeye ve
dura¤anlaflmaya yol açar, genel fonksiyo-
nunu yerine getiremez.

Türk yüksekö¤retim sisteminin tarihsel
geliflimi Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u
Veziri Nizamülmülk’ün 1068’de Ba¤-
dat’ta kurdu¤u Nizamiye Medresesi’ne da-
yand›r›l›r. Bugünkü Türk yüksekö¤retim
kurumlar›n›n, medreselerin zaman içinde
flekillenmesi sonucu olufltu¤u yolunda bir
izlenime kap›lmak mümkündür. Ancak bu
düflüncenin do¤ru oldu¤u söylenemez. Ön-
cü okullar ve üniversite ile medrese ayn›
zaman diliminde ortaya ç›karak flekillen-

mifltir. Bu bak›mdan medresenin üniversi-
teye model oluflturdu¤unu öne sürmek
mümkün de¤ildir.

Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra medre-
seler ve öbür dinsel okullar 1924’te ç›kar›-
lan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapat›l-
m›flt›r. Yasan›n amac›, ulusal e¤itim siste-
minin laiklefltirilmesidir. 

1865’te Darülfünun, Tevhid-i Tedrisat
(E¤itim Birli¤i) Kanunu çerçevesinde ye-
niden düzenlenmifl, ancak Cumhuriyet’in
modelleflme hareketine ayak uydurama-
mas› sonucu, yerine 1933 y›l›nda ‹stanbul
Üniversitesi kurulmufltur (*).

Bunu 1944’te kurulan ‹stanbul Teknik
Üniversitesi izlemifltir. 1946 y›l›nda kuru-
lan Ankara Üniversitesi, Anadolu’da kuru-
lan ilk üniversite olmufltur. Bugün Türki-
ye’deki üniversite say›s› 78’i bulmufltur.
53 devlet üniversitesinin 13’ü ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir gibi üç büyük kentte bu-
lunmaktad›r. Geri kalan 40 kadar› Anado-
lu’nun öbür kentlerindedir. Özel üniversi-
telerin 25’i büyük ilde 1’i ise Anadolu’da-
d›r. Büyük kentler d›fl›nda kalan bilimsel
ve kültürel altyap› eksikli¤i olan küçük il-

lerde üniversitelerin kuruluflu, geliflimi ve
akademik kimli¤inin tan›nmas› büyük zor-
luklar içermektedir. Ankara ve ‹zmir d›fl›n-
daki orta büyüklükteki illerde kurulan üni-
versiteler gerek kent e¤itim altyap›s›n›n
güçlülü¤ü, gerekse iç ve d›fl destekler so-
nucu ve güçlü yönetimlerle belli bir aflama
gösterirken, 1992 y›l›nda kurulan üniversi-
teler bu örnekleri izlemektedir. 

Anadolu’nun küçük kentlerinde üniver-
sitelerin kurulufluyla halk, akademik ku-
rum ve kiflilerle tan›flm›flt›r. Küçük kent-
lerde üniversiteye yaklafl›m konusunda üç
aflama yaflanm›flt›r. 1970’li y›llarda yafla-
nan ve üniversiteleri zor durumda b›rakan
anarfli, halk›n gözünde bu kurumlar›n y›p-
ranmas›na neden olmufltur. Anadolu’nun
küçük kentlerinde halk, üniversite kurulu-
fluna gençlerin ahlak›n› bozaca¤› endifle-
siyle tereddütle yaklaflm›flt›r. Üniversitele-
rin aç›l›fl›yla bu kurumlarda görev alan ö¤-
retim üyeleri, küçük illerde arad›¤› bilim-
sel ve kültürel ortam› bulamam›fl, bilimsel
çal›flmalar için büyük kentlere tafl›nm›fllar-
d›r. 

DDeevvaamm››  33..  SSaayyffaaddaa

UUzzmmaannll››kk  ddeerrnneekklleerriinniinn  yyaapptt››--
rr››mm  ggüüccüü  nneeddiirr??

Uzmanl›k Derneklerinin yapt›-
r›m gücü, üyeler için ç›kar›lma,
flubeler için kapat›lma ile s›n›rl›-
d›r. Derne¤imizde Merkez Ge-
nel Kurulu karar› gerektiren bu
ifllemlere, dernek yönetmeli¤i-
nin öngördü¤ü görevleri yerine
getirmeme, idari uygulamada ya
da t›bbi uygulamada meslek eti-
¤ine uygun olmayan davran›flta
bulunma gibi gerekçelerle bafl-
vurulabilir. Bunun meslek ca-
mias›ndaki etkisi ise, söz konu-
su derne¤in camiadaki kabulüne
ve sayg›nl›¤›na ba¤l›d›r. Üye

say›s› yüksek olan, ülkedeki uz-

manlar›n büyük bir yüzdesinin

üye oldu¤u, haberleflme a¤›

güçlü olan derneklerde, üyelik-

ten ç›kar›lma ya da flubenin ka-

pat›lmas› gibi yapt›r›mlar›n ma-

nevi etkisinin yüksek olmas›

beklenir. Bu gibi durumlarda

üyelikten ç›karma gibi bir yapt›-

r›m gücü önemsenecek boyut-

larda olabilir. Ancak bunun bü-

tün uzmanl›k dernekleri için ge-

çerli oldu¤u söylenemez.

DDeevvaamm››  33..  SSaayyffaaddaa

TTÜÜRRKK‹‹YYEE  PPSS‹‹KK‹‹YYAATTRR‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹AANNAADDOOLLUU’’DDAA  ÜÜNN‹‹VVEERRSS‹‹TTEELLEEfifiMMEE
HHAARREEKKEETT‹‹......

UUzzmmaannll››kk  DDeerrnneekklleerriinniinn  YYaapptt››rr››mm  GGüü--
ccüü  NNeeddiirr??

Uzmanl›k Dernekleri uzmanl›k alan›n-
da çal›flan hekimlerin o uzmanl›k alan›n›n
s›n›rlar›n› çizdi¤i, standart tan› ve tedavi
ölçülerini belirleyen, belirlemesi gereken
örgütlerdir. E¤itim çal›flmalar›n› destekle-
yen, etik ilkeleri ortaya koyan, etik ilkele-
re ayk›r› hareket edenleri (örne¤in araflt›r-
ma ve yay›n eti¤i ihlalleri, hasta haklar› ih-
lalleri..) etik yapt›r›m yöntemleri ile uya-
ran kurumlard›r. Gerek uzmanl›k e¤itimi-
nin standartlar›n›n belirlenmesinde gerek-
se etik ihlallerin önlenmesinde yapt›r›m
güçlerinin olmas› gerekli¤ini düflünmekte-
yiz.

UUzzmmaannll››kk  DDeerrnneekklleerriinniinn  MMeevvccuutt  GGüüccüü--
nnüü  YY››pprraattaann  FFaakkttöörrlleerr??

Yeni Uzmanl›k Tüzük Tasla¤›nda da
görüldü¤ü gibi siyasi erkin uzmanl›k der-
nekleri ile ilgili olarak, onlara dan›flmadan
ald›¤› kararlar bunlar›n bafl›nda gelir.

Bir di¤eri bir uzmanl›k alan›n› temsil
eden birden fazla derne¤in olmas› ve gü-
cün bölünmesidir.

Dernek üyeleri aras›ndaki iletiflim ko-
puklu¤u

Maddi olanaks›zl›klar
UUzzmmaannll››kk  DDeerrnneekklleerriinniinn  DDüüzzeennlleeddii¤¤ii

UUlluussaall  KKoonnggrreelleerriinn  DDii¤¤eerr  TTooppllaanntt››llaarraa  KK››--
yyaassllaa  ÖÖnneemmii??

Uzmanl›k Derneklerinin önemli bir
amac› da e¤itimdir. Bu e¤itimin bir yöne-
tim kurulu/dernek arac›l›¤›yla düzenlen-
mifl olmas› çoklu bir düzenleme kurulun-
dan ç›km›fl olmas› nedeniyle toplant›n›n
bilimsel niteli¤ini art›racakt›r.

Ayr›ca ulusal düzeyde ilgili uzmanl›k
alan› çal›flanlar›n› biraraya getirerek bilim-
sel, sosyal etkileflim ve iflbirli¤i gerçekle-
flecektir.

UUlluussaall  KKoonnggrreelleerrddee  KKoonnuuflflmmaacc››  SSeeççii--
mmiinnddee  DDiikkkkaatt  EEddiillmmeessii  GGeerreekkeenn  HHuussuussllaarr
NNeelleerrddiirr??

‹lgili uzmanl›k alan›nda bilimsel çal›fl-

malar› ile kendisini kan›tlam›fl, e¤itici

kimli¤i olan, yenilikleri takip ederek bunu

alan›n gençlerine aktaracak kiflilerin seçi-

mi önemlidir.

‹lgili uzmanl›k alan›na yak›n uzmanl›k-

lardan da disiplinler aras› çal›flmay› des-

tekler biçimde bilgi ve görgü al›flverifline

uygun alt toplant›lar›n düzenlenmesi, bi-

limsel bilginin daha evrensel bir nitelik ka-

zanabilmesi aç›s›ndan da önemlidir. Bu

nedenle ulusal toplant›lar›n bu aç›dan dü-

flünülmesi ve planlanmas› daha uygun ola-

cak ve akademik bir nitelik tafl›yacakt›r.

Ayr›ca konuflmac› seçiminde akademik

ünvan, bölüm baflkan› kimlikleri öncülük

tafl›mamal›d›r.

Türkiye Biyoetik Derne¤i

Yönetim Kurulu

BB‹‹YYOOEETT‹‹KK  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹

SSAAYYIINN  VVAALL‹‹MM‹‹ZZ  OONNUURRLLUU  BB‹‹RR
DDAAVVRRAANNIIfifiTTAA  BBUULLUUNNDDUU,,  AAYYNNII
DDAAVVRRAANNIIfifiII  BBEENNZZEERR  OOLLAAYYLLAARRII

YYAAfifiAAYYAANNLLAARRDDAANN  DDAA  BBEEKKLLEEMMEEKK
HHAAKKKKIIMMIIZZDDIIRR DDeevvaamm››  33..  SSaayyffaaddaa

Doç. Dr. Zeki KARASU,
Op. Dr. Ata BOZOKLAR
[Sayfa 11’de]

Eğitim Hastaneleri ve Eğitici Kadrolar
Doç. Dr. R. Haldun GÜNDOĞDU
[Sayfa 5’de]

GGuurruurr   AAbbiiddeemmiizz
TThhee  TTuurrkkiisshh  JJoouurrnnaall  ooff  GGaassttrrooeenntteerroollooggyy  ssiizzlleerriinn  kkaattkk››ss››  vvee  eeddiittöörrlleerr  kkuurruulluunnuunn

yyoo¤¤uunn  ççaall››flflmmaallaarr››  ssoonnuunnddaa  PPuubb--mmeedd’’ee  ggiirrddii  SSCCII’’ee  ggiirrmmee  yyoolluunnddaa  öönneemmllii

ççaall››flflmmaallaarr  bbaaflflllaamm››flfltt››rr..  DDeerrggiinniizz  bbuuggüünn  ddee¤¤eerrii  mmaaddddii  oollaarraakk  ööllççüülleemmeeyyeecceekk

dduurruummddaadd››rr..  BBuu  nneeddeennllee  TTüürrkk  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  ccaammiiaass››  nnee  kkaaddaarr  gguurruurrllaannssaa  aazzdd››rr..

EE⁄⁄EERR  GGEELLEECCEEKK  HHAAKKKKIINNDDAA  DDÜÜfifiÜÜNNMMEEZZSSEENN‹‹ZZ,,  AASSLLAA  BB‹‹RR

GGEELLEECCEE⁄⁄‹‹NN‹‹ZZ  OOLLMMAAZZ..
HHeennrryy  FFoorrdd

EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ
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GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  DDeerrnnee¤¤ii  ççaatt››ss››  aalltt››nnddaa  kkuurruullaann
aarraaflfltt››rrmmaa  ddeerrnneekklleerriinniinn,,  mmeevvccuutt  ççaall››flflmmaa  ppeerrffoorrmmaann--
ss››nn››  nnaass››ll  bbuulluuyyoorrssuunnuuzz??

BBaatt››  üüllkkeelleerriinnddee  oolldduu¤¤uu  ggiibbii  yyeennii  bbiirr  aannllaayy››flflllaa  zzii--
hhiinnsseell  ddee¤¤iiflfliimmee  iihhttiiyyaaççllaarr››  vvaarr  mm››dd››rr??

AArraaflfltt››rrmmaa  ddeerrnneekklleerriinniinn  ppaanneell  ddeerrnneekklleerrii  hhaalliinnee
ggeellddii¤¤iinnii  ddüüflflüünnüüyyoorrmmuussuunnuuzz??

Araflt›rma Derneklerinin genel olarak araflt›rma
projeleri gelifltirmek tan› ve tedavi rehberi olufltur-
mak, toplumun hastal›klar konusunda bilgilendiril-
mesine katk›da bulunmak, toplant›lar düzenlemek,
anlam›nda üst düzey e¤itimi desteklemek gibi
amaçlarla kuruldu¤unu görüyoruz. 

Yukar›daki amaçlar do¤rultusunda incelendi¤in-
de, Türk Gastroenteroloji Derne¤i çat›s› alt›nda ku-
rulan Araflt›rma Dernekleri’nin, beklenen perfor-

mans›n› tam olarak gösterdikleri söylenemez. Za-
man zaman bat›l› anlamda çal›flmalar yap›lyaktad›r.
Fakat ço¤u zaman sönük kalmaktad›r veya devam›
gelmemektedir. 

Araflt›rma Dernekleri çal›flma konular›nda ülke-
mizde çok merkezli çal›flmalara öncülük etmelidir.
Konuyla ilgili bütün merkezlere aç›k olacak flekilde
çok merkezli çal›flma projeleri haz›rlamal›d›r. Bu
çal›flmalara özellikle ilaç sektörü d›fl›nda finans kay-
naklar› bulunmal›d›r. Ülkemizde özellikle bir çok
hastal›¤›n epidemiyolojik özellikleri konusunda ek-
siklikler bulunmaktad›r. Hastal›klar›n epidemiyolo-
jik özelliklerini ortaya koyucu araflt›rma projeleri
haz›rlanmal›d›r. Temel sa¤l›k hizmetleri konusunda
resmi sa¤l›k politikalar›n› yönetenlere yol gösterici
olmal›d›r. Temel sa¤l›k hizmetleri konusunda resmi
sa¤l›k politikalar› yönetenlere yol gösterici olunma-
l›d›r. 

Araflt›rma Dernekleri belirli alanlarda çal›flma
toplant›lar› yaparak, hastal›klar›n tan› ve tedavisin-
de rehberler (guide-line) haz›rlamal› ve bu t›bbi ge-
liflmelere ba¤l› olarak güncellenmelidir. Toplumlar-
da hastal›klar›n görülme s›kl›¤›, hastalar›n davran›fl
flekil ve ekonomik düzeyleri farkl›l›klar göstermek-
tedir. Tan› ve tedavi rehberleri, Ülkemize özgü ve
farkl›l›klar› da  ortaya koyarak, Ülkemiz gerçekleri-
ne uygun biçimde olmal›d›r. Örnek olarak verecek

olursam; Helikobakter pylori eredikasyonu, gastro-
özofageal reflü, kronik hepatitler gibi, bir çok hasta-
l›k için Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin önerdi¤i
tan› ve tedavi rehberleri olmal›d›r. Ayr›ca baz› giri-
flimsel ifllemler için standartlar getirilmesi ihtiyac›
vard›r (Endoskopik alet dezenfeksiyonu gibi).

Hastal›klar›n tarama ve takibi için kriterler ne ol-
mal›d›r?. Acaba bu kriterleri bat›l› ülkelerden oldu-
¤u gibi mi alaca¤›z yoksa, ülkemiz gerçeklerine öz-
gü de¤ifliklikler yapacak m›y›z? Bu sorular›n cevab›
ülkemiz için özgü de¤ifliklikler yap›labilece¤idir.
Bu konu Ülkemiz için gelifltirilmesi gereken ve çok
eksik kald›¤›m›z noktalardand›r. Bu konuda araflt›r-
ma dernekleri önemli konular üstlenebilir. 

Ülkemizde bas›n-yay›n organlar› kullan›larak in-
sanlar›m›z ço¤u zaman maddi kayg›larda, hastal›k-
lar konusunda istenildi¤i flekilde yönlendirilebil-
mektedir. Ço¤u zamanda yaln›fl bilgiler verilmekte-
dir. Toplumdaki bu bafl› bozuklu¤un düzeltilmesin-
de dernek çat›s› alt›nda organize olmufl, araflt›rma
dernekleri önemli rol alabilir. Çal›flma konular›nda
toplumun sa¤l›kl› ve do¤ru bir flekilde ayd›nlat›lma-
s›na katk›da bulunabilirler. Konu hakk›nda bireysel
Otör yerine, derne¤in ortak görüflünün topluma yan-
s›t›lmas›n›n yarar› aç›kt›r. 

Araflt›rma Dernekleri, yap›lan çal›flmalar› yans›-
tacak, tart›flmaya açacak toplant›lar düzenlemelidir.

Ülkemizdeki dernekler de çok say›da toplant›da  pa-
nel düzenleyici olarak rol almaktad›rlar. Varl›klar›-
n› da bu flekilde sürdürmektedirler. Fakat, burada da
olumsuz görülen nokta fludur: Panelistler ço¤unluk-
la araflt›rma derne¤i ile yak›n iliflki içerisinde olan
kiflilerden seçilmektedir. Konuflmac› seçiminde kri-
ter yak›n dostluk içerisinde olunan kifliler de¤il, ko-
nuyla ilgili bilimsel çal›flmas› olan Uzmanlar olma-
l›d›r. Bu flekilde bir yaklafl›m araflt›rmac›lar›m›z›
teflvik edici olacakt›r. Belirli bir akademik düzeye
gelmifl kiflilerinde birincil ad›mdan bilimsel araflt›r-
malar içinde olmas›n› sa¤lay›c› olacakt›r.

‹leri düzey Gastroenteroloji e¤itimi için çal›flma-
lar yap›lmal›d›r. Bu konuda Gastroenteroloji mer-
kezlerine destek olunmal›d›r. Araflt›rma Dernekle-
ri’nin Türkiye için bir hedefi kendi alan›nda bir e¤i-
tim program› olmal›d›r. Bu programlar da burslarla
desteklenmelidir.

Sonuç olarak Araflt›rma Derneklerimizde zihni-
yet de¤ifliminin zaman› gelmifltir. Araflt›rma proje-
leri konusunda hedef seçmek ve araflt›rmac›lara ko-
ordinatörlük etmek, toplumun sa¤l›kl› olarak ayd›n-
lat›lmas›, tan› ve tedavi rehberi oluflturmak, ileri
düzey e¤itime katk›da bulunmak gibi konularda
sorumluluklar› vard›r.

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
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PROF. DR. İ. HALİL BAHÇECİOĞLU SORULARIMIZI YANITLADI

PPrrooff..  DDrr..  ‹‹..  HHaalliill  BBAAHHÇÇEECC‹‹OO⁄⁄LLUU

HH‹‹PPOOKKRRAATT’’IINN  AANNDDII  

fiifa verici Apollo ile Aesculapius, Hygea

ve Panacea ve bütün di¤er ilah ve ilaheler ad›-

na yemin ederim ki, elimden geldi¤i ve akl›-

m›n erdi¤i kadar bu yeminin ahkam›n› ve ta-

ahhütlerini yerine getirece¤im. T›p hocam›

anam, babam kadar aziz tutaca¤›m ve elimde-

ki avucumdakini onunla paylaflaca¤›m: e¤er

bir ihtiyac› olursa yard›m›na koflaca¤›m. Onun

o¤ullar›na kendi kardefllerim gözü ile bakaca-

¤›m. E¤er isterlerse bu sanat› ücretsiz ve ken-

dilerinden bir taahhüt beklemeden ö¤retece-

¤im. Kendi o¤ullar›m ve hocam›n o¤ullar›na

ve T›p kanunu üzerine bir ahit ve yemin ile

ba¤lanan talebeye elimden geldi¤i ve akl›m›n

erdi¤i kadar bu sanat› kaidelerle, flifahi ders-

lerle ve hasta bafl›nda usullerle talim ettirece-

¤im. Gücümün yetti¤i,  akl›m›n erdi¤i kadar

hastalar›n tedavi ve perhizlerini onlar›n men-

faatlerine uygun surette idare edece¤im, ve

bütün fenal›klar ve adaletsizliklerden kaç›na-

ca¤›m. Gerek isteyenlere, gerek kendili¤inden

hiç kimseye zehir vermeyece¤im gibi kad›nla-

ra da çocuk düflürmek için vas›talar vermeye-

ce¤im. Hayat›m› saffer ve samimiyet içinde

sanat›m› icra ederek geçirece¤im. Tafl ç›karma

(mesane) ameliyesi yapmayaca¤›m; bu ifli

onunla meflgul olana b›rakaca¤›m. Girdi¤im

her eve ancak o evdeki hastalar›n faydas› için

girece¤im. Ve her türlü fena ve ahlak› bozan

haraketlerden kaç›naca¤›m gibi kad›n ve erkek

hastalar› ister hür olsun, ister esir olsun i¤fal-

den ictinap edece¤im. Gerek sanat›m›n icras›

ve gerek sanat icras› haricinde görüp iflittikle-

rimden ifflas›na lüzum olmayanlar›, böyle ah-

valde s›r saklamay› bir vazife telakki ederek

iffla etmeyece¤im. E¤er bu yemin ve taahhüdü

bozmadan yerine getirirsem hayattan ve sana-

t›mdan alaca¤›m zevk ve insanlar aras›nda da-

ima görece¤im hürmet ve riayet bana helal ol-

sun; e¤er bu yeminimi tutmazsam veyahut ya-

lan yere yemin etmifl isem hayat ve sanattan

alaca¤›m zevk bana haram olsun ve insanlar

aras›nda fleref ve itibara eriflmeyeyim. 

Çeviri: Dr. Adnan ADIVAR
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11..  ssaayyffaann››nn  ddeevvaamm››

UUzzmmaannll››kk  ddeerrnneekklleerriinniinn  mmeevv--
ccuutt  ggüüccüünnüü  yy››pprraattaann  ffaakkttöörrlleerr
nneelleerrddiirr??

Uzmanl›k derneklerinin mev-
cut gücünün y›pranm›fl oldu¤u
saptamas›n›n, bütün uzmanl›k
dernekleri için geçerli oldu¤u
söylenemez. Y›pranma söz ko-
nusu ise bunda muhtemelen
birden çok etmen rol oyna-
maktad›r: O uzmanl›k alan›nda
birden çok derne¤in bulunmas›
yöneticilerin ya da yönetimin
dayand›¤› grubun tüm meslek
toplulu¤uyla tek tek kurumlar-
la ve üyelerle olan iliflkileri ve
buna ba¤l› olarak meslek ca-
mias›nda genel olarak gördük-
leri kabul, alan›n kendine özgü
özellikleri (örne¤in özelleflme-
nin belirgin oldu¤u alanlarda
ilgili dernek say›s›n›n da buna
paralel olarak yüksek olma-
s›)… gibi. Öte yandan her sivil
toplum (ya da meslek) örgü-
tünde oldu¤u gibi, uzmanl›k
derneklerinin de kurulufl afla-
mas›ndan bafllayarak, derne¤i
amaçta ve çözümde ortaklafl-
man›n bir amac› k›lan; kat›l›-
m›, saydaml›¤›, farkl› grupla-
r›n birbirini ezmeden, yok et-
meye çal›flmadan bir aradal›¤›
sa¤layan uzmanl›k dernekleri,
y›pranmak bir yana yenilene-
rek yaflamay› ve güçlenmeyi
sürdürmektedir.

UUzzmmaannll››kk  ddeerrnneekklleerriinniinn  ddüü--
zzeennlleeddii¤¤ii  UUlluussaall  KKoonnggrreelleerriinn
ddii¤¤eerr  ttooppllaanntt››llaarraa  kk››yyaassllaa  öönnee--
mmii  nneeddiirr??

UUlluussaall  KKoonnggrreelleerrddee  kkoonnuuflflmmaa--
cc››  sseeççiimmiinnddee  ddiikkkkaatt  eeddiillmmeessii
ggeerreekkeenn  hhuussuussllaarr  nneelleerrddiirr??

3. ve 4. Sorular›n›z›n cevab›
afla¤›da birlikte verilmifltir.

Uzmanl›k derneklerinin dü-
zenledi¤ kongrelerin alandaki
as›l kongre olmas›, odaklan›-
lan konular bak›m›ndan en
kapsay›c› kongre olmas› ve
konu, konuflmac›, oturum türü
gibi özellikler bak›m›ndan çe-
flitlilikler göstermesi beklenir.

Bununla birlikte, gerek alt dal-
lar›n say›s›n›n ve belli konu-
larda özelleflmenin gitgide art-
mas›ndan, gerekse endüstri
sponsorlu¤u bulman›n kolay-
laflmas›ndan ötürü, bütün uz-
manl›k dallar›n›n kongre say›-
s›nda bir art›fl oldu¤u, bazen,
derne¤in düzenlemedi¤i kong-
relerin daha çok ilgi çekti¤i de
bir gerçektir. Bu konuda etkisi
olan di¤er bir etmen, hem üni-
versitelerde hem e¤itim hasta-
nelerinde maddi kaynak s›k›n-
t›s› bulunmas› ve kongrelerin
gerek as›l uzmanl›k derne¤i
gerekse daha özelleflmifl der-
nekler için önemli bir gelir
kayna¤› oluflturmas›d›r.

Çeflitlili¤in artmas› iyi bir ge-
liflme olarak de¤erlendirilebi-
lir, ancak kongreler ülkedeki
bilimsel üretimle uyumlu ol-
mayacak kadar yüksek say›da
ise, bunun bilimsel niteli¤i dü-
flürebilece¤ini de hesaba kat-
mak gerekir. Derne¤in düzen-
ledi¤i kongrenin önemi, bura-
da ortaya ç›kmaktad›r: Kongre

program›n›n oluflturulmas›nda,

konu ve konuflmac› önerileri-

nin de¤erlendirilmesinde, da-

vetli konuflmac›lar›n seçimin-

de belli ilkelere uyulmas› ge-

rekti¤i aç›kt›r. Bunlar›n bafl›n-

da, konuflmac›lar›n konular›n-

da belli bir süredir çal›flm›fl ve

çal›flmakta olan kiflilerin seçil-

mesi ve ödül vb. desteklere

baflvuranlar›n de¤erlendirilme-

sinde yans›z ve yetkin jüriler

oluflturulmas› gelmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derne¤i,

1996 y›l›nda Bilimsel Çal›flma

Birimleri (BÇB) oluflturarak,

mesleki ilgileri ortak meslek-

tafllar›m›z›n ülke genelinde ifl-

birli¤i içinde çal›flmalar›n›

özendirmekte, ayn› zamanda

derne¤in y›ll›k toplant›s› olan

Bahar Sempozyumu program›

BÇB’lerin önerileriyle haz›rla-

yarak belli bir bilimsel niteli-

¤in alt›na düflülmemesini sa¤-

lamaya çal›flmaktad›r. Bildiri

ödülü, proje destek ödülü gibi

etkinliklerde de jüri seçiminde

ayn› özen gösterilmekte, böy-

lece meslektafllar›n birbirinin

iflini denetlemesi, elefltirmesi

sa¤lanmakta ve üretici bir bi-

limsel rekabet desteklenmek-

tedir.

Bilgilerinize sunar, çal›flmala-

r›n›zda baflar›lar dileriz. 

Türkiye Psikiyatri Derne¤i

Merkez Yönetim Kurulu

TTÜÜRRKK‹‹YYEE  PPSS‹‹KK‹‹YYAATTRR‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹

11..  SSaayyffaann››nn  DDeevvaamm››

DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeeddee  OOlluummlluulluukk
Anadolu’da üniversitelerin

kurulufluyla ö¤renciler kent
ekonomisini canland›rm›fl, es-
naf›n cebine s›cak para girmifl-
tir. Böylece halk üniversiteyi
tan›m›fl ve de¤er yarg›lar›n› de-
¤ifltirmeye bafllam›flt›r. Üniver-
sitelerin, gençlerin ahlak›n› bo-
zabilece¤i endiflesi zamanla or-
tadan kalkarken ekonomik ter-
cihler ön plana ç›km›fl, devlet
yat›r›mlar›n›n azald›¤› bir dö-
nemde üniversiteler devletin
biricik yat›r›m› olarak görül-
meye bafllanm›flt›r. Üniversite-
lerin aç›l›fl›yla kentler canlan-
maya bafllam›fl, e¤itim dönemi-
nin sona ermesiyle ö¤renci
beklenir olmufltur. Anado-
lu’nun küçük kentleri üniversi-
teye bak›fl aç›s›nda bu ikinci
aflamay› yaflamaktad›r. Oysa
üniversiteler, akademik kuru-
lufllar olarak kentin e¤itim, sos-
yal ve kültürel faaliyetleri ile
toplumsal kalk›nmay› ve ay-
d›nlanmay› sa¤layan itici güç-
tür. Anadolu’nun küçük kentle-
rinde bu anlay›fla henüz ulafl›la-
mam›flt›r. Baz› kentlerde, bu
anlay›fl›n yerleflmesi ve üniver-
sitelerin kurumsallaflmas› daha
iyi bir durumdad›r. Bunu belir-
leyen ö¤eler de, ilin konumu,
sosyo-kültürel yap›s›, üniversi-
telerin iyi yönetilmesi, akade-

mik kadronun niteli¤i ve kendi-
sini çevresine ifade edebilmesi-
dir.

Çal›flma, tutum ve davran›fl
olarak, toplum, üniversiteler-
den çok fley beklemektedir.
Üniversitelerin vazgeçilmez
özelli¤i olan özerklik, bilimsel
ortam›n oluflmas›nda ve üni-
versitelerin kurumsallaflmas›n-
da büyük rol oynar. Bilim, öz-
gür ortamda geliflir. Bilim, ikli-
mini bulamad›¤› zaman yok
olur, yerini ba¤nazl›k, tutucu-
luk al›r. Bu yönde üniversite
yöneticilerine, akademik ve
yönetsel (idari) personele bü-
yük sorumluluklar düflmekte-
dir. Üniversitelerin karfl›s›nda
en büyük güçlük, yerel bask›-
lar, siyasi iktidar›n etkileri ve
yeteri kadar anlafl›lamamas›d›r.
Küçük illerdeki üniversiteler
için en büyük tehlike ‘yerellefl-
me’dir. Üniversiteler bilimsel,
sosyal ve kültürel faaliyetleri
ve kendine özgü atmosferiyle
ö¤renciler için oldu¤u kadar,
kent halk› için de sosyal ve kül-
türel aç›dan farkl› bir ortam ya-
ratmal› ve faaliyetler sunabil-
melidir. Yerelleflme bafllad›¤›
zaman, toplumun öncülü¤ünü
yapmas› gereken üniversite,
yenilikçi ve ayd›nlat›c› özelli-
¤ini kaybetmeye ve dura¤an-
laflmaya yol açar, gerçek fonk-
siyonunu yerine getiremez.
Halk› ayd›nlatma görevini yeri-

ne getirmesi gerekirken üniver-
site yerel etkilerin alt›nda kal›r
ve zamanla geliflme durur.
Toplum geri kal›r. ‹kinci bask›
grubu da ‘siyasal etkiler’dir.
Bugün siyasal iktidar›n üniver-
siteler üzerindeki bask› ve k›-
s›tlamalar› kamuoyunca bilinen
bir konudur. Bu bask›lara ve k›t
olanaklara karfl›n üniversiteler
geliflmesini sürdürmektedir.
Üniversiteler siyasal kurumlar
de¤ildir ve olmamal›d›r. Bunun
tersi durumlarda üniversiteler
hem ifllevini (fonksiyonunu)
hem de toplum gözündeki de-
¤erini yitirmektedir. 

Bunun olumsuz örnekleri
geçmiflte yaflanm›fl ve yaflan-
maktad›r. Tek yanl› kadrolafl-
ma ve siyasallaflma sa¤l›kl› ge-
liflmeye engel olmaktad›r.
Cumhuriyet’in eserleri olan
üniversiteler güncel siyasetin
d›fl›nda kald›¤›nda sayg›nl›¤›
daha da artacakt›r. Atatürk, na-
s›l ki Ankara’y› baflkent ilan et-
mifl ve Anadolu’da modern bir
Cumhuriyet kurmuflsa, bu
Cumhuriyet’in eserleri olan
üniversiteler de, k›s›tl› olanak-
lara karfl›n Anadolu’nun küçük
kentlerinde baflar›l› olma sava-
fl›n› (mücadelesi) vermektedir. 

(*) Kemal Gürüz, Dünyada ve Türki-
ye’de Yüksekö¤retim, Tarihçe Bugünkü
Sevk ve ‹dare Sistemleri, Ankara, 2003,
s.290.

(11.06.2005 Tarihli Cumhuriyet
Gazetesinden Al›nm›flt›r.)

AANNAADDOOLLUU’’DDAA  ÜÜNN‹‹VVEERRSS‹‹TTEELLEEfifiMMEE
HHAARREEKKEETT‹‹......

SSAAYYIINN  VVAALL‹‹MM‹‹ZZ  OONNUURRLLUU  BB‹‹RR
DDAAVVRRAANNIIfifiTTAA  BBUULLUUNNDDUU
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BB‹‹LLRROOTTHH  IIII  OOPPEERRAASSYYOONNUU  TTAARR‹‹HHEE

KKAARRIIfifiMMAAYYAA  YYÜÜZZ  TTUUTTSSAA  DDAA  GGEEÇÇMM‹‹fifiTTEENN

GGÜÜNNÜÜMMÜÜZZEE  ‹‹ZZLLEERR‹‹  DDEEVVAAMM  EETTMMEEKKTTEEDD‹‹RR..

TTEERRAAPPÖÖTT‹‹KK  EERRCCPP  BBUU  HHAASSTTAALLAARRDDAA

OOLLDDUUKKÇÇAA  ZZOORRDDUURR..  
M‹DES‹ OPERE H ASTALARDA ERCP

Erkan PARLAK1,Bahattin Ç‹ÇEK1,Selçuk D‹fi‹BEYAZ1,Burhan fiAH‹N1

Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara1

HH..PPYYLLOORR‹‹’’NN‹‹NN  KKLLAARR‹‹TTRROOMM‹‹SS‹‹NN  DD‹‹RREENNCC‹‹

AARRTTIIKK  SSOORRUUNN  OOLLMMAAKKTTAANN  ÇÇIIKKAACCAAKK  MMII??
MERS‹N’DE M‹DE B‹YOPS‹ ÖRNEKLER‹NDEK‹ HEL‹COBACTER

PYLOR‹’N‹N 23S RRNA’SINDA NOKTA MUTASYONU VE KLAR‹TROM‹S‹N

D‹RENC‹N‹N PCR-RFLP ANAL‹Z‹ ‹LE GÖSTER‹LMES‹: ÖN SONUÇLAR

Orhan SEZG‹N1,Gönül ASLAN2,Engin ALTINTAfi1,Selda TEZCAN2,M. Sami

SER‹N2,Gürol EMEKDAfi2   

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD1, Mersin Üniversitesi T›p

Fakültesi Mikrobiyoloji AD2, Mersin

FFOONNKKSS‹‹YYOONNEELL  DD‹‹SSPPEEPPSS‹‹YYEE  YYAAKKLLAAfifiIIMM

KKOOMMPPLLEEKKSS  OOLLMMAALLIIDDIIRR??
FONKS‹YONEL D‹SPEPS‹L‹ HASTALARDA SOMAT‹ZASYON

Do¤an Yusuf UZUN1, Remzi Adnan AKDO⁄AN1, Gökhan KANDEM‹R2, Semiha

EM‹NA⁄AO⁄LU3, Çiçek HOCAO⁄LU2, Demet SA⁄LAM2, Mehmet

ARSLAN1, Orhan ÖZGÜR1, ‹smail AK2

KTÜ T›p Fak. Gastroenteroloji BD1, KTÜ T›p Fak. Psikiyatri ABD2, KTÜ T›p Fak.

‹ç Hastal›klar› ABD3

HH..PPYYLLOORR‹‹  KKOORROONNEERR  AARRTTEERR  HHAASSTTAALLII⁄⁄II

YYAAPPAARR!!!!
‹NSAN KORONER ATEROM PLAKLARINDA C. PNEUMON‹AE, H. PYLOR‹,

CYTOMEGALOV‹RUS VE HERPES SIMPLEX V‹RUS’UN ARANMASI

Yüksel ATEfi1,Mehmet KARADUMAN2, C. Nuri ERÇ‹N1, Zeki YEfi‹LOVA3,

Ahmet ERD‹L1, Faruk C‹NGÖZ4, Ayhan KUBAR5, ‹. Hakk› KOÇAR2, Kemal

DA⁄ALP1

GATA Gastroenteroloji BD, Ankara1, GATA ‹ç Hastal›klar› ABD2, GATA

Gastroenteroloji BD, Ankara3, GATA Kalp Damar Cerrahisi ABD, Ankara4, GATA

Mikrobiyoloji ABD, Ankara5

VVAANN’’DDAA  EENNDDEEMM‹‹KK  OOLLAANN  MM‹‹DDEE  KKAANNSSEERR‹‹

KKLLAASS‹‹KK  DDAAVVRRAANNIIfifiIINNII  SSEERRGG‹‹LLEEDD‹‹
VAN VE ÇEVRES‹NDE SON 5 YILDA SAPTANAN M‹DE KANSERLER‹N‹N

LOKAL‹ZASYONU VE H‹STOPATOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹

‹lyas TUNCER1, Rafet METE2, Mustafa KÖSEM1, Cumhur DÜLGER1, Hüseyin

BE⁄END‹K1, fievket ARSLAN1, M. Kürflad TÜRKDO⁄AN1, ‹smail UYGAN1

Y.Y.Ü. T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD1,Y.Y.Ü T›p Fakültesi Patoloji BD2, Van

DD‹‹AABBEETTEESS  MMEELLLL‹‹TTUUSS  ‹‹LLEE  HH..PPYYLLOORR‹‹  AARRAASSIINNDDAA

‹‹LL‹‹fifiKK‹‹  YYOOKKTTUURR..
T‹P 2 D‹YABETES MELL‹TUS VE D‹YABET‹N GEÇ KOMPL‹KASYONLARI

‹LE HP ENFEKS‹YONUN ‹L‹fiK‹S‹

Mehmet DEM‹R1, H. Savafl Göktürk1, Nevin Öztürk1, Bar›fl PAMUK2, Didem

AKKAYA1, Gürden GÜR1, U¤ur YILMAZ1

Baflkent Üniversitesi Gastroenteroloji Klini¤i1, Baflkent Üniversitesi Endokrinoloji

Klini¤i2, Ankara

HH..  PPYYLLOORR‹‹  EERRAADD‹‹KKAASSYYOONNUU  DDUUOODDEENNAALL

ÜÜLLSSEERR  TTEEDDAAVV‹‹SS‹‹NNDDEE  AASS‹‹TT  RREEFFLLÜÜSSÜÜNNEE

NNEEDDEENN  OOLLMMAAZZ
DUODENAL ÜLSERL‹ HASTALARDA HEL‹COBACTER PYLOR‹

ERAD‹KASYONUNUN AS‹T REFLÜSÜ ÜZER‹NE ETK‹S‹

Mehmet BEKTAfi1, Ali TÜZÜN1, Murat TÖRÜNER1, Hülya ÇET‹NKAYA1, Ali

Reflit BEYLER1, Ali ÖZDEN1, ‹rfan SOYKAN1

AÜTF. Gastroenteroloji B.D.1

FFOONNKKSS‹‹YYOONNEELL  ÜÜSSTT  GGAASSTTRROO‹‹NNTTEESSTT‹‹NNAALL

BBOOZZUUKKLLUUKKLLAARR  TTOOPPLLUUMMUUZZDDAA  YYAAYYGGIINNDDIIRR..

((EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  fifiAARRTT!!!!!!!!))
ELAZI⁄ fiEH‹R TOPLUMUNDA FONKS‹YONEL ÜST GASTRO‹NTEST‹NAL

BOZUKLUKLARIN PREVALANSI VE SA⁄LIK YARDIMI ARAMA

Selman ÇELEB‹1, S. Erhan DEVEC‹2, Ahmet AYAR3, Hüseyin ATASEVEN1,

Yasemin AÇIK2, ‹. Halil BAHÇEC‹O⁄LU1

F›rat Üniversitesi Gastroenteroloji BD1, F›rat Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› AD2, F›rat

Üniversitesi Fizyoloji AD3

OOBBEEZZLLEERRDDEE  AALLTT  NNOORRMMAALLDDEE  OOLLSSAA  KK‹‹LLOO

KKAAYYBBII  ‹‹LLEE  DDÜÜfifiÜÜfifiLLEERR  OOLLMMAAKKTTAADDIIRR..

OOBBEEZZ‹‹TTEE  ÇÇAA⁄⁄IIMMIIZZIINN  VVEEBBAASSII  MMII??
K‹LO KAYBININ NORMAL ALAN‹N AM‹NOTRANSFERAZ DÜZEYLER‹

ÜZER‹NE OLAN ETK‹S‹

‹hsan USLAN1, Gürsel ACARTÜRK2, Esin KARACA3, Ramazan ALBAYRAK4,

fieref YÜKSEL2, Mehmet ÇÖLBAY2

Afyon Kocatepe Ü. T›p Fak. ‹ç Hastal›klar› ABD1, AKÜ T›p Fak. ‹ç Hast. ABD2,

AKÜ A. N. Sezer Uyg. ve Arfl. Hast. Beslenme ve Diyet Bölümü3, AKÜ T›p Fak.

Radyodiagnostik ABD4

SS‹‹RROOTT‹‹KK  HHAASSTTAALLAARRDDAA  HHAALLAA  KKAABBUULL  EEDD‹‹LLEENN

HHCCCC  TTAARRAAMMAA  YYÖÖNNTTEEMM‹‹  KKOONNVVAANNSS‹‹YYOONNEELL

YYÖÖNNTTEEMMDD‹‹RR..
S‹ROZ HASTALARINDA HEPATOSELLÜLER KARS‹NOMA TARAMASINDA

ALTI AYDA B‹R ULTRASONOGRAF‹ VE ALFA-FETOPROTE‹NE EK

OLARAK YILDA B‹R KEZ BATIN TOMOGRAF‹S‹ TANIDA YANLIfi

POZ‹T‹FL‹⁄‹ ARTTIRMAKTADIR 

Arzu T‹FT‹KÇ‹1, Ali SEVER2, Davut TÜNEY2, Hakan AKIN1, Canan ERZEN2,

Nurdan TÖZÜN1, Osman ÖZDO⁄AN1 

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›1,Marmara Üniver-

sitesi T›p Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dal›2

KKAADDIINNLLAARR  DDEEPPRREESSYYOONNEE  MMEEYY‹‹LLLL‹‹  MM‹‹??
KRON‹K HEPAT‹T B V‹RÜS ENFEKS‹YONUNDA KULLANILAN ‹NTERFER-

ONUN DEPRESYON ÜZER‹NE ETK‹S‹

Zafer BUYRAÇ1, Fulya ÖZCAN ARI1, Zehra AKPINAR1, Adnan KIRCI1, M.

Kadir AKSÖZ1, Gazi YÖRÜK1, Çetin ÇEV‹K1, Önder ÇOLAKO⁄LU1, Belk›s

ÜNSAL1

‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i1

KKAARRAACC‹‹⁄⁄EERR  BB‹‹YYOOPPSS‹‹SS‹‹  TTAARR‹‹HHEE  KKAARRIIfifiSSIINN

‹‹SSTTEERR‹‹ZZ  DDEE⁄⁄‹‹LL  MM‹‹??
DE⁄‹fiKEN SÜREL‹ KOLEDOK L‹GASYONU ‹LE OLUfiTURULAN

KARAC‹⁄ER F‹BROZUNDA NON-‹NVAZ‹V BEL‹RTEÇ OLARAK SERUM

PROL‹DAZI VE ‹NSUL‹N BENZER‹ BÜYÜME FAKTÖRÜ-1 (IGF-1)

Orhan TARÇIN1, Nursal GED‹K2, Veysel TAHAN3, Berna OKTAR4, Berrak

YE⁄EN5, Çi¤dem ÇEL‹KEL6, Nurdan TÖZÜN7

Gümüflsuyu Asker Hastanesi Gastroenteroloji Servisi, ‹stanbul1,Kas›mpafla Deniz

Hastanesi Biyokimya Servisi, ‹stanbul2, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi,

Gastroenteroloji BD, ‹stanbul3, Marmara Üniversitesi Yüksek Hemflirelik Okulu,

‹stanbul4, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul5, Marmara

Üniversitesi, T›p Fakültesi Patoloji ABD, ‹stanbul6, Marmara Üniversitesi T›p

Fakültesi, Gastroenteroloji BD, ‹stanbul7

MMEETTAABBOOLL‹‹KK  SSEENNDDRROOMMDDAA  MMAAHHfifiEERR‹‹NN  DDÖÖRRTT

AATTLLIISSIINNDDAANN  BB‹‹RR‹‹  OOLLAANN  OOBBEEZZ‹‹TTEE  VVEE  UUYYKKUU

AAPPNNEESS‹‹
TIKAYICI UYKU APNE SENDROM’LU HASTALARDA SERUM

AM‹NOTRANSFERAZ DÜZEYLER‹’N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Birsen KOYUNCU1, Erdem KOÇAK1, Selim AYDEM‹R2, Yavuz ÇEL‹K3, Remzi

ALTUN4, Muhammed AKKOYUNLU4, Ufuk SAMSAR1, Yücel ÜSTÜNDA⁄2

ZKÜ T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ABD1, ZKÜ T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ve

Gastroenteroloji ABD2, ZKÜ T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar› ABD3, ZKÜ

T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› ABD4

AAKKUUTT  KKAARRAACC‹‹⁄⁄EERR  YYEETTMMEEZZLL‹‹⁄⁄‹‹NNDDEE

TTRRAANNSSPPLLAANNTTAASSYYOONNAA  KKAADDAARR  KKÖÖPPRRÜÜ

OOLLUUfifiTTUURRAABB‹‹LL‹‹  MM‹‹??  
AKUT ‹NTOKS‹KASYONA BA⁄LI KARAC‹⁄ER YETMEZL‹⁄‹N‹N

TEDAV‹S‹NDE VE TERM‹NAL KARAC‹⁄ER YETMEZL‹⁄‹NDE TRANS-

PLANTASYONA KÖPRÜ OLARAK PROMETHEUS®’UN KULLANIMI

Süleyman URAZ1, Bar›fl AK‹N1, Elif AKÜN1, Refik K‹LL‹2, Ömer

AYANO⁄LU3, Y›ld›ray YÜZER4, Hakan fiENTÜRK5, Yaman TOKAT4

Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji ve Organ Nakli Merkezi, ‹stanbul1,

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji AD, ‹zmir2, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, ‹zmir3,Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Genel

Cerrahi AD, ‹zmir4, Cerrahpafla T›p Fakültesi Gastroenteroloji AD, ‹stanbul5

HHEERR  HHAASSTTAALLII⁄⁄IINN  PPAATTOOGGEENNEEZZ‹‹NNDDEE  GGEENNEETT‹‹KK

FFAAKKTTÖÖRRLLEERR  AAZZ  YYAA  DDAA  ÇÇOOKK  RROOLL  OOYYNNAARR
NON-ALKOL‹K STEATOHEPAT‹T OLGULARININ HLA STATUSU

Murat KIYICI1, Murat KESK‹N1, Sinem KIYICI2, Selim Giray NAK1, Selim

GÜREL1, Enver DOLAR1, Macit GÜLTEN1

Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD1, Uluda¤ Üniversitesi T›p

Fakültesi Endokrinoloji BD2

YYIILLLLAARRAA  GGÖÖRREE  ÜÜSSTT  GGIISS  KKAANNAAMMAA  ‹‹NNSS‹‹DDAANNSSII

DDEE⁄⁄‹‹fifiMMEEDD‹‹..
AKUT ÜST G‹S KANAMALARINDA ETYOLOJ‹

Bilgivar KAYA1, Laika KARABULUT1, Arif ACAR1, Yaflar YO⁄UN1, Serkan

‹PEK1

Sa¤l›k Bakanl›¤› Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi1

ÜÜSSTT  GGIISS  EENNDDOOSSKKOOPP‹‹  SSIIRRAASSIINNDDAA  MM‹‹DDAAZZOOLLAAMM

‹‹LLEE  SSEEDDAASSYYOONN  GGÜÜVVEENN‹‹LL‹‹RR  BB‹‹RR  YYÖÖNNTTEEMMDD‹‹RR..
SEDASYONLU VE SEDASYONSUZ RUT‹N ÜST GASTRO‹NTEST‹NAL

S‹STEM ENDOSKOP‹S‹ SIRASINDA OKS‹JEN SATÜRASYONU

DÜZEY‹NDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER VE ETK‹L‹ FAKTÖRLER

Mehmet KILIÇ1, Mehmet DURSUN1, fierif YILMAZ1, Kadim BAYAN1, Fikri

CANORUÇ1

Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r1

YYÜÜKKSSEEKK  TTRRAANNSSAAMM‹‹NNAAZZLLII  HHEERR  OOLLGGUU

KKAARRAACC‹‹⁄⁄EERR  HHAASSAARRII  MMIIDDIIRR??
YÜKSEK TRANSAM‹NAZLAR HER ZAMAN KARAC‹⁄ER HASARINI MI

GÖSTER‹R?

Meltem U⁄RAfi1, Deniz ERTEM1, Sebahat ÇAM1, Engin TUTAR1, Ender

PEHL‹VANO⁄LU1

Marmara Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji BD1

PPRROOBB‹‹YYOOTT‹‹KKLLEERR,,  GGEELLEECCEEKKTTEE  NNEELLEERR

OOLLAACCAAKK??
PROB‹YOT‹KLER‹N SIÇANLARDA AMONYAK ‹LE UYARILAN M‹DE

MUKOZA LEZYONLARINA KORUYUCU ETK‹S‹

Altu¤ fiENOL1, Mehmet ‹fiLER1, Aynur Gül KARAHAN2, ‹brahim GÖREN1,

Ülkü SARITAfi1, Metin K‹R‹fi3, Yusuf AKDEN‹Z4, Selçuk KAYA5, Gülden

BAfiY‹⁄‹T6, Onur AKTÜRK7, Buket C‹C‹O⁄LU ARIDO⁄AN5, Nam›k

DEL‹BAfi7, M. Lütfü ÇAKMAKÇI6

SDÜ T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›, Isparta1, SDÜ G›da Mühendisli¤i

Bölümü, Isparta2, SDÜ T›p Fakültesi Patoloji AD, Isparta3, SDÜ T›p Fakültesi

Genel Cerrahi AD, Isparta4, SDÜ T›p Fakültesi Mikrobiyoloji AD, Isparta5, SDÜ

G›da Mühendisli¤i Bölümü, Isparta6, SDÜ T›p Fakültesi Biyokimya AD, Isparta7

MMAAKKAALLEELLEERRDDEENN  HHAABBEERRLLEERR
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GGüünnüümmüüzzddee  TTüürrkkiiyyee’’ddee  üünniivveerr--
ssiitteelleerriinn  öönncceelliikkllii  ssoorruunnllaarr››  nneelleerr--
ddiirr??

Türkiye’de üniversitelerin so-
runlar›, toplumun di¤er sorunlar›n-
dan kopuk ve ba¤›ms›z de¤ildir.
Üniversiteler üzerindeki bask›lar,
genel olarak düflünüldü¤ünde top-
lumun ilerlemesinin önündeki en
büyük engellerden biridir. Üniver-
sitelerdeki özgür, bilimsel e¤itim
mücadelesi ülkedeki demokrasi
mücadelesinden ayr› düflünüle-
mez. Buradan haraketle e¤itim po-
litikalar›n›n eksikli¤i ya da tam
olarak uygulanamamas›, yerinden
yönetime de¤il, merkezi yönetime
dayal› bir örgütlenmenin olmas›,
üniversite ile ilgili kurum ve kuru-
lufllar aras›ndaki iflbirli¤inin ge-
rekti¤i gibi sa¤lanamamas›, kiflisel
iliflkiler ve taraf olma ölçütlerinin
ön plana ç›kmas›, devlet politika-
lar› dahilinde üniversitelere ayr›-
lan ödeneklerin yetersizli¤i vb..
olumsuzluklar öncelikli sorunlar
olarak kabul edilebilir.

TTüümm  yyeettkkii  ssiizzddee  oollssaa,,  üüllkkeemmiizz
üünniivveerrssiitteelleerriinniinn,,  BBaatt››  üünniivveerrssiittee--
lleerriinnii  ssoollllaammaass››  iiççiinn  nnaass››ll  yyaapp››llaann--
dd››rr››llmmaass››nn››  ddüüflflüünnüürrddüünnüüzz??

Öncelikle üniversitelerin de-
mokratik ve özerk olmalar› yönün-
deki engellerin kald›r›lmas› gerek-
lili¤i sözkonusundur. Ça¤dafl e¤i-
tim politikalar›n›n uygulanmas›,
uygulanabilirli¤in etkinli¤i aç›s›n-
dan kaynaklar›n art›r›lmas› ve
kaynak aktar›mlar›nda bulunulma-
s›, idari ve mali özellik kazand›r›l-
mas› ve nitelikli insan gücü olufl-
turmada etkin kriterlerin kullan›l-
mas› gerekmektedir.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  ggüüccüünnddeenn  yyaa--
rraarrllaannmmaaddaann,,  üüllkkee  ssoorruunnllaarr››nnaa  ççöö--
zzüümm  üürreettmmeekk  mmüümmkküünn  mmüüddüürr??

De¤ildir, çünkü üniversiteler
akl›n ve bilimin egemen oldu¤u
bilginin üretilerek insanl›¤a sunul-
du¤u, özgür ve yarat›c› düflünce-
nin ses buldu¤u, uygarl›k yar›fl›n-
daki en önemli güçlerden biridir.
Üniversiteler nitelikli birey yetifl-
tirme misyonuyla sa¤l›kl› toplum-
lar›n oluflmas›nda en önemli rolü
oynamaktad›r.

SSiiyyaassii  kkuurruummllaarr››nn,,  üünniivveerrssiitteellee--
rrii  kkoonnttrrooll  aalltt››nnaa  aallmmaa  aarrzzuussuunnddaa  nnee
ggiibbii  ffaakkttöörrlleerriinn  rroollüü  vvaarrdd››rr??

Üniversitelerin ak›l ve bilim
merkezi olma niteliklerin koruna-
rak, baz› güçler taraf›ndan kontrol
alt›na al›nmalar› engellenmelidir.
Üniversiteler ideolojinin de¤il bi-
limsel bilginin ve düflüncenin ses
buldu¤u kurumlar olarak ifllemeli-
dir ki nitekim hedefleri ve amaçla-
r› aç›s›ndan da siyaseti ve siyasi
kurumlar› farkl› de¤erlindirmek
gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi Rektörü

PPRROOFF..  DDRR..  SSÜÜLLEEYYMMAANN  OOKKUUDDAANN

PPrrooff..  DDrr..  SSüülleeyymmaann  OOKKUUDDAANN

Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›r-
ma Hastanesi, 3. Cerrahi Klinik fiefi

Ülkemizde mezuniyet sonras› uz-
manl›k e¤itimi t›p fakülteleri, Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan yetkili k›l›nan
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Sosyal Sigortalar
Kurumu e¤itim hastanelerinde yap›l-
maktad›r. Bilindi¤i gibi bu y›l içerisin-
de yap›lan de¤ifliklikle SSK hastaneleri
art›k Sa¤l›k Bakanl›¤› ad›n› alm›flt›r.

2003 sonu itibariyle 45 t›p fakültesi
ve 44 Sa¤l›k Bakanl›¤› e¤itim hastane-
si (SBEH) vard›. Sa¤l›k Bakanl›¤› veri-
lerine göre, TUS ile uzmanl›k e¤itimi-
ne baflland›¤› Eylül 1987’den günümü-
ze kadar uzman olanlar›n yar›s›ndan
ço¤u SBEH’lerinden e¤itim alm›flt›r.
SBEH’nin tarihine bak›ld›¤›nda, t›p fa-
kültesi say›s›n›n çok az oldu¤u dönem-
de Türkiye’nin uzman gereksiniminin
karfl›lanmas›na yönelik bir proje olarak
Avrupa model al›narak bafllat›ld›¤› gö-
rülür. Geçen çok uzun y›llar içerisinde
her bir e¤itim hastanesi deneyimlerini
kuflaklardan kuflaklara aktararak otur-
mufl kurumsal kimlikler kazanm›flt›r.
Bu flekilde Türk T›bb›’na büyük hiz-
metler vermifltir. Tarihi 20-25 y›l› ge-
çen pek çok e¤itim hastanesinin köklü
kliniklerinde bir çok ilke imza at›ld›¤›-
n›, yeni yöntemler ve cihazlar gelifltiril-
di¤ini, ünü Türkiye’yi aflan bilim in-
sanlar› yetiflti¤ini biliyoruz.

‹‹nnssaann  GGüüccüü  PPllaannllaammaass››::  Uzmanl›k
dallar›nda insan gücü planlamas› yap›-
l›rken ülkenin gereksinimleri ve uz-
manl›k ö¤rencisi yetifltirme kapasitesi
göz önüne al›nmal›, nicelik de¤il nite-
lik ön planda tutulmal›d›r. Özellikle ye-
ni e¤itim hastaneleri ve klinikler aç›l›r-
ken bu konu dikkatle de¤erlendirilmeli-
dir.

Ülkemizde bu konuda 1995 ve 1998
y›llar›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 2
çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Bu çal›fl-
malarda, “Aktive Standard›, belirli bir
ifli yapmak için iyi yetiflmifl bir meslek
mensubunun ülke koflullar›nda ortala-
ma olarak kullanaca¤› süre, yani birim
zaman›d›r. Kurumlar›n ifl yükü ile per-
sonelin aktivite standard› karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda ortaya kurumlar›n ihtiyac› ç›-
kar” denilmektedir. Yine bu çal›flma-
larda 1 gün = 8 saat, 1 hafta = 5 gün, 1
y›l = 199 gün = 39.5 hafta, 1 y›l = 1592
saat olarak belirlenmifltir. Standart ifl
yükü = y›ll›k toplam çal›flma süresi /
aktivite standard› formülü ile hesaplan-
maktad›r. Son derece karmafl›k formül-
lerin kullan›ld›¤› bu yöntemler aradan
geçen uzun zamana ra¤men pratik ha-
yata bir türlü uyarlanamam›flt›r.

Prof. Dr. Semih Baskan’›n Türk
Cerrahi Derne¤i için haz›rlad›¤› çok
kapsaml› raporda, ülkemizde 100 bin
kifliye düflen hekim say›s›n›n Avrupa
Birli¤i ülkelerinin çok alt›nda olmas›na
ra¤men, 100 bin kifliye düflen uzman

say›s›n›n AB ülkelerinden Danimarka
ve ‹rlanda’dan fazla oldu¤u vurgulan-
maktad›r. Bu, ülkemizde sa¤l›k alan›n-
da insan gücü planlamas›n›n çok iyi ya-
p›lmad›¤›n›n bir göstergesidir.

EE¤¤iittiiccii  KKaaddrroollaarr››nn  BBeelliirrlleennmmeessii::
E¤itim hastanelerinin temel ifllevi, hiz-
metin yan› s›ra e¤itim ve araflt›rma yap-
mak ve uzman doktorlar yetifltirmektir.
Bu hastanelerin kurallarla ayr›nt›l› ola-
rak saptanm›fl görevlerini en iyi ve et-
kin biçimde yerine getirebilmeleri, kli-
niklere flef ve flef yard›mc›s› olarak ata-
nacak kiflilerin nitelikleriyle do¤ru
orant›l›d›r. Klinik flefi ve flef yard›mc›-
lar›n›n iyi bir “yönetici, e¤itici ve uygu-
lay›c›” niteli¤ine sahip bulunmalar›,
hastanelerin e¤itim ve araflt›rma ifllevi-
ni en iyi biçimde yapabilmesinin de te-
mel kofluludur. 4 – 5 y›l öncesine kadar
e¤itici kadrolar, özellikle flef ve flef yar-
d›mc›lar› s›navlarla belirleniyordu. Bu
s›navlarda, zaman içerisinde farkl› yön-
temler uygulanm›flt›r. Hepsinin elefltiri-
lecek yönleri olmas›na ra¤men, ömür
boyu bir klini¤in hem e¤itim hem de
hizmet faaliyetlerinin bafl›na getirilecek
kiflinin belirlenmesinde s›navlar esas
al›nmal›d›r. S›nav yöntemlerinin irde-
lenmesi bu yaz›n›n konusu olmad›¤›n-
dan o tart›flmaya girmeyece¤im. An-
cak, atama ile flef ve yard›mc›lar›n›n
belirlenmesi son derece sak›ncal›d›r.
Özellikle, sadece t›p fakültesinde çal›-
flarak doçent ünvan›n› alm›fl olan genç
ve s›n›rl› deneyimdeki (özellikle yöne-
ticilik alan›nda) ö¤retim üyelerinin ta-
mamen farkl› bir e¤itim sistemine atan-
mas›n›n, uzun y›llar içerisinde kurum-
sal bir kimlik kazanm›fl SBEH’nin bu
görünümünün y›pranmas›na neden ola-
ca¤› aç›kt›r.

Bu konuda yap›lmas› gereken tek
fley, ilgili tüm kurumlar›n kat›l›m›yla
haz›rlanacak bir s›nav sisteminin derhal
hayata geçirilmesidir.

EE¤¤iittiimmiinn  SSttaannddaarrddiizzaassyyoonnuu::  Her uz-
manl›k dal›na özel gelifltirilmifl standart
bir e¤itim program› olmad›¤› için has-
taneler aras›nda, hatta ayn› hastanenin
ayn› bilim dal›ndaki ayr› kliniklerinde
farkl› e¤itim alm›fl uzmanlar yetiflebil-
mektedir. Bir e¤itim klini¤i için belirle-
nen e¤itici kadronun bir flef, iki flef yar-
d›mc›s› ve dört baflasistandan oluflmas›
bu sorunun daha derin yaflanmas›na ne-
den olmaktad›r. Bu kadar dar bir kadro
ve yetkilerin piramidin tepesinde top-
lanmas› nedeniyle, tüm uzmanl›k e¤iti-
mini ayn› klinikte yapmak zorunda
olan bir uzmanl›k ö¤rencisi, bazen çok
s›n›rl› konularda çal›flarak mezun ola-
bilmektedir. Özellikle yeni kurulan kli-
niklerde bu durum ciddi bir s›k›nt›ya
neden olmaktad›r. Klinikte verilen e¤i-
tim, e¤itici kadronun (özellikle flefin)
ilgi duydu¤u alanlarla s›n›rl› kalabil-
mektedir.

T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde yer
alan Uzmanl›k Dallar› E¤itim ve Müf-
redat Komisyonu’nun uzmanl›k der-
nekleri ile iflbirli¤i içerisinde haz›rlaya-
ca¤› e¤itim programlar›n›n uygulamaya
girmesi ile bu sorunun çözümünde
önemli bir yol almak mümkündür. Ay-
r›ca yine tüzükte tan›mlanan E¤itim
Kurumlar›n› De¤erlendirme Komisyo-
nu’nun, düzgün bir flekilde ve yetkileri
belirlenerek hayata geçirilmesi ile bü-
tün kliniklerde asgari ayn› e¤itimin ve-
rilmesi denetlenebilir.

Uzmanl›k ö¤rencilerinin kendi kli-

niklerinde eksik olan konularda rotas-

yonlarla (ayn› hastanenin farkl› klinik-

leri aras›nda veya baflka hastanelere

gönderilerek) bu yönlerini tamamlama-

lar› için zorlay›c› önlemler al›nmal›d›r.

ÖÖzzllüükk  HHaakkllaarr››::  E¤itici kadrolar›n

(flef, flef yard›mc›s›, baflasistan) Perso-

nel Kanunu’nda karfl›l›¤›n›n bulunma-

mas› nedeniyle, t›p fakültelerindeki efl-

de¤er ö¤retim üyelerinin özlük haklar›-

na sahip olmamalar› hem çal›flt›klar›

süre boyunca hem de emeklilik dönemi

için ciddi bir sorundur. S›n›rl› bir kadro

ile mükemmel bir e¤itim vermesi bek-

lenirken, ayn› zamanda hizmeti de ak-

satmamas› ve devaml› kendisini gelifl-

tirmesi istenen e¤itici kadrolar›n özlük

haklar› ile ilgili düzenlemelerin vakit

geçirilmeden yap›lmas› gerekir.

PPeerrffoorrmmaannssaa  DDaayyaall››  PPrriimm  SSiisstteemmii::

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n, çal›flanlar›n›n

maddi flartlar›n›n iyilefltirilmesi ve bu-

nun yap›lan ifllere göre de¤erlendiril-

mesi amac›yla tamamen iyi niyetle

yapt›¤› bir uygulama olmas›na ra¤men

tüm sa¤l›k alan›nda, ama özellikle e¤i-

tim hastanelerinde ortaya ç›kan ciddi

sorunlar nedeniyle yeniden gözden ge-

çirilmelidir. Son zamanlarda yaz›l› ve

görsel medyada da yer alan çeflitli ha-

berler ve yorumlar nedeniyle toplumda

meslek onuru ile ilgili olarak ileride te-

lafisi güç y›pranmalar meydana gelebi-

lir. Bu sistemin sak›ncalar›; hekimlerin

motivasyonunun olumsuz etkilenmesi,

klinikler aras›nda gereksiz bir rekabet

oluflturmas›, mesleki sayg› ve doyum

duygusunun olumsuz etkilenmesi, mu-

ayene süresinde azalmaya neden olma-

s›, hastanedeki çal›flma bar›fl›n› olum-

suz etkilemesi, e¤itime ayr›lan sürede

ve verilen önemde azalmaya neden ol-

mas›, etik anlamda tart›flmaya aç›k uy-

gulamalara yol açmas›, hastalar›n teda-

vi maliyetlerini art›rmas› olarak say›la-

bilir.

EE¤¤iittiimm  AArraaççllaarr››::  Hem e¤itimin hem

de hizmetin kalitesi ve kantitesini art›-

racak güncel teknolojiyi e¤itim hasta-

nelerine tafl›mak gerekir. Tan› ve teda-

viyle ilgili teknolojide bu daha kolay

yap›labilse de internet, simülasyon ci-

hazlar›, dergi abonelikleri, araflt›rmala-

ra bütçe ayr›lmas›, deney laboratuar›

gibi sadece e¤itimi ilgilendiren konu-

larda SBEH’nde bir sorun oldu¤unu

gösteren çal›flmalar vard›r. Hatta, baz›

e¤itim hastanelerinde ve baz› klinikler-

de, o bilim dal›n›n ö¤renilebilmesi için

temel say›labilecek baz› malzemenin

olmad›¤› bilinmektedir. Bu eksikler ta-

mamlanmadan o kuruma uzmanl›k ö¤-

rencisi verilmemesi daha uygun ola-

cakt›r.

Sonuç olarak, uzun y›llar›n birikimi

ve deneyimi ile ülkemiz için çok önem-

li bir de¤er olan SBEH’lerinin kurum-

sal kimli¤ini zedelemeden, mevcut so-

runlar› çözerek bu sistemi gelifltirmek

mümkündür. Bu amaçla yap›lacak ça-

l›flmalara katk›s› bulunanlar da Türk

T›p Tarihi’nde hak ettikleri onurlu yeri

alacaklard›r.

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  HHAASSTTAANNEELLEERR‹‹  VVEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹CC‹‹  KKAADDRROOLLAARR

DDeevvlleett  HHaassttaanneelleerriinnddee  yyaallnn››zz  ççaall››--
flflaann  hheekkiimmlleerrii  ssoorruunnllaarr››  nneelleerrddiirr??

Bu soruya cevap olarak önce genel
sorunlardan bafllamam gerekir.
Bunlar:

1. ‹fl yükü fazlal›¤›;

2. Poliklinik,servis, laboratuvar
gibi fiziki gereçlerin sa¤lanmas›;

3. Alet temininde hastane yöneti-
minin ilgisinin sa¤lanmas›d›r. As-
l›nda bunlar her yerde söz konusu
olabilecek sorunlard›r. Ancak ku-
rumsallaflm›fl servislerde üstesin-
den gelinmesinin daha kolay ola-
ca¤› muhakkakt›r. 

Bu genel sorunlar›n d›fl›nda tek ça-
l›flan hekimin teorik yenilenmede
de zorluklar› olacakt›r. Kurumsal-
laflm›fl servislerde karfl›l›kl› teorik
besleme söz konusu gereksinimi
karfl›layan en etkili yoldur.Branfl›-
m›zda pratik çal›flmalar a¤›rl›kl›
bir yer tutmaktad›r. Prati¤i tek ba-
fl›na yapmak hekime kolayl›k sa¤-
lad›¤› gibi zorluk ta getirmektedir.
Do¤ald›r ki bir el bir göz  bir akla
karfl›l›k; çok el çok göz ve ortak
ak›l üstündür. Kan›mca en önemli-
si de budur.

Gastroenteroloji Uzman›

Samsun

DDRR..  MMEEHHMMEETT  fifiEENNGGÖÖRR’’ÜÜNN  SSOORRUUMMUUZZAA
YYAANNIITTII

DDooçç..  DDrr..  RR..  HHaalldduunn  GGÜÜNNDDOO⁄⁄DDUU

SBEH’lerinin ve bu e¤itim sistemi-
nin baz› sorunlar› oldu¤unu ve de¤iflik
siyasi programlardan etkilendi¤ini
yads›mak imkans›zd›r. Yap›lmas› ge-
reken fley bu kurumsal yap›y› koruya-
rak, yeni sorunlar açmadan mevcut
problemlerin çözümüne u¤raflmak ol-
mal›d›r. SBEH’lerinde 25 y›l›n› geçir-
mifl bir hekim olarak, bu hastanelerin
ve e¤itici kadrolar›n sorunlar› aras›nda
küçük bir gezinti yapmak istiyorum.
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nsano¤lu yaflam›n› devam ettirebilmek için enerji gereksini-
mi ve yap›sal sentetik ifllevler için d›fl dünyadan yiyecek
maddeleri almak durumundad›r. Sindirim sisteminin genel

görevi yiyeceklerdeki besin maddelerinin sindirimini ve absorp-
siyonunu sa¤layarak dolafl›ma vermekdir. 

Polisakkaritlerin dijesyonu tükrük bezlerinden salg›lanan Pitya-
lin ile bafllar ve pankreatik amilaz ile devam eder. Aç›¤a ç›kan
oligosakkaritler ve disakkaritler, ince barsak f›rçams› kar›nda
bulunan disakkaridaz enzimleri ile monosakkaritlere dönüflür ve
emilir. Afl›r› miktarda al›nan polisakkaritlerin (Niflasta vs.) bir
k›sm› kolona gelerek bakteriyel fermentasyona u¤rar ve k›sa
zincirli ya¤ asitleri, Co2, H2, metan gibi kimyasallar oluflur. Se-

lüloz, hemisellüloz, pectin, lignin gibi bitkisel polisakkaritler ise
sindirim sisteminin enzim sistemlerinden etkilenmeden do¤ru-
dan kolona ulafl›r, lignin hariç di¤erleri kolonda k›smen fermen-
tasyona u¤rarlar. 

Yiyeceklerle ald›¤›m›z proteinler ise midede asit ve pepsin etki-
si ile peptonlara ve oligo peptidlere parçalan›r daha sonra da
pankreas d›fl sekresyonunda bulunan enzimlerin (Tripsin,
Chymotrypsin, Carboxypeptidase A-B) etkisi ile aminoasitlere
ve di veya tripeptidlere parçalan›r ve absorpsiyona u¤rarlar. Na-
dir de olsa baz› kiflilerde az miktarda protein absorpsiyonu hu-
sule gelebilir; bunlarla alerjik reaksiyonlar görülür. 

Ya¤lar›n dijesyonu özellikle pankreatik lipaz ile olur ve aç›¤a
ç›kan ya¤ asitleri safra tuzlar› ile miçel oluflturduktan sonra ab-
sorpsiyona u¤rarlar.

Gastrointestinal kanala hergün (yiyecek-içeceklerle 2 lt, tükrük
1,5 lt, mide sekresyonu 1,5-2 lt, safra 500 ml, pankreas d›fl sek-
resyonu 1,5 lt, intestinal sekresyon 1000-1500 ml) yaklafl›k 9 lt
s›v› girer ve bunun %90’› ince barsaklardan absorbe olur. Kolo-
na gelen s›v› içeri¤inin 750 ml’si absorbe olur ve geriye kalan
150 ml kadar içerik gaita olarak at›l›r. Gaitan›n yaklafl›k 100
ml’si su 50 gram› soliddir. Gaitan›n solid k›sm› esas olarak bafl-
ta bakterilerden ve sindirilmeyen lifli (fiber) materyalden olu-
flur. 

Sa¤l›kl› yaflam için gastro-intestinal sistemin yap›sal ve fonksi-
yonel olarak normal olmas› önemlidir. Sindirim kanal› solunum
sisteminden sonra vücudumuzun en genifl ikinci yüzeyini olufl-
turmaktad›r. Sindirim kanal› yüzeyi 250-400 m2 yani bir tenis
sahas› kadar bir alandan oluflmaktad›r. A¤›z yoluyla da d›fl dün-
ya ile devaml› temastad›r. Normal bir yaflam süresinde insan›n
gastrointestinal kanal›ndan 60 ton kadar yiyecek geçmektedir.
Al›nan bu yiyecek ve içecekler ile organizma için yararl› mad-
deler yan› s›ra zararl› kimyasal ajanlar, bakteriler, virüsler, man-
tarlar, mayalar (yeast) da al›nmaktad›r. 

Günümüzde tüketilen modern diyet atalar›m›z›n (palaeolithic
insan) diyetinden oldukça farkl›d›r. Onlar 500’den fazla farkl›
bitkisel yiyecek tüketirken biz 50’den az bitkisel orijinli yiyecek
almaktay›z. Eski atalar›m›z bu yiyecekleri çi¤ veya mayalanm›fl
olarak al›rken biz günümüzde konserve edilmifl, kurutulmufl ya
da piflirerek almaktay›z. G›da teknolojisinin ilerlemesi ile yiye-
ceklere birçok koruyucu kimyasal ajan konmaktad›r. Art›k gü-
nümüzde daha rafine, daha steril, daha az fiber içeren g›da tüket-
mekteyiz. Bu g›da teknolojisi sürecinde duyarl› besin maddeleri
ve antioksidanlar harap olmaktad›r. Atalar›m›z bizden 5-10 kat
daha fazla fiber (lifli-posal› madde), 10 kat daha fazla antioksi-
dan, 50 kat daha fazla Omega-3 ya¤ asidi tüketmekteydi. Atala-
r›m›z bizden milyarlarca daha fazla bakteri ve mantar› yiyecek-
lerle almaktayd›. Bu özellikle bitkisel ve hayvansal ürünleri çi¤
yemelerinden ve yiyeceklerin mikrobial kontaminasyonundan
kaynaklanmaktayd›. Beslenme tarz›ndaki bu de¤ifliklikler nede-
niyle gastrointestinal floram›z›n da atalar›m›zdan farkl›l›klar
göstermesi do¤ald›r. 

Günümüzün insan› d›fl dünyada bulunan ve hergün binlercesi
üretilen yeni kimyasal ajanlara ve binlerce çeflit ilaca gastro-in-
testinal kanal arac›l›¤› ile maruz kalmaktad›r. Bunlar›n da gast-
ro-intestinal kanal ve floras›na etkili olabilece¤i aç›kt›r. 

Mikrop insan iliflkilerinde insan› patojen mikro-organizmalara
karfl› koruyan-kollayan koruyucu bir mikroflora; deri (200 gr)
ve tüm gastro-intestinal mukozal yüzeylerde (1 kg), solunum
sistemi, a¤›z-bo¤az, vaginada (her birinde yaklafl›k 20 gr) de-
vaml› flekilde varl›¤›n› devam ettirmektedir. 

Gastro-intestinal kanal d›fl dünyadan yiyecek içeceklerle gelen
zararl› ajanlara (patojen mikroorganizma, kimyasal ajanlar), be-
sin maddelerinden oluflan antijenlere ve normal gastro-intestinal
flora orijinli antijenlere karfl› devaml› savafl›m halindedir. Bu sa-
vafl›m hayatta kalmam›z› sa¤lamaktad›r. Bu zararl› faktörlere
karfl› korunmam›z bafll›ca iki flekilde olmaktad›r. 

11..  NNoonn--‹‹mmmmuunnoolloojjiikk  SSaavvuunnmmaa  ((ffiizziikk  bbaarriiyyeerr))::  Gastrointestinal
mukozal yüzeyin salg›lar› ve lümene geçen d›fl sekresyonlar ko-
runmada oldukça önemlidir. Salg›lanan mukus ve s›v›lar fizik
bir bariyer olufltururlar. Bu bariyer mukozan›n kayganl›¤›n› ve
sindirim kanal›n›n fonksiyonlar›n› kolaylaflt›r›r. Non-immunolo-
jik bariyer ilk savunma sistemini oluflturur. D›fl dünyadan gelen
patojenik mikro organizmalara karfl› savunmada; 

aa.. Mide asit pepsinin bakterisidal etkisi, 

bb.. Sindirim kanal›n›n motilitesi süpürgeleme fonksiyonu ile
mikro organizmalar› kolona do¤ru ilerletmesi, 

cc..  Pankreatik enzimlerin ve safran›n antibakteriyel etkisi, 

dd.. Lysozym ve intestinal sekresyonlar anti bakteriyel etkileri,

ee..  Normal intestinal flora patojenlerin kolonizasyonuna alan ve
olanak vermez,

ff..  Gastro-intestinal epitel yenilenmesi çok h›zl› (3-4 gün) oldu-
¤undan patojen mikro-organizma tutunmufl olsa da süratle epi-
telyal debris ile lümene ve daha sonra da gaita ile at›l›r.

Bu non-immunolojik savunma mekanizmas› bozulacak olursa
infeksiyonlara yatk›nl›k husule gelir.

22..  GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  KKaannaall››nn  ‹‹mmmmuunnoolloojjiikk  SSaavvuunnmmaa  SSiisstteemmlleerrii::
Gastro-intestinal immun sistemin karakteristik özelli¤i zarars›z
diyet antijenlerine ve çocukluk ça¤›nda elde edilmifl normal in-
testinal floraya karfl› tolerans (yan›ts›zl›k-yada azalm›fl yan›t)
sergilemesidir. Buna karfl› potansiyel olarak patojen olan mikro-
organizmalara karfl› ise ciddi immunolojik yan›tla cevap verir.
Bu farkl› davran›fllar›n gösterilebilmesi, gastrointestinal immun
sistemin luminal antijenleri de¤erlendirmesi, farkl›l›klar›n sap-
tanmas›, zararl› olanlar›n zarars›z olanlardan ay›rt etmesi ile
mümkündür. Gastrointestinal immün sistemin verilecek yan›t›
çok iyi düzenlemesi gerekmektedir. Mukozal immün sistemin
regülasyonundaki bir bozukluk yada yetersizlik alerji, inflamas-
yon, otoimmun hastal›klar gibi birçok bozuklu¤un ortaya ç›k-
mas›na yol açar. Gastrointestinal kanal bu fonksiyonlar› yerine
getirebilmek için vücudumuzdaki en genifl immün sisteme sa-
hiptir. Total immun sistemin %70’den fazlas› gastro-intestinal
kanalda bulunmaktad›r. 

GGaassttrroo--‹‹nntteessttiinnaall  ‹‹mmmmuunn  SSiisstteemm  BBaaflflll››ccaa  ‹‹kkii  KK››ss››mmddaann  OOlluuflfluurr::

aa..  Biraraya gelmifl lenfoid folliküller (Peyer plaklar›, Mezente-
rik lenf nodülleri),

bb..  Lamina propria ve mukozal epitel kat›nda yayg›n olarak da-
¤›lm›fl immunolojik olarak görevlendirilmifl hücreler. 

Gastro-intestinal kanaldaki antijenlerin alg›lanmas› epitelyal
hücreler (M hücreleri, enterositler) taraf›ndan gerçeklefltirilir.
Tolerans m› yoksa immunolojik yan›t m› oluflacak bunun belir-
lenmesinde birçok faktör rol oynamaktad›r. aa.. Antijenin yap›s›-
solubl veya partiküler olmas›, bb.. Antijenin immun sisteme su-
num yolu-(Antijenin sunuldu¤u yer, antijeni sunan hücrelerin-
Antigen presenting cells-yap›s›).

Genellikle partiküler, canl› ve ço¤alan (mikro-organizmalar) an-
tijenlere karfl› spesifik immun yan›t husule gelir. Buna karfl›l›k
solubl, ço¤almayan antijenler ise tolerans› indüklemektedir. 

Antijenlerin (partiküler, canl›, ço¤alan antijenler) temel al›m yo-
lu M hücreleri (Peyer plaklar›n› örten lümen ile temasta olan
özel hücreler) arac›l›¤›ylad›r. Antijenler lenfoid folliküllerinin
tepe bölgesine tafl›n›r ve antijen sunan hücrelere (APC - makro-
faj ve dendritik hücreler) teslim edilir. Bunlar da antijenleri ma-
jor histoklompatibilite kompleksleri ile T hücrelerini uyar›rlar.
Uyar›lm›fl T ve B hücreleri uyar›lma bölgesini terk ederek se-
konder lenfoid organlara seyahat ederler. Torasik kanal ve dola-
fl›m sistemi içinde geçen bu seyahat sonras› mukozada (Lamina
propria ve epitel hücreleri aras›nda) toplan›rlar. Lamina propri-
ada Peyer plak orijinli B hücreleri dimeric IgA sekrete eden
plazma hücrelerine dönüflür. Dimeric IgA epitel hücresini geçe-
rek sekretuvar IgA olarak lumene sekrete olur. Sindirim sistemi
kanal›nda sekretuvar IgA’n›n konakç›n›n korunmas›nda çok
önemli ifllevleri vard›r. Sekretuvar IgA antijenleri ba¤lar, toksin-
leri ve viruslar› nötralize eder, epitel hücrelerine bakterilerin tu-
tunmas›n› (adezyonu) önler. Ayr›ca intrasellüler viruslar› nötra-
lize etti¤i, lamina propriaya geçen antijenlerin de lümene geriye
at›lmas›na yol açt›¤› da gösterilmifltir. 

Soluble antijenlerin transluminal transportu absorptiv epitel
hücreleri taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Bu transport esna-
s›nda ço¤unlukla parçalan›rlar. Peptidlerin ve proteinlerin lami-
na propriaya ulaflma olas›l›¤› vard›r. 

Mukozan›n epitel hücreleri (enterosit, interepitelyal hücreler)
mukozal immun sistemin uyar›lmas›nda temel görevi görmekte-
dir. Luminal bilgilerin mukozal immun sisteme naklinde merke-
zi rolü epitel hücreleri üstlenmifl gibi görülmektedir. Interepitel-
yal hücreler normal intestinal mikroflora bakterilerini patojenik
bakterilerden ay›rt edebilmektedir; patojen bakteriler taraf›ndan
uyar›ld›klar› zaman çeflitli sitokinleri aç›¤a ç›karmaktad›rlar.
Böylece immun sistem ve inflamatuvar hücreler ile patojen mik-
ro organizma elimine edilir. 

Epitel hücreler aras›nda yerleflmifl lenfosit (IEL) yabanc› anti-
jenlerin alg›lanmas›nda, immun bask›n›n oluflmas›nda, enfekte
veya hasarlanm›fl epitel hücrelerin at›lmas›nda rol oynamakta-
d›rlar. 

NNOORRMMAALL  BBAARRSSAAKK  MM‹‹KKRROOFFLLOORRAASSII  ((CCOOMMMMEENNSSAALL
FFLLOORRAA))  VVEE  IIMMMMUUNNOOLLOOJJ‹‹KK  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹

Yetiflkin insan gastro-intestinal kanal›nda 400’den fazla tür bak-
teri bulunmaktad›r. Bu bakteri içeri¤inin yaklafl›k 1 kg kadar ol-
du¤u tahmin edilmektedir. Bu bakterilerin ço¤u commensal
olup bar›fl içinde konakç› ile birlikte varl›klar›n› devam ettirirler
(commensal; Baflka organizman›n yüzeyinde veya içinde kendi
yarar› için yaflayan fakat konakç›ya zarar vermeyen organizma.
Latince con; com- "together" + mensa (table) terimlerinin birlefl-
mesinden oluflmufltur. Parazit ve konakç›n›n birlikte ayn› masa-
da yemek yemesini ifade etmektedir.). Commensal bakteriler
sindirim kanal›n›n lümenini geçmezler. Baz› commensal bakte-
riler kolona gelen art›k materyaldeki polisakkaritleri dijesyona
u¤ratarak hem konakç›ya enerji üretirler hem de farkl› kolon
bakteri türleri aras›ndaki dengenin sa¤lanmas›na katk›da bulu-
nurlar. Sindirim kanal›nda mikrobial dengenin uygun flekilde tu-
tulmas› barsak immunnitesinin uyar›lmas›na ve çeflitli hastal›k-
lara yol açan patojen mikroorganizmalar›n kolonizasyonuna en-
gel olunmas›n› sa¤lar.

Barsak epiteli hem patojen hem de non-patojen mikroorganiz-
malar›n mukozaya invazyonunu önlemek için bariyer görevi gö-
rür. Bununla birlikte patojen bakteriler epiteli zedeleyerek ko-
nakç› immun sisteminin uyar›lmas›na neden olabilir bu da epi-
telin hasar› ile sonuçlan›r. Patojen bakterilerin aksine commen-
sal bakterilerin barsak lümeninde olmakla birlikte epitel ile çok
az yada hiç direkt iliflkisinin olmad›¤› kabul edilirdi. Yeni yap›-
lan çal›flmalar commensal bakterilerin de epitel ile iliflkide oldu-
¤u ve adaptif immun yan›t›n oluflmas›na yol açt›¤› gösterildi. 

Commensal bakterilerin epitelyal hücre proliferasyonunda etki-
li olduklar› ve barsak epitel hücrelerinden proinflamatuvar kim-
yasallar›n husulüne neden olduklar› bildirilmifltir. Sindirim ka-

nal› mukozas› epitel, ba¤ dokusu (lamina propria) ve GALT
(gut-associated lymphoid tissues)’dan oluflan bir sistem ile com-
mensal bakterileri kontrol alt›nda tutmaktad›r. Commensal bak-
terilerin mukozal bariyeri bir gedik yarat›p geçmesine sekrete
edilen IgA antikorlar› olanak vermez. IgA antikor arac›l›kl› im-
mun cevap, commensal antijenlerin GALT’daki dentritik hücre-
ler (DC) arac›l›¤› ile B hücrelerine sunulmas› ile oluflmaktad›r. 

Immun sistemi uyaran; dentritik hücreler ve makrofajlar gibi
hücreler konakç›n›n yeni tan›flt›¤› mikro-organizmalara karfl›
non-adaptif (do¤ufltan olan) korunmas› için faaliyet gösterirler. 

Konakç›n›n do¤al savunma sistemi patojen mikrobun moleküler
yap›s›n› özel olarak tan›mas› (pathogen-associated molecular
patterns-PAMPs) ile aktive olur. Gastro-intestinal kanal muko-
zas›nda monositler özellikle intra-epitelyal ve subepitelyal yer-
leflimli dendiritik hücreler patojen mikroplar› tan›mak için özel-
leflmifllerdir.

Bakteriyel komponentlere, örne¤in flagelline yan›t olarak epitel
hücrelerinden kemokinler sal›n›r bu da immunolojik hücrelerin
o bölgede toplanmas›na yol açar. Dendiritik hücreler epitel kat›-
na ulafl›nca memban proteinleri epitel hücreleri aras›ndaki "tight
function"lar›n aç›lmas›na neden olur. 

Dentritik hücreler uzant›lar› ile lümene ulafl›rlar ve mikrobiyal
yada di¤er antijenik faktörlerle tan›fl›r. Bu do¤al immun hücre-
ler daha sonra mukozadaki derin yerleflimli lenfoid folliküllere
dönerler ve getirdikleri antijenleri adaptif immun sistemin B ve
T hücrelerine sunarlar.

Sindirim sistemi epiteli mukozal immunitenin kap›c›s› olarak
davran›r. Yani do¤al ve adaptif immun sistem aras›nda bir ba¤
teflkil eder. 

Gastro-intestinal kanalda devaml› ve bol miktarda yaklafl›k gün-
de 5 gram lgA üretilmektedir. IgA özellikle commensal bakteri
ve diyet antijenlerine ba¤lan›r. Bu commensal bakterilere ait
spesifik lgA indüksiyonu T-helper ve lenfoid doku organizasyo-
nundan ba¤›ms›zd›r. Bu spesifik immun savunman›n primitiv
evrimini yans›tmaktad›r. 

Genel olarak GALT’daki antijenik uyar›n›n, lgA+ lenfoblastlar›n
lamina propriaya yerleflmesine, orada plazma hücrelerine diffe-
ransiye olarak lgA sekresyonuna yol açt›¤› kabul edilir. Bundan
farkl› olarak lgM+ B hücrelerinin de lamina propriada T hücre
yard›m› olmaks›z›n lgA izotipleri husule getirebilece¤i de öne
sürülmüfltür. 

Mac Pherson ve Uhr, farelerde canl› commesal bakterilerin
dentritik hücrelerle intestinal lenf nodlar›na tafl›nd›¤›n› göster-
mifllerdir. Dentiritik hücreler bu bakteriyel yükün lenfoid doku-
dan daha ileri yani sistemik dolafl›ma gitmesine ve sistemik in-
feksiyona izin vermemektedir. Commensal-spesifik lgA, com-
mensal bakterinin mukozada s›n›rland›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
fiayet commensal (normal mikro-flora) bakteri dentritik hücre-
den kurtulacak olursa lgA ile kapl› commensal bakteri Fcα/μ-
bearing fagositik hücreler taraf›ndan tahrip edilirler. Araflt›rma-
lar mezanterik lenf nodülleri ç›kar›l›nca mikroplar›n dala¤› iflgal
ettiklerini ve sistemik immunolojik yan›ta neden olduklar›n›
göstermifllerdir. Dentiritik hücrelerin direkt olarak lümenden
commensal bakteri örnekleri ald›¤› gibi, M hücrelerinin de (epi-
tel hücrelerinden M cells) lümenden direkt olarak commensal
bakteri örnekleri ald›¤› ve GALT bölgesinin tepesine gönderdi-
¤i oradan da dendiritik hücrelerin ald›¤› ortaya konmufltur. 

Mezenterik lenf bezlerinin mikrofloran›n sistemik dolafl›ma
geçmesini önleyen bir bariyer oldu¤u aç›kça görülmektedir. Me-
zenterik lenf nodlar› lgA antikorlar›n husulu için indükleme böl-
gesi olarak yer almakta ve commensal bakterilerin mukozal fa-
gositler taraf›ndan parçalanmas› kolaylaflmaktad›r. 

Normal commensal floran›n mevcudiyetinde intestinal mukoza-
dan lgA sekrete edilmektedir. Bu lgA miktar› tüm vücut im-
munglobolin üretiminin %70’inden fazlad›r. Sekretuvar lgA’n›n
basitçe commensal bakteri ço¤almas›n› s›n›rland›rd›¤› yada lgA
ile kaplanm›fl commensal bakterilerin epiteli penetre etmelerinin
inhibe edildi¤i aç›kl›¤a tam kavuflmam›flt›r. 

Commensal bakteriler de patojen bakteriler gibi do¤al immun
sistemin "Toll-like reseptör"leri taraf›ndan tan›nabilen molekül-
lere sahiptirler. Commensal bakteriler veya onlar›n ürünleri in-
testinal B ve T hücrelerini indükledikleri halde nötrofil ve kla-
sik inflamasyonu tetiklememektedirler (Patojenik infeksiyonlar-
da ise tetiklenmektedir) (fiekil 1).

BBaarrssaakkttaa  MMiikkrroofflloorraa  BBaakktteerriilleerriinniinn  DDeennddiirriittiikk  HHüüccrree  AArraacc››ll››kkll››
TTrraannssppoorrttuu

11..  Barsak lümenindeki commensal bakteriler do¤al immün sis-
tem taraf›ndan (Dendiritik hücre, M hücresi) örnek olarak al›n›r. 

22.. Dendiritik hücreler mikroplara ait antijenik peptidleri, ya

lokal olarak GALT’da B ve T lenfositlerine veya submukozay›
drene eden lenf nodlar›nda. Commensal mikrobial antijenlerin
B-hücrelerine sunumu commensal-spesifik lgA yan›t›n› tetikler
bu da commensal bakterilerin mukozadan-sistemik dolafl›ma
geçmesini ve sistemik inflamatuvar yan›t›n oluflmas›na mani
olur. 

GGAASSTTRROO‹‹NNTTEESSTT‹‹NNAALL  KKAANNAALL  MM‹‹KKRROOFFLLOORRAASSII

Bebek anne rahminde iken gastrointestinal kanal›nda mikrop
yoktur. Bebek do¤umla birlikte mikroplar alemiyle tan›fl›r. Yeni
do¤an bebek önce annesinin vajenindeki, gaitas›ndaki mikrop-
larla tan›fl›rken sonra di¤er aile bireylerinin floras› ve çevresel
orijinli mikroplar ile temasa gelir. Böylece bebe¤in yaflam›n›n
ilk birkaç gününde ilk kolonik floras› oluflmufl olur. Bu ilk yer-
leflimci bakteriler (Enterobacteria, Bacteroides, Clostridia, gram
pozitif cocci) zorunlu anaerob türlere yerleflim için oldukça dar
bir alan b›rak›rlar. Bebek anne sütü ile beslenmeye bafllay›nca
yerleflik kolonik flora oluflur. Bu florada Bifido bakterium’un
hakim hale geldi¤i görülür. Bebek sütten kesildikten sonra yeni
beslenme tarz› ile flora zenginleflir ve yetiflkin kiflilerin floras›-
na benzer hale gelir.

Bifidobakteri dominant floran›n bebe¤i enfeksiyonlardan koru-
du¤u kabul edilmektedir. Anne sütünün önemli k›sm›n› olufltu-
ran; oligosakkaritler (N-acetyl glucosamine dahil), glukoz, ga-
laktoz, fukoz oligomerleri, glikoproteinler bifidobakteriler için
spesifik üreme faktörüdürler (Prebiyotik). ‹nsan sütünün protein
içeri¤inin az olmas› ve tamponlama kapasitesinin düflük olmas›
Bifidobakterilerin üremesini kolaylaflt›r›r.

Bebek anne sütünden kesildikten sonra oral beslenmeye geçer
geçmez yetiflkine benzer flora oluflur. Çocu¤un floras› ailesinin
floras›na benzer özelliklere sahiptir. Bu florada yaflam sürecin-
de ufak tefek de¤ifliklikler olsa da yaflam boyu önemli de¤iflik-
lik göstermeden varl›¤›n› devam ettirir (Tablo 1).

Yetiflkinlerin kolon floras›nda 400-500 tür bakteri mevcuttur.
Günümüzde birço¤unun idantifikasyonu hala yap›lamam›flt›r.
Kolonik floraya artan ilgi ve bilimsel geliflmeler bu floray› daha
iyi anlamam›za olanak sa¤layacakt›r. Gastrointestinal kanalda
ince barsak içeri¤inde 102-103/gr bakteri varken ileum’un son
k›sm›nda ve kal›n barsakta 1012-1013/gr mikro organizma bulun-
maktad›r. Gastrointestinal mikrofloradaki bakteri say›s› tüm vü-
cudumuzdaki eukaryotik hücre say›s›ndan 10 kat fazlad›r. Gast-
rointestinal kanaldaki bakteriyel flora kiflisel farkl›l›klar göster-
mektedir.

Kal›n barsaktaki bakteriyel floran›n yaflam›n› devam ettirebil-
mesi için gerekli maddeler, üst gastrointestinal sistemde dijes-
yona ve absorbsiyona u¤rayamad›¤› için kolona gelen art›k ma-
teryalden oluflmaktad›r. Mikroplar›n besinleri özellikle lifli yi-
yecek art›klar›, lümene salg›lanan mukus, lümene dökülen epi-
tel hücreleri, parçalanm›fl bakteri, mayaya ait maddelerden olufl-
maktad›r. Yedi¤imiz yiyeceklerin yaklafl›k %20’si art›k mater-
yal olarak kolon’a ulaflmaktad›r. Bunlar bakteriyel metabolizma
ile fermente olabilen, sindirim kanal›nda dijesyona u¤ramayan
karbonhidratlar (polisakkarit yap›daki-celluose, hemicellulose,
pectin, zamklar, niflasta, oligosakkarit, tatland›r›c›lar, absorbe
olmayan flekerler) d›r. Polisakkaritlerin fermantasyonu sonucu
ortaya ç›kan k›sa zincirli ya¤ asitleri (laktik, asetik, butyrik asit)
önemli enerji kayna¤›d›r. Kolon epitelinin besin kayna¤›n› olufl-
tururlar. Kolonda bulunan yararl›, protektif (Probiotik) mikrop-
lar›n metabolizmas› sonucu art›k materyalden ortaya ç›kan k›sa
zincirli ya¤ asitleri, aminoasitler, polyaminler, büyüme faktörle-
ri, vitaminler, antioksidanlar absorbe olarak kal›n barsak hücre-
lerinin gereksinimini karfl›larlar (fiekil 2).

GGaassttrroo--‹‹nntteessttiinnaall  SSiisstteemm  vvee  PPrroo
PPrrooff..  DDrr..  AAllii  ÖÖZZDDEENN,,  Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal› Baflkan›, Ankara

Kolonda Bakteriyel Fermantasyon

Dirençli Ni asta Diyet Kaynaklı

Mono-di sakkaritler

oligosakkaritler

Polisakkaritler Karbonhidratlar Bakteriyal Enzim

Di er Polisakkaritler

(Diyetteki Fiber)

Mukus Di er Maddeler

(Protein vs.)

Kısa Zincirli

Ya  Asitleri

H2, CO2, CH4

ve Artmı

Bakteri

Kütlesi

ekil 2. Kolonda bakteriyel fermantasyon

Mide leum

0-1000 bakteri/ml 1000-109 bacteri/ml

Lactobacillus Bifidobacterium

Streptokok Bacteroides

Stafilokok Lactobacillus

Streptokok

Stafilokok

Clostridium

Enterobacteria

Maya

Duodenum - Jejunum Kalın Barsak

100-100,000 bakteri/ml 1010 -1012  bacteri/gr

Lactobacillus Bifidobacterium

Streptokok Bacteroides

Bifidobacterium Eubacterium

Stafilokok Peptostreptokok

Enterobacteri Lactobacillus

Maya Streptokok

Fusobacterium

Clostridium

Enterobacteria (E. coli)

Maya

Tablo 1. Sindirim sisteminde bakterilerin da ılımı

ekil 1. Barsakta mikroflora bakterilerinin dendiritik
hücre aracılıklı transportu
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Protein ve peptidlerin mikroflora taraf›ndan metabolizmas› (Püt-
refaksiyon) sonucu ise k›sa zincirli ya¤ asitleri husulü yan› s›ra
toksik maddeler (Amonia, aminler, phenol, thiol, indoller gibi)
husule gelmektedir. Kolon mikrop floras› fonksiyonel bir ünite
olarak devaml› faaliyet halindedir (fiekil 3).

GGaassttrroo--‹‹nntteessttiinnaall  FFlloorraann››nn  BBaaflflll››ccaa  FFoonnkkssiiyyoonnllaarr››::  

11..  MMeettaabboolliikk:: Sindirime u¤ramam›fl art›k materyalin fermentas-
yon ve pütrefaksiyonu, K vitamin sentezi, iyon absorbsiyonu,

22..  TTrrooffiikk  EEttkkii:: Epitelyal hücre proliferasyonu ve differansiyas-
yonu, immun sistemin uyar›lmas› ve geliflimi,

33..  PPrrootteekkttiiff  EEttkkii::  Patojen mikroorganizma istilas›na karfl› bariyer
oluflturmak, onlar›n kolonize olmalar›na f›rsat ve ortam b›rak-
mamak. 

KKAALLIINN  BBAARRSSAAKK  HHAASSTTAALLIIKKLLAARRII  ‹‹LLEE  BBAAKKTTEERR‹‹YYEELL
FFLLOORRAA  AARRAASSIINNDDAA  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹  VVAARR  MMII??

Kolonik floradaki bireysel farkl›l›klar kolonize olan bakteri tü-
rüyle ilgili oldu¤u gibi farkl› sufllar› bar›nd›rmaktan da kaynak-
lanabilir. Bu farkl›l›klar›n konakç›n›n genetik farkl›l›klar› ile bir
araya geldi¤i zaman kal›n barsa¤›n baz› hastal›klar›na (Crohn,
kolitis ülseroza ve kolon kanseri vs) yol açabilece¤ini gösteren
veriler mevcuttur. Bu konuda yap›lan araflt›rmalar bakteri-bakte-
ri, bakteri-konakç› immün sistemi, bakteri-epitelyal hücre iliflki-
sini daha iyi anlamam›za f›rsat verecektir.

Hayvan çal›flmalar› Lactobacillus ve Bifidobacteri’nin tümör ge-
liflimini önledi¤i, oysa bacteroides (vulgatus, stercoris) türünün
ise tümör geliflimi için risk faktörü oldu¤unu ortaya koymufltur.
Birçok araflt›rmac› kolon kanserinin görülme s›kl›¤›nda; co¤ra-
fik farkl›l›¤›n, diyete ait faktörlerin, genetik faktörlerin ve kolon
floras›ndaki metabolik farkl›l›klar›n rolü oldu¤unu bildirmekte-
dir.

Crohn hastal›¤›nda feçeste bifidobakteri popülasyonunun azal-
m›fl oldu¤u bildirilmifltir. Kolonik florada bulunan Bifidobakte-
rinin ve Laktobasillus cinsi bakterilerin yararl›, Escherichia coli
ve Clostridium perfringers türlerinin ise patojen olabilece¤i dü-
flünülmektedir. Faydal› bakterilerin (probiyotikler), gaitada en-
zim aktivitesini, mutajenleri, sekonder safra tuzlar›n›n miktar›n›
azaltt›¤›n› bildiren çal›flmalar vard›r. 

KKOOLLOONN  FFLLOORRAASSII  MMOODD‹‹FF‹‹YYEE  EEDD‹‹LLEEBB‹‹LL‹‹RR  MM‹‹??

Bireysel kolonik floran›n özelliklerinin oluflmas›nda; vajinal do-
¤um, sezeryan ile do¤um, anne sütü ile beslenme, do¤rudan ha-
z›r mama ile beslenme gibi faktörlerin rolü vard›r. Ayr›ca anne-
nin vajinal ve kolonik floras›n›n da bebe¤in floras›n›n oluflma-
s›nda etkisi vard›r. Daha ileri yafllarda kiflinin beslenme tarz›n›n
ve yaflam koflullar›n›n da flora üzerine etkisi vard›r.

Fakat genellikle florada önemli de¤iflim görülmez yani yaklafl›k
olarak sabittir. Yararl› bakteriler muntazam olarak al›n›rsa kolo-
nik florada bir de¤ifliklik olabilece¤i gösterilmifltir.

Kolonik floradaki bireysel farkl›l›klar›n yan› s›ra kiflilerdeki ge-
netik özelliklerin baz› kolon hastal›klar›n›n patogenezinde rolü
olabilece¤i gündeme getirilmifltir. Bu nedenle kolonun yararl›
bakteriler ile kolonize edilerek olas› hastal›klar›n önlenebilece¤i
düflünülmüfltür (Tablo 2).

Pasteur normal kolonik floran›n yaflam için gerekli oldu¤unu ka-
bul etmifltir. Metchnikoff ise indigenous kolonik mikroplar›n,
konakç› için yaflamsal önemi olan faktör için yar›flt›¤›n› bildir-
mifltir.

Dünyam›z mikroplar›n hakimiyetinde oldu¤undan onlar her yer-
de varl›klar›n› sürdürmektedir. Bu nedenle germ-free bir yaflam
insanlar için mümkün görülmemektedir. Oluflan kolonik floran›n
ideal bir yap›ya sahip olup olmad›¤› sorgulanmaktad›r. Bu ne-
denle de yararl› bakterilerle gastrointestinal kanal› kolonize ede-
rek daha sa¤l›kl› bir yaflam çabas› son 15 y›lda h›z kazanm›flt›r.

PPRROOBB‹‹YYOOTT‹‹KK

‹nsan sa¤l›¤›n› daha iyi hale getirmek için yararl› bakterilerin
kullan›m› yüz y›ldan beri insanl›¤›n gündemindedir. ‹nsan sa¤l›-
¤›na spesifik yarar sa¤layacak canl› bakteri do¤rudan veya yiye-
cek içeri¤i olarak al›n›r. ‹lk probiyoti¤in ekflimifl süt oldu¤u ka-
bul edilebilir. ‹nsan sa¤l›¤›na yararl› canl› bakteri ya da besinde-
ki canl› bakteriye probiyotik denir. Probiyotik bakterinin etkisi
sufl spesifiktir. Bu nedenle bakterilerin özel sufllar› kullan›lmak-
tad›r. Bunlar genellikle Bifidobakteria ve Laktobasilli gibi laktik
asit husule getiren bakterilerdir. Yo¤urt gibi besinlerdeki canl›
mikroorganizmalara genel olarak probiyotik denir.

Probiyotikler canl› mikrobial besin destekleridir. En iyi bilinen-
leri yo¤urt ve di¤er süt ürünlerinde kullan›lan Bifidobakteria ve
laktik asit bakterileridir. Bu bakteriler non-patojen ve non-toksi-
jeniktirler.

Probiyotikler canl›l›klar›n› besin depolar›nda ve sat›fl süresince
rafta muhafaza ettikleri gibi, oral al›m› takiben mide-ince bar-
saktan geçerken de canl› kalabilmektedirler. Probiyotik ajanlar›n
baz›s› normal kolonik floran›n bir üyesidir. Probiyotik bakterile-
rin gastro-intestinal kanala süregen kolonizasyonu olas›l›¤› az
oldu¤undan her gün muntazam al›nmas› gerekmektedir (fiekil 4)
(Tablo 3).

EEttkkiinn  bbiirr  pprroobbiiyyoottii¤¤iinn  aaflflaa¤¤››ddaakkii  öözzeelllliikklleerree  ssaahhiipp  oollmmaass››  iisstteenniirr::

11..  Konakç›ya yararl› etkisi olmal›,

22..  Patojen ve toksik olmamal›,

33.. Yüksek oranda canl› mikroorganizma içermeli, 44.. Gastro-in-
testinal kanalda canl› kalabilmeli ve metabolize etme yetene¤ini
korumal›,

55..  Stoklama ve kullan›m süresince canl› kalabilmeli,

66.. Oral tüketilece¤inden tüketimi hofl olmal›,

77.. Konakç›dan izole edilebilmeli,

88..  Laktoz malabsorbsiyonuna ait semptomlar› ortadan kald›ra-
bilmeli,

99.. Gastro-intestinal enfeksiyonlara karfl› do¤al direnci artt›rmal›,

1100.. Gastro-intestinal immun sistemi sitimüle etmeli,

1111.. Kolon kanseri geliflimini önleyebilmeli,

1122.. Sindirimi kolaylaflt›rmal›,

1133..  Antimikrobiyal madde üretebilmeli,

1144.. Probiyotik insan kökenli olmal›d›r.

PPRREEBB‹‹YYOOTT‹‹KK

Üst gastrointestinal sistemde sindirime u¤ramadan kolona ulafla-
bilen, kolonda bulunan baz› bakteri veya bakteri gruplar›n›n ço-
¤almas›n›, aktivitesini uyaran besin maddesine prebiyotik (oligo
fructose, lactulose, lactitol) denir.

Diyetle al›nan, sindirilemeyen, fakat fermente olabilen baz› kar-
bonhidratlar barsakta bulunan ve insan sa¤l›¤› için yararl› olarak
kabul edilen Lactobacilli, Bifidobacteria, Eubacteria gibi belirli
bakteri gruplar›n›n seçici olarak ço¤almalar›n› stimule etmekte
ve onlar›n enerji kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Bu karbonhidratla-
ra prebiyotik denmektedir.

Bu prebiyotikler (karbonhidratlar) üst gastrointestinal sistem en-
zimlerine karfl› dirençli olduklar›ndan hidrolize olup absorbe
olamamaktad›rlar. Kolona gelen bu prebiyotiklerin bakteriler ta-
raf›ndan fermentasyonu sonucu oluflan k›sa zincirli ya¤ asitlerin-
den dolay› pH düflmekte ve ortam aside dirençli olan yararl› bak-
teriler için (Lactobacilli, Bifidobacteria, Eubacteria) uygun hale
gelmektedir. Bu durum potansiyel patogenik olan bakteriler
(clostridium vs) için uygun olmad›¤›ndan bask›lan›rlar. 

PPrreebbiiyyoottiikklleerriinn  KKaann››ttllaannmm››flfl  EEttkkiilleerrii

--  Sindirilemediklerinden besin de¤erleri azd›r

--  D›flk› hacmini artt›r›rlar

--  Barsak floras›ndaki yararl› bakterilerin ço¤almas›n› sitimüle
ederken Clostridium ve Bacteroides gibi zararl› bakterileri inhi-
be ederler.

--  Mikrofloray› ve kolonik pH’› de¤ifltirerek NH3 üretimini inhi-

be etti¤i gibi emilimini de azalt›rlar.

PPrreebbiioottiikklleerriinn  KKeessiinn  KKaann››ttllaannmmaamm››flfl  OOllaann  EEttkkiilleerrii

--  Immun sistemi uyarmas›

--  ‹ntestinal enfeksiyonlardan koruma

--  Kolon kanseri gelifliminin önlenmesi

--  Serum kolesterol düzeyinin düflürülmesi

Prebiyotikler yak›n gelecekte önemli kullan›m alanlar› bulacak-
t›r. Prebiyotiklerden kolon epitel hücreleri içinde besin kayna¤›
olan k›sa zincirli ya¤ asitleri oluflmaktad›rlar. Kolon epitel hüc-
relerinin beslenmesi dolafl›mdan de¤il luminal k›sa zincirli ya¤
asitleri (acetate, propionate, butyrate) ile olmaktad›r.

SSYYNNBB‹‹OOTT‹‹KK

Probiotik ve Prebiotik’in birlikte verilmesidir. Bifidobakteria ve
Frukto-olugosakkarit birlikte verilmesi gibi, bir baflka örnek ise
Laktobasilli ve Lactitol’un birlikte verilmesidir. 

SSAA⁄⁄LLIIKKTTAA  VVEE  HHAASSTTAALLIIKKTTAA  PPRROOBB‹‹YYOOTT‹‹KKLLEERR‹‹NN  KKUULL--
LLAANNIIMMII

Probiyotik bakterileri içeren süt ve süt ürünleri eski ça¤lardan
beri tüketilmektedir. Bunlardan yo¤urt ve ekflimifl süt, sa¤l›kl›
yaflam ve gastro-intestinal hastal›klarda kullan›lm›flt›r. Nobel
ödüllü Rus bilim adam› Metchnikoff muntazam yo¤urt tüketen
insanlar›n uzun ömürlü oldu¤unu gözlemlemifltir. Ona göre yo-
¤urtla al›nan bakteriler (Lactobacillus Bulgaricus) ve enzimler
kolona ulaflarak zararl› mikroplar›n zararl› etkilerini önlemek-
teydi. Probiyotik bakterilerin özellikle Bifidobakteria ve Lakto-
basilli’nin oral muntazam al›m› ile baz› hastal›klardan korunabi-
lece¤i ya da baz› hastal›klar›n iyilefltirilebilece¤ini gösteren ça-
l›flmalar son 15 y›lda yay›nlanm›flt›r. Probiyotik bakterilerin
gastro-intestinal kanal boyunca vitalitesini koruyabildi¤i, muko-
zaya yap›flabildi¤i, immun sistemi uyard›¤›, antipatojen etki or-
taya koydu¤unu ortaya koyan araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu çal›fl-
malar flu öngörüleri tafl›maktad›r. 

11.. Probiyotikler çocuklarda akut diyare geliflimini önler ya da di-
yarenin ciddiyetini azalt›r, 

22..  Probiyotiklerin kolitis ülserozan›n sa¤›t›m›nda alternatif bir
tedavi seçene¤i oldu¤u bildirilmifltir. Inflamatuvar barsak hasta-
l›klar›n›n bafllamas›nda ve süregitmesinde luminal bakteriyel
floran›n rolü oldu¤u bildirilmektedir. Immun sistem yerleflik flo-
raya karfl› afl›r› bir reaksiyon göstermekte ve sonucu olarak ko-
lonik hastal›k ortaya ç›kmaktad›r. Bu konuda yeni çal›flmalara
gereksinim vard›r, 

33..  Probiyotik bakterilerin antibakteriyel etkileri vard›r. Ürogeni-
tal sistem enfeksiyonlar›ndan korunmada yararl› oldu¤u (Lacto-
basillus) bildirilmektedir, 

44..  Probiyotiklerin çocuklarda Atopik dermatit geliflimini azaltt›-
¤›n› gösteren veriler mevcuttur, 

55.. Yeterli çal›flma olmamakla birlikte yap›lan baz› çal›flmalar
Probiyotiklerin basit kab›zl›k ve ‹rritabl Barsak Sendromu’nda
etkili oldu¤unu ortaya koymaktad›r, 

66.. Hayvan çal›flmalar› kolon kanserinden korunmada Probiyotik-
lerin etkili olabilece¤ini ortaya koymakta ise de yeni çal›flmala-
ra gerek vard›r, 

77..  Turist Diyaresi’nden korunmada Probiyotiklerin kullan›m›
gündemde ise de yeni araflt›rmalara gereksinim var, 

88.. Laktaz yetmezli¤inde ortaya ç›kan semptomlar› gidermekte-
dirler,

99.. Hastanede yatan olgularda görülen "Nosocomial" diyare riski-
ni Probiyotikler azaltmaktad›r, 

1100.. Probiyotik fonksiyonel besinlerin serum kolesterol seviyesi-
ni düflürdü¤ünü gösteren araflt›rmalar vard›r, 

1111.. Probiyotikler Antibiyotiklere ba¤l› gastro-intestinal yan etki-
leri azaltmaktad›r, 

1122.. Probiyotiklerin çocuklarda görülen Rota Virüs diyaresinden
korunmada ve tedavisinde etkili oldu¤u gösterilmifltir, 

1133.. Aktif pouchitis tedavisinde probiyotiklerle baflar›l› sonuç el-
de edildi¤ini ortaya koyan ciddi araflt›rmalar vard›r,

1144.. Probiyotiklerin Subklinik Hepatik ensefalopatide etkili oldu-
¤u bildirilmektedir. 

ÇÇooccuukkllaarrddaa  vvee  YYeettiiflflkkiinnlleerrddee  BBiiffiiddoobbaakktteerriiaa’’nn››nn  YYaarraarrllaarr››::

--  Patojen mikro organizmalar›n ço¤almas›n› inhibe eder, 

--  Immun sistemin regülasyonunu aktive eder, 

--  Antibiyotik tedavisinden sonra kolon floras›n› düzenler,

--  Digestiv enzim husule getirir, 

--  Antibiyoti¤e ba¤l› diyareyi hafifletir, 

--  Rota viruslar› bask› alt›nda tutar. 

Probiyotikler gastro-intestinal kanal floras›nda olumlu bir denge
sa¤layabilir. Probiyotiklerin mikrobial mikrofloray› ve metabo-
lik aktiviteyi de¤ifltirerek potansiyel olarak patojen bakterilerin
ço¤almas›n› önleyerek ve mukozal bariyerin bütünlü¤ünü sa¤la-
yarak etkilerini gösterdi¤i kabul edilmektedir.

Probiyotik süt ürünleri geliflmifl ülkelerde h›zla artan bir flekilde
kullan›lmaktad›r. Ülkemizde de bu tip ürünlerin kullan›lmas›n›n
genel toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan çok önemli yararlar› vard›r. Özel-
likle çocukluk ça¤›nda tüketilmesi yeni nesillerin daha sa¤l›kl›
yetiflmesine katk›da bulunacakt›r. 

Probiyotik yo¤urt ve süt ürünlerinin ülkemizde de üretilerek top-
luma sunulmas› önemli bir geliflmedir. Bu durum probiyotik
ürünlerin etkili oldu¤u hastal›klarda hekimlerimizin bu ürünleri
önermelerine olanak verecektir. 

Toplumumuzun probiyotik ürünlere al›flmas›nda en önemli gö-
rev hekimlerimize düflmektedir. Hekimlerimiz konuya gereken
ilgiyi göstererek bilgi edinmeli ve mevcut bilgileri toplumla pay-
laflmal›d›r. Probiyotik yo¤urt özellikle hem sa¤l›kl› bireyler için
bir gereksinim hem de gastro-intestinal sorunlar› olanlar için al-
ternatif bir seçenektir. 

‹yi yönde de¤ifltirilmifl bir barsak floras›n›n insan sa¤l›¤› için
önemli oldu¤u düflüncesi gün geçtikçe yayg›nl›k kazanmaktad›r.
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oobbiiyyoottiikk--PPrreebbiiyyoottiikk  SSyynnbbiiyyoottiikk

ekil 3. Kolonda fermentasyon

Proksimal Kolon
Substrat içeri i zengin
Sakkorolizis
Asit pH (5-6)
Hızlı Bakteri ço alması

Distal Kolon
Substrat az
Proteolizis
Nötral pH
Yava  Bakteri ço alması

Bakteri Görülme Sıklı ı (%)

Bacteroides fragilis 100

Bacteroides melaninogenicus 100

Bacteroides oralis 100

Lactobacillus 20-60

Clostridium perfringes 25-35

Clostridium septicum 5-25

Clostridium tetani 1-35

Bifido bacterium bifidum 30-70

Staphylococcus aureus 30-50

Enterococcus faecalis 100

Escherichia coli 100

Salmonella enteridis 3-7

Salmonella typhi 0,00001

Klebsiella species 40-80

Enterobacter species 40-80

Proteus mirabilis 5-55

Pseudomonas aeruginosa 3-11

Peptostreptococcus genellikle

Peptococcus orta sıklıkta

Methanogen genellikle

Tablo 2. nsan kalın barsa ında saptanan bakteriler

Laktobasilli Bifidobakteria

L. Asidofilus (Bifidobacterium DN-173010)

L. Casei, subsp. rhamnosus B. bifidum

L. delbrueckii subsp. bulgaricus B. infantis

L. reuteri B. adolescentis

L. brevis B. longum

L. cellobiosus B. animalis

L. curvatus B. thermophilum

L. fermentum

L. plantarum

MAYA’lar Gram Pozitif Kok’lar

Saccharomyces boulardii Lactococcus lactis subsp. 

cremoris

S. cerevisiae Streptococcus subsp.

thermophilus

Enterococcus faecium

S. diacetylactis

S. intermedius

Ba lıca Probiotikler

ekil 4. ORAL yolla alınan bakterilerin G S’deki seyir
defteri

Bakteri Jejunum leum Dı kı

S. thermophilus + - -

L. bulgaricus + + -

L. acidophilus + + +

L. casei (GG) + - +

Bifidobacterium spp ++ ++ ++

S. faecium + - +

S. boulardi - - +

Tablo 3. Oral olarak verilen eksojen mikroorganiz-
maların   gastrointestinal kanalda saptanması

Prebiotikler Synbiotikler

Frukto-oligosakkaritler Bifidobakteria + Frukto-oligosakkaritler
Inulin Laktobasilli + Lactitol

Galakto-sakkaritler Bifidobakteria+Galakto-oligosakkaritler

Lactulose

Lactitol

Prebiotik ve Synbiotikler

BBüüyyüükk  aaddaammllaarr ››nn  aammaaççllaarr ›› ,,   ddii¤¤eerr lleerr iinniinn  iissee  yyaallnn››zz  iiss tteekklleerr ii   vvaarrdd›› rr ..   DDüünnyyaa  AAttaassöözzüü
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2222..  UUGGHH  OOLL‹‹MMPP‹‹YYAATTLLAARRII  SSOONNUUÇÇLLAANNDDII

TÜM BİLDİRİLERİN KATEGORİLERİ

TOPLAM BİLDİRİ SAYISI: 413
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SÖZLÜ BİLDİRİLERİN KATEGORİLERİ

SÖZLÜ BİLDİRİ SAYISI: 84
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POSTER BİLDİRİLERİNİN KATEGORİLERİ

POSTER BİLDİRİ SAYISI: 329
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KKoonnggrreemmiizzee  GGöönnddeerriilleenn  bbiillddiirriilleerr  aaflflaa¤¤››ddaa  ggöörrüüllddüü¤¤üü  flfleekkiillddee
kkaattaaggoorriilleerree  aayyrr››llmm››flfltt››rr..

Ulusal Gastroenterolojimizin Gelişimine
Katk›da bulunan Eğitim Kurumlar›m›z 

53 Başkent Üniversitesi T›p Fakültesi
43 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
21 İnönü Üniversitesi T›p Fakültesi 
20 Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
19 Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
18 Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
16 Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi
15 Gülhane Askeri T›p Akademisi
14 Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
12 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T›p Fakültesi
11 Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi
10 Dr. Lütfi K›rdar Kartal Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
10 Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi
9 Azerbeycan Üniversitesi T›p Fakültesi
9 F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
9 Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
9 Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
9 Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
8 Florence Nightingale Hastanesi
8 Şişli Etfal Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
8 Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi
7 İzmir Atatürk Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
6 K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi
6 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi
5 Haseki Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
5 İstanbul Üniversitesi İstanbul T›p Fakültesi
5 Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi
4 Harran Üniversitesi T›p Fakültesi
4 S. B. Okmeydan› Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
3 Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi 
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi T›p Fakültesi
3 Taksim Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
3 Uludağ Üniversitesi T›p Fakültesi
3 Vak›f Gureba Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Ac›badem Hastanesi
2 Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Diyarbak›r Sur Devlet Hastahanesi
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa T›p Fakültesi
2 S. B. D›şkap› Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi
2 S. B. Vak›f Gureba Eğitim Hastanesi 
2 Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi
1 Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi
1 Gaziantep Üniversitesi SYO
1 Gümüşsuyu Askerİ Hastanesi
1 Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi
1 Özel Ersoy Hastanesi İç Hastal›kar›
1 Özel Göztepe Şafak Hastanesi
1 Palu Devlet Hastanesi
1 Yüzüncüy›l Üniversitesi T›p Fakültesi

Bu y›l Kongremize 413 bildiri gönderildi, Kongremize Üniversite ve Eğitim Hastaneleri olarak 51 merkez sözlü ve poster bildirileri ile kat›larak
renk katm›şlard›r.

Bu y›l kongremize ençok bildiri gönderen ilk 10 merkez aşağ›da
s›ralanm›şt›r. 

Bu y›l BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ipi göğüslemiştir.

1 Başkent Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve 

Araşt›rma Hastanesi
3 İnönü Üniversitesi T›p Fakültesi
4 Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
5 Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi

6 Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
7 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 

T›p Fakültesi
8 Gülhane Askeri T›p Akademisi
9 Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
10 Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi

✸

GGiiddeeccee¤¤iinniizz  yyeerr ii   bbii llmmiiyyoorrssaann››zz
vvaarrdd››¤¤››nn››zz  yyeerr iinn  öönneemmii   yyookkttuurr ..

PPeetteerr   FF..   DDrruucckkeerr

EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ
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SSEELLÇÇUUKKLLUULLAARR  DDÖÖNNEEMM‹‹
11. yüzy›lda Türkler ak›n ak›n Anadolu’ya

yöneldiler. Malazgirt zaferinden önce Malatya
1057 y›l›nda Türklerin eline geçti ise de Bi-
zansl›lar kenti geri ald›lar. I. ‹saakios Comne-
nos (1057-1059) döneminde Türkler Malat-
ya’y› ele geçirip halk›n› tutsak ettiler. Kenti
tekrar ele geçiren Konstantinos Ducas (1059-
1067), (1060-61) y›llar›nda Malatya’n›n sur ve
hendeklerini yeniden yapt›rd›. Ne var ki kent
1064 ve 1066’da k›sa süreli de olsa Türklerin
eline geçmesine engel olamad›. Ancak kuflatma
için gerekli silahlar› olmayan Türkler, düzenli
Bizans ordular›yla bafla ç›kamayarak alm›fl ol-
duklar› topraklar› b›rak›p, geriye çekilrnek zo-
runda kal›yorlard›.

Ak›n ak›n gelen Türk göçlerinin Bat› ve Or-
ta Anadolu’da toplanmalar›ndan yararlanan,
Ermeniler, do¤uda birtak›m prenslikler kurdu-
lar. Bizansl›lar’›n Malatya-Antakya hatt›n›
Türklere karfl› korumakla görevlendirdikleri
Ermeni komutan› Filaretos, Malazgirt savafl›n-
dan sonra kendi hesab›na hareket etmeye baflla-
d› Melikflah’dan sa¤lad›¤› bir fermanla Malat-
ya’da hakimiyetini perçinledi. Böylece; Malat-
ya, Marafl, Antakya ve Urfa yörelerini içine
alan oldukça büyük bir prenslik kurdu. Bu s›ra-
da Anadolu Selçuklular› güçlenmifl, s›n›rlar›n›
geniflletmeye bafllam›fllard›. Bu durumdan kay-
g› duyan Filaretos, Büyük Selçuklu Sultan› Me-
likflah ile kurmufl oldu¤u dostlu¤u devam et-
mekteydi. Süleyman fiah da, bu dostlu¤a karfl›
1082 y›l›nda do¤u seferine ç›karak Kilikya yö-
resini kendisine ba¤lad›. 1085 y›l›nda Antakya
seferine ç›kt›¤›nda Daniflmendli Beyi Melik
Daniflmend Gazi, Malatya üzerine yürüdü, ama
kenti alamad›. Filaretos, Melikflah’›n deste¤ini
almak umuduyla Rey’e gitti. Bu gidiflten bir so-
nuç elde edemedi ve k›sa bir süre sonra Ma-
rafl’ta öldü.

1092 y›l›nda Melikflah’›n ölümü üzerine
‹ran’dan kaçan I. K›l›ç Arslan ‹znik’e döndü.
Onun yönetiminde Anadolu Selçuklular› tekrar
k›sa sürede toparland›lar. Melik Daniflmend
Gazi ise Malatya’y› ele geçirmek için plan ya-
p›yordu. 1. K›l›ç Arslan 1095 y›l›nda Malat-
ya’y› kuflatt›. Anadolu Selçuklular› Malatya’y›
Daniflmendlilerden önce ele geçirmek için ku-
flatmay› yo¤unlaflt›rd›lar. fiehrin Ermeni ve Sür-
yani halk› teslim olma yanl›s› idi. 1. K›l›ç Ars-
lan, baz› ayr›cal›klar tan›yacaklar›na söz vere-
rek Süryani patri¤inin deste¤ini ald› ise de Gab-
riel onu öldürttü. Bunun üzerine, Anadolu Sel-
çuklular› kenti savaflla almaya karar verdiler.
Bu s›rada, 1. Haçl› seferinin bafllamas› 1. K›l›ç
Arslan’›n kuflatmadan vazgeçmesine sebep ol-
du.

1. Haçl› seferi sars›nt›s› geçtikten sonra,
Anadolu Selçuklular› ve Daniflmendliler topar-
land›lar. I. K›l›ç Arslan Bizansl›lar’la u¤rafl›r-
ken, Melik Daniflmend Gazi 1098 y›l›nda Ma-
latya üzerine yürüdü, flehir surlar›n›n kuvvetli
olmas› nedeniyle kuflatma uzun sürdü. Danifl-
mendliler flehrin çevre ile ba¤lant›s›n› keserek,
üç y›l beklediler. Muhasaraya yaz aylar›nda de-
vam edip, k›fllar› tekrar Sivas’a dönüyorlard›.
Uzun müddet dayanamayac›¤›n› anlayan Gab-
riel, Antakya Prensi Bohemond’a elçiler gönde-

rerek bir anlaflma sonunda, flehri ve güzelli¤i ile
meflhur olan k›z› Morfia’y› kendisine vermeyi
teklif etti. Bunun üzerine Haçl›lar hemen hare-
kete geçtiler. Önce bunlar› sevinçle karfl›layan
Malatya’daki Ermeni Halk, Haçl›lar’›n yapt›k-
lar› ya¤ma ve zulümler yüzünden, Daniflmend-
lilerden yana olmaya bafllad›. Melik Daniflmed
Gazi, Ermenilerin yard›m› ile Haçl›lar’› Malat-
ya önlerinde pusuya düflürerek bozguna u¤ratt›.
Baflta ünlü Haçl› Kontu Bhomod ve Richard gi-
bi frank komutanlar› esir al›nd› (1100)

Niksar’da hapsedilen tutsaklar› kurtarmak
için Avrupa’da yeni bir haçl› seferi düzenlendi.
Bunun üzerine, Daniflmendliler Malatya’y› ku-
flatmaktan vazgeçtiler. Gabriel de Urfa kontu
Bautounin’i Malatya’ya ça¤›rarak himayesine
girdi. 1101 y›l›nda Anadolu’ya gelen Haçl› or-
dular›n› Anadolu Selçuklu ve Daniflmendli
kuvvetleri yok ettiler. Melik Daniflmed Gazi,
yeniden Malatya’y› kuflatt›. fiehir kuflat›l›nca
büyük bir k›tl›k bafllad›. Gabriel ve Rumlar,
Süryani ve Ermenilerden flüphelendikleri için,
onlara zulüm ederek ve mallar›na el koyarak bir
ço¤unu da öldürdüler.

Süryani halk Malatya Metropoliti Barsabu-
ni’yi Gabriel’e gönderip, onu bar›fla yaklaflt›r-
mak istedi. Bunu kendisine karfl› bir tertip zan-
neden Gabriel Barsabuni ile birlikte birçok ile-
ri gelenleri öldürünce, askerler ve halk gazaba
gelerek ihanete mecbur oldular. fiehrin kap›la-
r›m Daniflmendlilere açarak askerlerin flehre
girmesini sa¤lad›lar.

Melik Daniflment Gazi askerlerin flevkini
artt›rmak amac›yla, flehrin zenginliklerinden
kendilerine pay verilece¤ini söyledi. fiehir al›-
n›nca ganimetler da¤›t›ld›. Bununla beraber
kimseye dokunmayarak, halk›n evlerine ve iflle-
rine dönmelerini sa¤lad›. Bundan baflka ülke-
sinden bu¤day, öküz gibi zirai ihtiyaç maddele-
ri getirterek halka da¤›tt›rd›.

Zindanlarda bulunan insanlar› hürriyetine
kavuflturdu. Gabriel ve ailesi, onun zulmüne
u¤rayan yerli H›ristiyanlar taraf›ndan iflkence
ile öldürüldü. Malatya, Daniflmend Gazi Ahmet
zaman›nda bir saadet ve bolluk ülkesi oldu. I.
K›1›ç Arslan taraf›ndan kuflat›lan ancak, Haçl›-
lar’›n ‹znik’i kuflatmalar› haberi üzerine b›rak›-
lan Malatya, art›k Daniflmend Gazi’nin fethi ile
(18 Eylül 1101) Türk beldesi olmufl, daha son-
ra da Selçuklular ve Danifllmendliler idaresinde
kalm›flt›r.

Anadolu Selçuklu Sultan› I. K›l›ç Arslan,
öteden beri almak istedi¤i Malatya’n›n Danifl-
mendlilerin eline geçmesini iyi karfl›lamad›.
Melik Daniflmend Gazi, Niksar’da tutuklu Haç-
l› komutanlar›n› fidye karfl›l›¤›nda serbest b›ra-
k›nca, Anadolu Selçuklular› ile Daniflmendli-
ler’in aras› aç›ld›. I. K›l›ç Arslan 1103 y›l›nda
Daniflmendliler üzerine yürüdü. Marafl yöresin-
deki savaflta I. K›l›ç Arslan üstün geldi. Melik
Daniflmend Gazi’nin 1105 y›l›nda ölümünden
sonra Anadolu Selçuklular› Malatya’y› kuflatt›-
lar. Kenti elinde tutan Melik Daniflmend Ga-
zi’nin o¤lu Ya¤›s›yan fazla dayanamayaca¤›n›
anlay›nca kenti Anadolu Selçuklular›’na teslim
etti. 

Bu arada Anadolu Selçuklular› aras›nda taht
kavgalar› bafllam›flt›. Bu taht kavgalar› aars›nda
beyler aras›nda s›k s›k Malatya flehrinin yöneti-
mi el de¤ifltirdi. II. K›l›ç Arslan (1186) y›l›nda
ülkesini, yaflland›¤› için sa¤l›¤›nda onbir o¤lu
aras›nda paylaflt›rd›. Malatya, Muizeddin Kay-
serflah’›n pay›na düfltü. K›sa bir süre sonra kar-
defller aras›nda yine taht kavgalar› bafllad›. G›-
yaseddin’in 1211 y›l›nda ölümünden sonra ye-
rine büyük o¤lu Malatya emiri ‹zzettin Keyka-
vus geçti. Kardefli Alaaddin Keykubad onun

Sultanl›¤›n› tan›mayarak, ayakland›, sonuçta
yenildi. Malatya civar›nda bulunan Masara
(Minflar) ve bilahare de Kezirpert kalesine hap-
sedildi. I. ‹zzettin Keykavus’un 1220 y›l›nda
ölümünden sonra yerine, I. Alaaddin Keykubat
geçirildi. Keykubad, Malatya flehir surlar›n›
onartarak, kentin savunma gücünü artt›rd›. fieh-
ri imar eden Keykubad’›n en önemli eserlerin-
den biri de 1224 y›l›nda yap›lan ve Anadolu
Büyük Selçuklu Mimari gelene¤ini temsil eden
tek eser Malatya Ulu Camii (Eski Malatya-Bat-
talgazi) dir.

Keykubad, F›rat boylar›nda 1226 y›l›nda ye-
ni fetihlere giriflti. Ad›yaman, Kahta ve Çemifl-
gezek kaleleri sultana tabi olmufltur. K›fl yak-
laflt›¤›nda, Malatya’dan ayr›larak Antalya’ya
hareket etmifltir. Alaaddin Keykubat yerine ‹z-
zettin K›l›ç Arslan’›n geçmesini istiyordu. An-
cak, 1237 y›l›nda öldü¤ünde, dönemin veziri
Sadettin Köpek, hile ile II.G›yaseddin Keyhüs-
rev’i bafla geçirdi.

Anadolu Selçuklular›n›n hizmetinde bulu-
nan Harzemflahl› beyler, bu durumu kabullene-
mediler. ‹syan ettiler ve  F›rat Nehrini geçtiler,
yol üzerinde bulunan bütün vilayetleri ya¤ma
ettiler. Mo¤ol istilas›n›n yaklaflt›¤› s›rada Har-
zemflahlar› kaybetmek, devletin direnme gücü-
nü büyük ölçüde azaltt›. 1240 y›l›nda Baba ‹s-
hak’›n emri üzerine Türkmenler, s›¤›r, koyun
ve di¤er mallar›n› sat›p silah sat›n ald›lar; cihad
ilan› Türk kabile ve obalar› aras›nda yay›l›nca,
Türkmenler her köfleden kar›ncalar gibi ‹syan’a
bafllad›lar, k›sa sürede bu isyan büyüyüp genifl-
ledi..

Malatya Subafl›s› Muzaffereddin Aliflir,
ayaklanmay› bast›rmaya çal›flt›ysa da büyük
kay›plar vererek bozguna u¤rad›. Malatya’ya
dönen Muzaffereddin Aliflir, yeniden asker top-
layarak ayaklananlar›n üzerlerine yürüdü, fakat
yenilerek geri çekilmek zorunda kald›. Devlet
bu ayaklanmay› güçlükle önleyebildi.

Selçuklular›n bu durumunu gören Mo¤ollar,
karars›zlar›ndan s›yr›l›p, Anadoluya sald›r›ya
geçtiler. 1243 y›l›ndaki Köseda¤ Savafl›nda
Selçuklular yenilgiye u¤ray›nca, Sultan II.G›-
yaseddin Keyhüsrev, Tokat’a kaçt›. Köseda¤
bozgunu üzerine, Malatya subafl›s› Reflideddin,
yan›na adamlar›n› ve de¤erli eflyalar›n› alarak
Malatya’y› terk etti. Yöneticisiz kalan Malat-
ya’da Müslüman ve Hiristiyan halk, anlafl›p
kent surlar›na ve kap›lar›na muhaf›zlar görev-
lendirerek Malatya ‘y› d›fl sald›r›lardan korudu-
lar. Ancak, Mo¤ol isti1as› ürünlerin toplanma-
s›na engel olmakta idi. Mo¤ollar›n ayaklanma-
s›ndan sonra Malatya’da k›tl›kla birlikte veba
salg›n› bafl gösterdi. 

Ülke kar›fl›kl›klar içinde bunalm›flt›. Mo¤ol
bask›s› giderek art›yor, Anadolu’daki Türkmen
boylar› da f›rsat buldukça ayaklan›yorlard›. ‹l-
hanl› han›, Ocayto, Anadolu üzerindeki ‹lhanl›
egemenli¤inin çökmekte oldu¤unu görünce
1314 y›l›nda Emir Çoban’› Naib tayin eylemifl-
ti. Olcayto için Haraç toplayan Mardu ve Ce-
maleddin, Malatya halk›na sürekli bask› uygu-
lad›lar. Tecavüze u¤rayan Malatya ‘l›lar bu
mülkün 170 y›ldan beri kendilerine ait oldu¤u-
nu, Selçuklu sultanlar›n›n verdi¤i beratlar›n el-
lerinde bulundu¤unu söyleyerek ac› ac› yak›n›-
yorlard›.

Selçuklular devrinde Malatya, sanayi ve ti-
careti ileri, zengin bir flehirdi. Burada kumafl
dokuyan tezgah miktar› 12.000 ile 19.000 ara-
s›ndayd›. Bu s›rada Memlük askerleri bu zengin
flehri ya¤malamaya bafllad›lar. Müslüman Hi-
ristiyan fark› gözetmeksizin k›ymetli eflyalar›n›
alarak esir ettiler. Bununla beraber dönüflte
müslüman esirleri serbest b›rakt›lar. Memlükler

kentten ayr›ld›ktan sonra Emir Çoban, Malat-
ya’ya gelip düzeni sa¤lad›. Yak›l›p y›k›lan ya-
p›lar›n onar›lmas›n› emretti. Malatya’n›n müda-
faas› için de 2000 süvari b›rakt›ktan sonra,
1315 te Tebriz’e dündü. 1318 tarihinden sonra
da Anadolu Selçuklu Devleti tarihe kar›flt›.

BBEEYYLL‹‹KKLLEERR  DDÖÖNNEEMM‹‹
1317 y›l›nda, ‹lhanl› hükümdar› Ebu Said

Bahad›r döneminde, Emir Çoban büyük güç ka-
zand›. O¤lu Timurtafl’› Anadolu valili¤ine ata-
d›. 1327’de Emir Çoban’›n ölümü ile Timurtafl
yerine vekil olarak Alaaddin Eratna Bey’i b›ra-
karak Memlüklüler’e s›¤›nd›. Eratna Bey, 1338
y›l›nda Memlüklülerin egemenli¤ini tan›d›ysa
da 1340 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n›ilan etti.

Bu s›rada, Elbistan ve Marafl yöresinde bü-
yük kitleler halinde toplanm›fl olan, O¤uzlar›n
Bozok kolundan Dulkadir Türkmenleri, 1339
y›l›nda Memlük1üler’e ba¤l› olarak Dulkadir
Beyli¤i’ni kurdular. Zeynettin Karacabey, 1340
y›l›nda Memlük1ü Sultan› Melik Nasriddin
Muhammed taraf›ndan, Türkmen beyli¤ine ve
Elbistan valili¤ine atand›. 1348 y›l›nda Mem-
lüklülere isyan eden Zeyneddin, Melik Zahir
unvan›n› alarak ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Mem-
lüklüler’in üzerine yürümesiyle Karacabey,
Eratna beyi Mehmet Bey’e s›¤›nd›, Mehmet
bey de onu Memlüklülere teslim etti. Karaca-
bey’in yerine Elbistan valili¤ine atanan Halil
bey k›sa sürede Malatya, Marafl ve Harput’u ele
geçirdi. Dulkadiro¤ullar›’n›n güçlenmesinden
kayg› duyan Memlük Sultan› Seyfettin Berkuk,
1386 y›l›nda beyli¤in bafl›na Sülibey’i geçirdi.

Kad› Burhanettin’in 1398 y›l›nda Akkoyun-
lu Karayülük Osmanbey taraf›ndan öldürülme-
sinden sonra Y›ld›r›m Bayezit, Malatya ve El-
bistan’› ele geçirmeyi planlad›. Memlük sultan›
Berkuk’un ölümü ile yerine geçen Ferec’in kü-
çük yaflta olmas› ve devlet adamlar› aras›nda ç›-
kan anlaflmazl›klar Y›ld›r›m Beyaz›t’a arad›¤›.
f›rsat› verdi. Memlüklüler’den, Malatya’n›n
kendisine verilmesini isteyen Beyaz›t, iste¤i
reddedilince 1399 y›l›nda flehri kuflatarak Ma-
latya’y› ele geçirdi. Darende de . bu tarihte Os-
manl›lar taraf›ndan al›nd›. Beyli¤in bafl›na Na-
s›reddin Mehmet bey geçirildi.

Bu s›rada, Anadolu’da Timur istias› baflla-
m›flt›. Timur’a karfl› baz› düflmanca davran›fllar-
da bulunan Nas›reddin Mehmet, Memlüklülere
ba¤l›l›¤›n› gösterdi. Ancak, 1401 y›l›nda Ti-
mur’un Malatya’y› yak›p y›kmas› üzerine Ti-
mur’un egemenli¤ini kabul etti. Memlüklü-
ler’le anlaflarak Timur’a karfl› birlikte hareket
etmek istediyse de Malatya’y› ele geçiren Os-
manl›lar’a k›zg›n olan Memlüklüler teklifi ka-
bul etmediler. 1402 Ankara savafl›nda Osmanl›-
lar’›n yenilmesi üzerine, Anadolu’da beylikler
yeniden canlanmaya bafllad›. Daha sonra Dul-
kadiro¤ullar› beyli¤i yüzünden Memlüklülerle
Osmanl›lar aras›nda sürekli çat›flmalar oldu.
Hersek Zade Ahmet Pafla ile Had›m Ali Paflan›n
komutas›ndaki Osmanl› ordusunun Memlüklü-
ler’e yenilmesi üzerine, Dulkadiro¤lu Ala Üd-
Devle (1479-1515) Osmanl›lara karfl› düflman-
ca bir tutum içerisine girdi. Çald›ran Sava-
fl›’ndan sonra (1515) Yavuz Sultan Selim, Sad-
razam Had›m Sinan Pafla’y› Dulkadir beyli¤i
üzerine gönderdi. Dulkadir beyi Ala Üd Devle,
Turna Da¤› Savafl›’nda yenilerek dört o¤lu ile
birlikte öldürüldü. Beyli¤in bafl›na fiahsuvar
Bey’in o¤lu Ali Bey, Osmanl› Hükümdar› ad›-
na hutbe okutmak ve para bast›rmak flart›yla ge-
çirildi. Böylelikle 1515 y›l›ndan itibaren Malat-
ya, Osmanl› hakimiyetine geçmifl oldu. fiahsu-
var o¤lu Ali Bey’in 1521 y›l›nda ölümünden
sonra Dulkadiro¤ullar›’n›n topraklar› Beyler-
beyli¤i olarak Osmanl› topraklar›na kat›ld›.

MMEEDDEENN‹‹YYEETTLLEERR‹‹  TTAAfifiIIYYAANN  EEKKSSEENN‹‹NN  GGEEÇÇ‹‹fifi
YYOOLLUU;;  MMAALLAATTYYAA
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OOSSMMAANNLLIILLAARR  DDÖÖNNEEMM‹‹
Malatya, 1515 y›l›ndan itibaren Osmanl› yö-

netimi alt›nda huzur içerisinde yaflad›. 1577 ,
1596 y›llar›nda ç›kan isyanlar zorlukla bast›r›l-
d›. 

Sivas beylerbeyi Alacaatl› Ahmet Pafla, hal-
ka zulümkâr davrand›. Emri alt›ndaki askerler
her yeri ya¤malad›lar.Ancak Bu dönemden
sonra Malatya’da yer yer ayaklanmalar olduysa
da Osmanl›’ya ba¤l› olarak huzurlu bir yönetim
oluflturulmufltur.

XIX. yüzy›l›n bafllar›nda, Malatya kenti ha-
rap bir durumdayd›. Y›l›n yaklafl›k 4/3’ünü
ba¤larda geçiren halk, bu yörelerde yerleflme
e¤ilimindeydi. Kent de bu sebepten dolay› geli-
flemiyordu. 1835 y›l›nda Malatya’dan geçen J.
Brand, kentin sürekli eflkiya sald›r›s›na u¤rad›-
¤›n› s›kça görülen salg›n hastal›klardan zarar
gördü¤ünü belirtmektedir.

1838 y›l›nda, Osmanl› ordusu komutan› Ha-
f›z Pafla, karargah›n› Harput Mezra’dan Malat-
ya’ya tafl›y›nca, Eski Malatya (Battalgazi) ta-
mamen terk edilmeye baflland›. Askerlerini ba-
r›nd›raca¤› ev bulamayan Haf›z Pafla, ba¤lara
göçen halk›n evlerine el koydu. Ordu, 1838-
1839 k›fl›n› Malatya’da geçirince kent halk›
ba¤lara s›¤›nmak zorunda kald›. Ba¤lar›n bu-
lundu¤u Asbuzu yöresi (bugünkü) Malatya ola-
rak geliflmeye bafllad›. Ordu Nizip Savafl› için
Eski Malatya’dan ayd›ld›ktan sonra, halk harap
olmufl evlerine dönmedi. Malatya’dan geçen
‹ngiliz gezgin, W. F. Ainsworth, askerlerin ay-
r›ld›¤› kentte, y›k›k 500 ev bulundu¤unu yaz-
maktad›r. Charles Texier de, kervansaraylar›n
›ss›z, evlerin periflan oldu¤unu belirttikten son-
ra Eski Malatya’n›n yak›nda kent olmaktan ç›-
kaca¤›n› belirtmektedir.

Yeni Malatya’n›n kuruldu¤u Asbuzu yöresi,
sulu bahçeler ve ba¤lardan oluflmaktad›r. Ayr›-
ca ba¤ ve çevrelerinde ufak yerleflim yerleri de
bulunmaktayd›. Zamanla d›fl mahalleler Asbu-

zu ile birleflti. Malatya XIX. yüzy›l boyunca kü-
çük bir kent olarak kalm›fl, as›l geliflmesi Cum-
huriyet döneminde olmufltur.

1521 y›l›nda Marafl (Dulkadiriye) eyaleti ku-
ruldu¤unda Malatya bu eyalete ba¤l› bir san-
cakt›. Ayn-› Ali Efendi’nin Kavan›n-i Al-i Os-
man risalesine göre, 1609 y›l›nda Marafl eyale-
ti sancaklar› aras›nda Malatya da bulunmakta
idi. Bu durum uzun süre de¤iflmemifltir. Baflba-
kanl›k Arflivi, Maliyeden müdevver 9.590 nolu
deftere göre, 1777-1787 y›llar›nda Malatya
Rakka (Suriye fiehri) eyaletine ba¤l›yd›. Bu ta-
rihte Malatya Sanca¤›n›n kazalar› flunlard›:
Kahta, Taflabad, fiuuremaa Bucak, Gerger, Bes-
ni, Maflra, H›s›nmansur, Samsat, Dostibirke, bu
dönemde Arapgir, Sivas eyaletine ba¤l› bir san-
cakt›. Darende ise Sivas eyaletine ba¤l›, Divri-
¤i sanca¤›n›n kazas› idi.

Malatya’da 1518-1530-1560 y›llar›nda üç
defa say›m yap›lm›flt›r. 1530 y›l›nda kent nüfu-
su 7300 kadard›. 1560 y›l›nda ise 8700’ü bul-
mufltur. XVI. Yüzy›l ortalar›nda Malatya’da 32
mahalle vard›.

Malatya yöresi, Osmanl›lar’›n klasik döne-
minde, Marafl eyaletine ba¤l› bir Liva (Sancak)
idi. 1831 y›l›ndaki idari de¤ifliklikle, Malatya
Liva’s›, Marafl Merkez Liva, Samsat ve Gerger
Liva’lar›yla birlikte Marafl eyaleti s›n›rlar› için-
de yer almakta idi. .

1867 y›l›ndaki vilayet nizamnamesi ile, Ma-
latya Liva olmaktan ç›k›yor ve kaza’ya dönüflü-
yordu. Bu dönemde Malatya kazas›, Diyarbak›r
vilayetinin Mamuret-ül Aziz sanca¤›na ba¤l›
kazas› idi.

1877 y›l›ndaki Devlet Salnamesi, Malat-
ya’m›n, Diyarbak›r vilayetine ba¤l› bir sancak
oldu¤unu kaydetmektedir. Bu dönemde, Malat-
ya sanca¤›m›n kazalar›, s›ras›yla, Akçada¤,
Besni, H›s›nmansur ve Kahta idi. Arapgir kaza-
s› ise Mumuretül Aziz’e ba¤l› idi.

1892 y›l›ndaki Devlet Salnamesi, Malatya

sanca¤›m›n Diyarbak›r vilayetinden al›narak,

Mamuret-ül Aziz vilayetine verildi¤ini belirt-

mektedir. Bu dönemde, Malatya sanca¤›n›n ka-

zalar›, 1877 y›l›ndaki durumlar›m muhafaza et-

mekte idi. Cuinet, Malatya Sanca¤›n›n 1891 y›-

l›nda 5 kazas›, 9 nahiyesi ve toplam 1240 köyü

oldu¤unu yazmaktad›r.

1918 y›l›nda Malatya sanca¤›, 1892 y›l›nda-

ki durumunu korudu. Bugün Malatya’ya ba¤l›

olan Darende kazas› ise 1867 y›l›ndan sonra Si-

vas Merkez Sanca¤›’na ba¤l›yd›. Osmanl› dö-

nemin’in sonunda Müstakil Mutasarr›fl›k olan

Malatya bu durumunu 1924 y›l›na kadar sür-

dürmüfltür.

Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Ana-

yasas› 89. maddesi ile ) il olan Malatya, yaban-

c› iflgaline u¤ramayan, nadir kentlerinden biri-

dir. Malatya Ali Galip olarak bilinen ve Musta-

fa Kemal’in tutuklanmas›n› amaçlayan olay›n

d›fl›nda önemli bir hadiseye flahit olmam›flt›r.

Malatya, Mondoros Mütarekesi döneminde,

Karargah› Diyarbak›r olan 13. Kolordu’nun de-

netimi alt›nda idi. Kolorduya ba¤l› 12. Süvari

ve Topçu alay›n›n karargahlar› buradayd›. Yöre

halk›n›n siyasi e¤ilimlerini afliret iliflkileri belir-

liyordu. 1919 y›l›nda merkezi ‹stanbul’da olan

Kürt Teali Cemiyetinin, Elaz›¤ flubesi arac›l›-

¤›yla Malatya yöresinde de yo¤un çat›flmalar›

vard›. Bu cemiyet 1919 y›l›n›n A¤ustos ve Ey-

lül aylar›nda Malatya, Mutasarr›f› Bedirhanl›

Halil Rahmi Bey ve ‹ngilizler ‘in Musul’daki

siyaset temsilcisi Nowill’in yard›m ve gayretle-

ri ile bir ayaklanma için yo¤un çaba harc›yor-

lard›. Bu çal›flmalar›, Harbiye ve Dahiliye neza-

retlerine bildiren birlik komutanlar› gerekli ted-

birlerin al›nmas›n› isteyerek ve kendileri de

üzerlerine düflen görevleri yaparak tehlikeyi

bertaraf etmifllerdir.

CCUUMMHHUURR‹‹YYEETT  DDÖÖNNEEMM‹‹
Uzun süren savafllar›n yordu¤u , maddi ve

befleri kay›plar›n had safhaya ulaflt›¤› ve umutla-
r›n tükenmek üzere oldu¤u bir anda , bu ulusun
tarihte bir çok kere yapt›¤› gibi , tüm ulus kenet-
lenmifl ve Mustafa Kemal Atatürk önderli¤inde
silkinerek, iflgalciler taraf›ndan kendisine biçi-
len kefeni y›rtm›fl ve modern Türkiye Cumhuri-
yetini kurmufltur. Kay›ts›z ve flarts›z Halk Ege-
menli¤i ile taçland›r›lan bu yeni dönem savafl›n
yaralar›n›n sar›lmas›, h›zl› bir ekonomik kalk›n-
ma ve muas›r medeniyet çizgisini aflmak için
yo¤un çabalar›n yafland›¤› bir dönem olmufltur.
Sosyal, siyasal ve ekonomik alanda yap›lan re-
formlar,tarihten gelen “do¤ru” olan› çabuk
özümseme yetisi ile halk taraf›ndan özümsen-
mifl ve adeta toplumsal bir dönüflüm baflar›lm›fl-
t›r.

Bu süreçte Malatya ‘da sosyal ve ekonomik
alanda büyük geliflim göstermifltir. Cumhuriye-
tin ilk y›llar›nda benimsenen devlet eliyle kal-
k›nma sürecinde Malatya ‘da yap›lan kamu yat›-
r›mlar› Malatya ilinde sanayinin önünü açm›fl ve
sanayicilere ufuk kazand›rm›flt›r.

Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Anaya-
sas› 89. maddesi) il olan Malatya, yabanc› iflga-
line u¤ramayan, nadir kentlerinden biridir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin
ilan›ndan sonra yurt çap›nda bafllat›lan ekono-
mik kalk›nma faaliyetlerinin geliflimini incele-
mek üzere gitti¤i yerler aras›nda Malatya da bu-
lunmaktad›r.

Birinci Dünya Savafl› ve Milli Mücadele y›l-
lar›nda ekonomik durumu sars›lm›fl olan Malat-
ya’n›n demiryoluna ba¤lanm›fl olmas› ticari ka-
pasitesini art›rm›flt›r. 1939 y›l›nda Malatya Bez
Fabrikas› ve Tütün Fabrikas› kurulmufltur. Bu
sanayileflme çabalar› sonraki y›llarda geliflerek
devam etmifl,Malatya Cumhuriyet tarihi boyun-
ca Türkiye’nin kalk›nma çabalar›na paralel bir
geliflme seyri göstermifltir. Malatya’da yetiflen
‹smet ‹nönü ve Turgut Özal gibi iki önemli flah-
siyet cumhurbaflkanl›¤› makam›na kadar gele-
bilmifl ve Türkiye Cumhuriyeti ‘nin ça¤dafl viz-
yonunda belirleyici olmufllard›r. .

Atatürk’ün en yak›n silah arkadafl› olan ‹smet
‹nönü, Cumhuriyetinizin kurulufl y›llar›nda
önemli görevler üstlenmifltir. Ayr›ca çok partili
demokratik hayata geçiflimizin mimar›d›r.
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Karaci¤er nakli terminal dönem karaci¤er yetmezlik-
lerinde tek ve en yetkin tedavi fleklidir. Uygulanmaya
baflland›¤›ndan bu yana, karaci¤er hastas›na sa¤lad›¤› bü-
yük kazanc›n ötesinde di¤er tüm transplant organizasyon-
lar›na da büyük getirisi olmufltur. Böbrek nakillerindeki
canl› akraba nakillerinin kolayl›¤›, genel tavr› canl› veri-
cili nakiller yönüne kayd›r›rken, karaci¤er nakli kadavra-
dan nakillerin üstün avantajlar› nedeniyle ülkelerdeki or-
gan bulma çabalar›na yeni bir boyut kazand›rm›flt›r. Ha-
len dünyan›n geliflmifl ülkelerinde bile organ bulma orga-
nizasyonlar›n›n en büyük motivasyon kayna¤› karaci¤er
transplantasyon ekipleridir.   

Bu motivasyonun görünür bir kan›t› da ülkemizde ya-
flanm›flt›r. Canl›dan yap›lan böbrek nakillerindeki rutin-
leflmeyle neredeyse tümüyle unutulan organ ba¤›fl› kavra-
m› 1997 y›l›ndan itibaren karaci¤er naklindeki yayg›nlafl-
mayla beraber yeniden ciddi bir biçimde gündeme gelmifl
ve bu süre içinde ilk kez elle tutulur bir faaliyet geliflme-
ye bafllam›flt›r. (Tablo 1). 

TTaabblloo  11::  YY››llllaarraa  GGöörree  ÜÜllkkee  GGeenneelliinnddeekkii  BBööbbrreekk  NNaakk--
llii    SSaayy››llaarr››

1997 y›l›n› karaci¤er nakillerinin yayg›nlaflmas› için
kritik y›l kabul edersek, karaci¤er naklindeki yayg›nlafl-
man›n böbrek nakilleri üzerindeki olumlu etkisi aç›kça
görülmektedir.

Önceleri merkezler aras› sivil örgütler bünyesinde
gerçeklefltirilen kadavra organizasyonu çal›flmalar›, 2000
y›l›nda devletin de dâhil olmas›yla giderek daha ciddi bir
yap› kazanm›flt›r. Devlet transplantasyon sistemine girdi-
¤i 2000 y›l›ndan bu yana organ bulma çabas›nda olumlu
aray›fllar içindedir ve bu aray›fllar›n içinde karaci¤er nakil
ekiplerinin öneminin de  fark›ndad›r. 

Günümüze gelene kadar ki süre içinde özellikle kara-
ci¤er nakilleri konusunda yüksek beklentileri olan Ege ve
Akdeniz Üniversitelerinin organ bulma konusunda yap-
t›klar› da düflünülecek olursa, karaci¤er transplantasyonu
ile organ bulma (organ procurement organizations-OPO-)
sistemleri aras›ndaki olumlu motivasyonun mahiyeti daha
da iyi anlafl›lm›fl olur.  Bu yaz›m›zda nakil merkezi say›-
s›n› tart›fl›rken bu gerçe¤i de göz önünde tutaca¤›m›zdan
böyle bir girifl yapmay› uygun gördük.

Farkl› parametreler göz önünde bulundurularak dünya
genelinde yap›lan hesaplamalara göre milyon nüfüfus ba-
fl›na y›ll›k olarak karaci¤er nakli gereksinimi duyan hasta
say›s› 15 – 30 aras›ndad›r. Bu hesaplamada en önemli
faktörlerden biri viral hepatitlerin endemisitesidir. Ülke-
mizde hepatit B enfeksiyonunun çok yayg›n oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda gereksinimimizin verilen rakam aral›-
¤›n›n üst s›n›r›na yak›n oldu¤unu tahmin edebiliriz. An-
cak alt s›n›rdan bile hesaplayacak olsak 70 milyon nüfus-
lu ülkemizde y›lda en az›ndan 1000 karaci¤er nakli yap›l-
mas›na gereksinim duyulaca¤›n› hesaplayabiliriz. Bugün
için bu gereksinimin ne kadar›n› karfl›layabilmekteyiz?
Resmi olarak (daha do¤ru deyiflle teorik olarak) ülkemiz-
de 17 merkezde karaci¤er nakli yap›ld›¤› bilinmektedir.
Ülkemiz genelindeki merkez say›lar› ve yap›lan toplam
karaci¤er nakilleri ve y›ll›k faaliyetler 2003 y›l› resmi
kaynaklar›na göre afla¤›daki tablolarda verilmifltir. Verile-
rin kullan›lmas› resmi izine tabii oldu¤undan grafiklere
merkez isimleri girilememifltir. Sadece merkezler aras›
farklar vurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r.

TTaabblloo::22    22000033  yy››ll››nnaa  KKaaddaarr  YYaapp››llaann  KKaarraaccii¤¤eerr  NNaakkllii
VVaakkaallaarr››nn››nn  

MMeerrkkeezzlleerree  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mm›
Tabloda da görüldü¤ü gibi karaci¤er nakli merkezi sa-

y›s› toplam 17 olmas›na ra¤men 2003 y›l› itibariyle 50 nin
üzerinde nakil yapm›fl sadece 4 tane merkez bulunmakta-
d›r; bunlardan baz›lar›n›n sonraki y›llarda aktivitelerini
yavafllatt›klar› da bilinmektedir.

TTaabblloo  33::  22000033  yy››ll››  iiççiinnddeekkii  bbiirr  yy››llll››kk  kkaarraaccii¤¤eerr  nnaakkllii
ssaayy››ss››

((MMeerrkkeezzlleerree  ggöörree))
Yine 2003 y›l› itibariyle ülkemizde senede 30 üzerin-

de nakil yapan tek bir merkezimiz mevcuttur.
Tablolarda da aç›k bir flekilde görüldü¤ü gibi, karaci-

¤er nakillerinin ço¤u, birkaç merkezde yap›lmaktad›r. Di-
¤er merkezler de ise bu uygulama bir tedavi modalitesin-
den çok belki deneysel bir giriflimden öteye geçememek-
tedir. Belki de bunu sadece cerrahi bir tatmin gibi gören
meslektafllar›m›z bile olabilir. 

Peki say› olarak tatmin edici olmaktan çok uzak ra-
kamlarla karfl›laflt›¤›m›z karaci¤er nakli alan›nda elde edi-
len sonuç olarak ne durumday›z? Tablo 4’de resmi olarak
aç›klanan ülke genelindeki bir y›ll›k sa¤kal›m ve hasta ka-
y›plar› verilmifltir. 

TTaabblloo  44::  KKaarraaccii¤¤eerr  nnaakkiilllleerriinnddee  22000033  yy››ll››  ssoonnuunnaa  kkaa--
ddaarr  kkii  ttooppllaamm  mmoorrttaalliittee

Sonuçlar› yorumlarken  merkezlerin ayr› ayr› de¤er-
lendirmelerini resmi nedenlerle yapam›yoruz. Sadece
merkez olarak kendi sonuçlar›m›z› genelle k›yaslayabili-
riz. Ege Üniversitesinde gerçeklefltirilen nakiller ülke ge-
nelinde yap›lan toplam karaci¤er nakillerinin yaklafl›k ya-
r›s›n› veya biraz fazlas›n› oluflturmakta ve sa¤ kal›m oran-
lar› %90lara ulaflmaktad›r. Ülke genelindeki toplam say›-
lardan Ege Üniversitesi verilerini ç›kararak kalanlar› ayr›
bir de¤erlendirmeye tabi tuttu¤umuzda durumun hiç de
yüz güldürücü olmad›¤› ortadad›r. Buradan yap›labilecek
bir ç›kar›m belki nakil say›s›ndaki art›fl›n baflar› yüzdesin-
deki art›fl› da beraberinde getirece¤i olabilir. Organ nak-
linde baflar› için merkezde yeterli bilgi birikiminin olufl-
mas› flartt›r. Amerika Birleflik Devletlerindeki de¤erlen-
dirmelere göre bir organ nakli merkezinin ekonomik iflle-
mesi ve tatmin edici  baflar›l› sonuçlar alacak bilgi biriki-
mi oluflturabilmesi için y›lda 30 üzerinde karaci¤er nakli-
nin gerçeklefltirilmesi gerekti¤i ifade edilmektedir. Belki
ülkelere göre bu say›da fark olabilece¤inden bahsedilebi-
lir ama yine de y›ll›k yap›lan transplant say›s› önemli bir
parametre gibi görünmektedir.

Karaci¤er naklinde merkezler aç›s›ndan ülkemizdeki
say›n›n görece çoklu¤u ve buna mukabil yap›lan nakil sa-
y›s›n›n birkaç merkeze s›k›flm›fl olmas›, üzerinde düflünül-
mesi gereken bir konudur. Akla gelen gerekçeler flu flekil-
de derlenebilir:

1- Merkezlerdeki bilimsel ve sosyal imkânlar
2- Cerrahi e¤itimin düzeyi ve gastroenterolojik ta-

kipteki yetkinlik
3- Bölümler aras› koordinasyon 
4- Niyet
Yukar›da ifade edilenlerin hepsi rasyonel nedenler

olarak görülse de pratikteki karfl›l›klar›na bakt›¤›n›zda
a¤›rl›klar›n›n ayn› olmad›¤› anlafl›lacakt›r. 

Bu gün için ülkenin en geliflmifl bilimsel ve sosyal im-
kânlar›na sahip olan ‹stanbul ve Ankara gibi illerimizden
ziyade, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çaban›n ve baflar›l›
sonuçlar›n çok daha belirgin olmas›, hastane veya bölge
koflullar›n›n etkinli¤i kavram›n› ortadan kald›rmaktad›r. 

Yetiflmifl elemana gelince, merkezlerin bünyesinde
yer alan cerrahlar›n hepsinin benzer e¤itimler ald›¤› apa-
ç›k ortadad›r. O halde cerrahi veya gastroenterolojik e¤i-
timin farkl›l›¤›ndan veya elemanlar›n yetkinlik düzeyinin
farkl›l›¤›ndan da söz edilemeyecektir.

Bölümler aras› koordinasyon aç›s›ndan bak›l›nca da
yo¤un transplantasyon faaliyeti içinde olan merkezlerin
di¤erlerine bu konuda pek de aflikar bir üstünlü¤ü olmad›-
¤› görülecektir.  

Böyle olunca çözüm yolunda önümüzde bize ›fl›k tuta-
bilecek tek bir maddeyle karfl›lafl›yoruz. En soyut kavram
olmas›na ra¤men maalesef ülkemiz özelindeki en geçerli
kavram “niyet” olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Transplantasyon yapmak için istek duyan ekipler bir
flekilde koflullar›n› oluflturarak yukar›da sözünü etti¤imiz
maddelerdeki gereksinimleri oluflturmakta ve bunlar› kar-
fl›lamaktad›rlar. Hatta bunu di¤er merkezlerden çok daha
zor koflullarda baflard›klar› bile söylenebilir. 

Yapamayanlar›n neden yapmad›klar› konumuz dâhi-
linde olmad›¤›ndan uzun uzad›ya irdelemekte bir yarar
görmüyoruz. Belki transplantasyonu süreklili¤inden çok
sayg›nl›¤› nedeniyle tercih ettiklerinden belki de ba¤l› bu-
lunduklar› merkezlerdeki kat› ve engelleyici tutumlar yü-
zünden. Neden her neyse bu nedenlerin bundan sonra or-
tadan kolayca kalkmayaca¤› ve bu merkezlerin yeterince
faaliyet gösteremeyecekleri aç›kt›r. Bu durumda faaliyet-
leri s›n›rl› merkezleri transplantasyon merkezleri gibi al-
g›lamamak gerekir. Böyle olunca da flfluu  aannkkii  kkaarraaccii¤¤eerr
nnaakkllii  mmeerrkkeezzlleerriinniinn  ssaayy››ss››  bbeelliirrggiinn  bbiiççiimmddee  yyeetteerrssiizzddiirr.
Buna yönelik iki çözüm önerisi getirilebilir.

1 – Mevcut merkezlerdeki faaliyeti artt›rmak
2 – Yeni merkezlerin kurulmas›n› teflvik etmek
Seçeneklerden birincisi çok daha ak›lc› görünse de yu-

kar›daki paragrafta ileri sürdü¤ümüz tez do¤rultusunda
bunun beklenen etkiyi oluflturabilece¤ine olan inanc›m›z
maalesef çok de¤ildir. Çünkü ayn› ülke koflullar›nda iki
büyük flehrimizden daha zor flartlarda kurumsallaflm›fl
Ege ve Akdeniz Üniversitesi örnekleri gerçe¤i ortaya
koymak için yeterlidir. Varolan faaliyetlerin artt›r›lmas›-
na yönelik çabalar›n bir sonuç vermesini beklemek pek de
ak›lcl de¤il gibi görünmektedir.

Tersine, yeni merkezlerin aç›lmas›n› teflvik etmek,
bafllang›çlar›n gücünden yararlanmay› getirecektir düflün-
cesindeyiz. Hem bu flekilde merkezle uygulay›c› hekim
aras›ndaki uyumsuzlu¤un ortadan kald›r›lmas› da sa¤la-
nacakt›r ki bu merkezlerin transplantasyon çal›flmalar›n-
daki azl›¤›n en önemli nedenlerindendir. Aç›lacak yeni
merkezlerin yeterlili¤i kuflkusuz önemlidir. Bugün için
bunu kontrol edecek ve denetleyecek mekanizma devletin

elinde mevcuttur. Ülkemizde flu anda yürürlükte olan ka-
nunlar uyar›nca karaci¤er nakli yapma izni bakanl›ktan
al›n›r. Prensipler de uluslar aras› niteliklere ba¤l› olarak
düzenlenmifltir.

Bundan sonras› için merkezlerin kal›c›l›¤›n› bizzat
kendileri tayin edecekler diye düflünüyoruz. Bu noktada
bizce gastroenterologlara önemli bir görev düflmektedir.
Karaci¤er hastalar› kuflkusuz gastroenterologlar›n hasta-
lar›d›r. Hastay› nakil aflamas›na tafl›yan kifli ve sonras›nda
sa¤l›¤›n›n sorumlulu¤unu tekrar üstlenecek olan kifli gast-
roenterologdur. Hastay› yönlendirecek olan da o oldu¤u-
na göre bu merkezlerin kal›c›l›¤›nda rol oynayacak en
önemli kifli de yine o olacakt›r. Bat›l› ülkelerde özel veya
genel sigortalar üyelerini yetkin merkezlere göndererek
bu do¤al seleksiyonu çal›flt›r›rlar. Hiçbir kurulufl bofl yere
para ödemeyi ve hastas›n› kaybetmeyi istemez. Ülkemiz-
de henüz bu tür bir sigorta sistemi yerleflmifl olmad›¤›n-
dan, burada görev az önce de dedi¤imiz gibi gastroentero-
loglara düflmektedir.

Bu bilincin tafl›nd›¤› ve bu yönlendirmenin duygusal
de¤il de bilimsel esaslara göre yap›ld›¤› koflullarda kal›c›
merkezler k›sa bir süre içinde kendili¤inden belirlenir.
Dikkat edilirse bu yöntem de teknik olmaktan uzakt›r. Si-
gorta flirketlerinin tavr›n› belirleyen mali zorunluluk gibi
objektif bir esasa dayanmaz. O nedenle hepatolog mes-
lektafllar›m›z›n bu yönlendirmeleri duygusal olmaktan
çok bilimsel k›staslara göre yapmas› büyük önem tafl›-
maktad›r. Bunu objektif olarak yapabilmeleri için de kufl-
kusuz merkezlerin baflar› oranlar›n› bilmeleri gerekir.
Merkezi otorite olarak bakanl›¤›n tüm merkezlerde ger-
çeklefltirilen nakil say›lar›n› ve sonuçlar›n› kay›t alt›na al-
mas› ve belirli aral›klarla ilan etmesi do¤ru olacakt›r.

Biz ülke genelinde 10–15 eettkkiinn karaci¤er nakli merke-
zinin oluflturulabilmesi için varolanlar› takviye etmekten
çok yenilerine izin verilmesinin daha etkili bir yöntem
olaca¤› görüflündeyiz. Ayr›ca Türkiye’de organ bulma ça-
l›flmalar›nda nakil yapan merkezlerde daha belirgin bir
çaba oldu¤u da dikkate al›n›rsa, ilk paragraflarda söz etti-
¤imiz gibi bu uygulaman›n OPO’ya da ciddi bir destek
olaca¤›na ve kadavra nakillerinin say›s›na da katk› sa¤la-
yaca¤›na inan›yoruz. 

KKaarraaccii¤¤eerr  ttrraannssppllaannttaassyyoonnuu’’nnuunn  eettiikk

bbiirr  yyaakkllaaflfl››mmllaa  ççöözzüüllmmeessii  iiççiinn  nnaass››ll  bbiirr

öörrggüüttlleennmmeeyyee  ggeerreekkssiinniimm  vvaarrdd››rr??
Karaci¤er transplantasyonu etik aç›dan, di¤er organ

transplantasyonlar›ndan daha hassas bir noktada durmak-
tad›r. Böbrek nakilleri söz konusu oldu¤unda, canl› veri-
cili transplantasyonun, gerek operasyonun görece kolayl›-
¤› ve gerekse görece güvenli bir bölgede operasyonun
gerçeklefltirilmesi nedeniyle, canl› verici veya kadavra
aras›nda seçim yaparken, art›k t›p eti¤inden dem vurmaya
pek gerek kalmam›flt›r. Kalp naklinde ise zaten kadavra
d›fl›nda bir nakil flans› olmad›¤›ndan tart›flmaya gerek
yoktur. Karaci¤er transplantasyonuna gelince her iki tip
uygulaman›n da mümkün olmas› ve canl› vericili nakille-
rin zorluklar› ve vericiler için tafl›d›klar› ciddi morbidite
ve mortalite riskleri nedeniyle, ciddi etik tart›flmalara yol
açmas› kaç›n›lmaz görünmektedir. Her fleyden önce canl›
vericiye uygulanan karaci¤er rezeksiyonu cerrahinin en
büyük ameliyatlar›ndan birisidir. Hem ç›kar›lan hem de
kalan parçan›n fonksiyonel olmas› gerekti¤i düflünüldü-
¤ünde konunun önemi bir kat daha belirgin hale gelir. Bu
nedenle özellikle karaci¤er nakillerinde kadavra say›s›n›
olabildi¤ince yüksek tutmak ve kadavra temini için elden
gelen gayreti göstermeye çal›flmak merkezlerin birincil
hedefleri olmal›d›r. Ülkemizdeki duruma bak›nca kadav-
radan organ temin etme konusunda ülke genelinde ciddi
s›k›nt›lar oldu¤u, bu konuda ‹zmir ve Antalya d›fl›ndaki
çal›flmalar›n çok çok yetersiz oldu¤u görülecektir. Resmi
rakamlara göre 2003 y›l›nda ülkemizde kadavradan elde
edilen organ say›lar› tablo 1’de gösterilmifltir.

TTaabblloo  11::  TTüürrkkiiyyee’’  ddee  ttooppllaamm  3333  ttrraannssppllaannttaassyyoonn  mmeerr--
kkeezziinnddee  22000044  yy››ll››nnddaa  tteessppiitt  eeddiilleenn  kkaaddaavvrraa  ddoonnöörr  ssaayy››llaarr››

Tabloda görüldü¤ü gibi senede 5 in üzerinde kadavra

donör temin eden merkez say›s› 4’ü geçmemektedir. Bu-
rada genel da¤›l›m verilmifl ama resmi kurallar gere¤i
merkezlerin adlar›na yer verilmemifltir. Sadece ilk üç
merkezi, Ege Üniversitesi, ‹zmir Tepecik SSK Hastanesi
ve Akdeniz Üniversitesi olacak flekilde belirtmeyi uygun
görüyoruz.

Kadavradan organ bulmak konusunda ciddi anlamda
çaba gösteren merkezlerde gerçeklefltirilen nakil say›lar›
da, do¤al olarak di¤er merkezlerden çok daha fazla ol-
maktad›r (Tablo 2). 

TTaabblloo  22::  22000033  yy››ll››  iiççiinnddeekkii  bbiirr  yy››llll››kk  kkaarraaccii¤¤eerr  nnaakkllii
ssaayy››ss››  ((MMeerrkkeezzlleerree  ggöörree))

Gerçeklefltirilen nakil say›s›na paralel olarak merkezin

deneyiminin de artmas›, sonuçlar üzerine de do¤rudan et-
ki göstermekte ve hastalar›n sa¤ kal›m oranlar› da artmak-
tad›r. Bulunan kadavra donör say›lar›n›n merkezin dene-
yimine olan katk›s›n› yine sadece kendi merkezimiz üze-
rinden vurgulayarak ifade etmek istiyoruz (Tablo 3).

TTaabblloo  33::  TTüümm  TTüürrkkiiyyee’’ddee  22000033  yy››ll››  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr
ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn  kkaarraaccii¤¤eerr  nnaakkiilllleerriinnddeekkii  ttooppllaamm  mmoorrttaalliittee

Bu rakamlara, sa¤ kal›m oranlar› %90lara ulaflm›fl
olan Ege Üniversitesinin rakamlar› da dahildir. Ege Üni-
versitesine ait rakamlar toplam rakamlar›n içinden ç›ka-
r›ld›¤›nda, ortaya ç›kan sonuçlar hiç de iç aç›c› de¤ildir.
Burada yine merkezlerin ayr› ayr› mortalitelerinin veril-
mesinin resmi engeli dolay›s›yla, sadece kendi merkezi-
mizin genelle karfl›laflt›rmas›n› yapmak, kadavra donör
say›lar›n›n karaci¤er naklini bütün olarak kavramadaki
önemini vurgulamak ve bunun sonuçlara da etkisini gös-
termek amac›nday›z.

Son y›llarda ülkemizde ortaya ç›kan bir tehlikeli ak›m
da merkezlerin kadavradan organ temini konusuna hiç
önem vermeden ve bu konuda yeterli deneyim kazanma-
dan canl› vericili karaci¤er nakillerine yönelmifl olmalar›-
d›r. Ülkemizde canl› vericiden en fazla karaci¤er naklinin
gerçeklefltirildi¤i merkez olan Ege Üniversitesinde, ka-
davra konusunda gösterilen çabalar›n da çok olmas› nede-
niyle dengeli bir da¤›l›m söz konusudur (Tablo 4).

TTaabblloo  44::  EEggee  ÜÜnniivveerrssiitteessiinniinn  22000033  ssoonnuunnaa  kkaaddaarrkkii
ccaannll››  kkaaddaavvrraa  nnaakkiill  ssaayy››llaarr››

Bir ülkede karaci¤er naklinden ve kadavra organ› ola-
rak karaci¤erin do¤ru da¤›t›m›ndan söz edildi¤inde, etik
aç›dan göz önüne al›nmas› gereken baz› koflullar vard›r; 

1- Merkezlerin ulusal sisteme kadavra temini aç›s›n-
dan katk›lar›

2- Kadavra organlar›n›n paylafl›m› ile ilgili do¤ru or-
ganizasyonlar›n yap›land›r›lmas›

3- Acil vakalara yaklafl›m
Kadavradan nakillerle ilgili bu bafll›klar›n yan› s›ra

hassasiyetle üstünde durulmas› gereken dördüncü bir bafl-
l›k da canl› vericili karaci¤er nakillerine yaklafl›md›r.

1 – Bu maddede ortaya koydu¤umuz problem büyük
ölçüde ulusald›r. Bat›l› ülkelerde merkezler ve kadavra
bulma sistemleri aras›ndaki paralellik esast›r. Bütün mer-
kezlerin kadavra havuzuna katk›lar› da ulusal bir yap›lan-
ma içinde ve  bir birlerine yak›n  bir çerçeve içinde yürü-
tülür. Merkezi gayretlere ra¤men kadavra bulma mesele-
si ülkemizde halen lokal çözümlerle yürüdü¤ü ve kadav-
ra organlar›n temini aç›s›ndan merkezler aras›ndaki uçu-
rum bulundu¤u düflünülürse (Tablo 1), bu maddenin bi-
zim koflullar›m›za yönelik önemi daha ön plandad›r. 

Kadavra meselesini ciddiye alm›fl olmas› merkezin
karaci¤er nakli olay›n› bir bütün olarak alg›lay›fl›n›n ve
olay›n bütün boyutlar›ndan haberdar oluflunun aç›k bir
göstergesidir. Karaci¤er nakli olgusunun bir bütün olarak
ele al›nd›¤› merkezlerde baflar›n›n da yüksek olaca¤› afli-
kard›r. Kadavra organizasyonuna yap›lan yat›r›m da bu
bütünün en önemli parçalar›ndan birisidir. Zaten ülkemiz-
deki merkezlerin elde etti¤i sonuçlar itibar›yla da bu tezi-
mizin do¤rulu¤u aç›kça görülmektedir. Kadavra yat›r›m›
yapan merkezlerdeki baflar› oranlar› da belirgin flekilde
daha iyidir. Bu nedenle bu parametrenin her koflulda tar-
t›flma sahas›n›n dahilinde kalmas› gerekti¤ini düflünüyo-
ruz.

Bu bilinci tafl›mayan merkezlerin sadece organ tak-
makla yetinmesi ve organ bulamamas› halinde ulusal sis-
temden kadavra al›fl› da sorgulanmal› ve belki de engel-
lenmelidir. Senede ç›kar›lmas› gerekli minimal donör sa-
y›lar› ve koflullar kuflkusuz ekiplerin kendi aralar›nda be-
lirleyecekleri kurallar çerçevesinde yürütülmelidir. Ancak
bu noktadaki zorluk konuya karar verecek kurullarda gö-
rev alanlar›n ço¤unlu¤unun karaci¤er nakli yapmakta ifl-
tahl› ancak kadavradan organ bulma konusunda çaba gös-
termeye ifltahs›z kiflilerden oluflmas› ve bu nedenle de
kendilerine karfl› böyle bir karar› almada gösterdikleri di-
rençtir. 

2 – Ç›kar›lan organlar›n do¤ru kifliye tak›lmas› kuflku-
suz, bu konudaki t›bbi eti¤in temelini teflkil eder. Bu ko-
nu tüm dünyada ciddi tart›flmalara yol açm›fl ama zaman
içinde baz› temel kriterler ortaya konmufltur. Kuflkusuz
organlar›n hem en acil hastaya tak›lmas› hem de baflar›
flans› olabildi¤ince yüksek hastaya tak›lmas› için opti-
mum hasta seçimi gereklidir. Bu konuda dünyada tecrübe
ve bilgi birikimi en yüksek olan ülkelerden biri Amerika
Birleflik Devletleri dir. ABD’de 2002 y›l›na kadar kadav-
radan elde edilen karaci¤erler belli bir s›ra içine dizilen
merkezlere s›ras›yla gönderiliyor ve her merkez gelen or-
gan› hangi hastaya takaca¤› konusunda kendi karar veri-
yordu. Bu yöntemin optimal hasta seçimi için merkezlere
bir flans vermesi olumlu bir faktör olsa da merkez içinde
hasta seçiminde adaletsizliklerin olabilmesine olanak ver-
mesi ve daha önemlisi, bir baflka merkezde durumu çok
daha acil bir baflka beklerken, eldeki organ›n durumu hiç
de acil olmayan bir hastaya tak›lmas› gibi sak›ncalar› ol-
du¤u görülmüfltür. Bu nedenle büyük tart›flmalar sonras›
ABD’de bir ulusal liste oluflturulmas› ve ç›kan organ›n o
s›rada bekleyen en acil hastaya verilmesi karar› al›nm›fl-
t›r. Yni ç›kan organ do¤rudan do¤ruya hastaya gitmekte-
dir. Bu sistem içinde kuflkusuz hastalar›n aciliyet durumu-
nu belirleyecek objektif kriterlere gereksinim vard›r. Bu-

TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’DDEE  KKAARRAACC‹‹⁄⁄EERR  TTRRAANNSSPPLLAANNTTAASSYYOONN  MMEERRKKEEZZLLEERR‹‹  MMEEVVCCUUTT  ‹‹HHTT‹‹YYAACCAA  CCEEVVAAPP  VVEERRMMEEKKTTEE  MM‹‹DD‹‹RR??
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UUGGHH  22000055  ggüünnllüü¤¤üü1122
nun için de eldeki veri taban› gözden geçirilerek karaci¤er
hastalar›n›n sa¤ kal›mlar›n› öngörmede en geçerli yöntem
olarak MELD skoru kullan›ma sunulmufltur. MELD sko-
runun daha önce kullan›lan di¤er skorlama sistemlerinden
en önemli fark›, hekimlerin subjektif olabilecek de¤erlen-
dirmelerine hiç yer vermeden, tamamen objektif laboratu-
ar de¤erlerini (serum bilirubin, kreatinin ve protrombin
zaman› gibi) temel almas›d›r. Takipteki hastalar›n sapta-
nan MELD skorlar› ulusal merkeze bildirilmekte ve ulu-
sal bir liste oluflturulmaktad›r. Ç›kan organlar da MELD
skoru en yüksek yani yaflamsal riski en yüksek hastalara
gönderilmektedir. Kuflkusuz mükemmel bir model yoktur
ve çok iyi modellerin de aksayan yönleri olabilir; MELD
skorlama sistemi için de elefltiriler vard›r. Ancak flu an
için ABDde uygulanan bu yöntem var olan modeller için-
de en iyisi gibi görünmektedir.

Ülkemizde durum nas›ld›r? Basitçe organ hastaya de-
¤il merkeze gitmektedir. Bugün için ülke geneline bak›l-
d›¤›nda 17 karaci¤er nakli merkezi alt alta s›ralanm›fl or-
gan beklemektedirler. Ülke genelinde 7 co¤rafi bölge bu-
lunmaktad›r. Bu bölgeler içinde ç›kan organlar kendi
alanlar› içinde kullan›l›rlar. Bu kullan›mda organ› ç›karan
merkez ayn› zamanda takabiliyorsa organlar› kullanma
hakk› öncelikle onundur. Bunun tek istisnas› Fulminan
hepatitlerdir. Böyle bir durumda, kadavra karaci¤er ful-
minan hepatitli hastan›n bulundu¤u merkeze gönderilir.
Bunun d›fl›ndaki tüm koflullarda organ bulundu¤u mer-
kezde kullan›l›r. Kadavra tespitini yapan hastane e¤er or-
gan takam›yorsa, o zaman organlar bölge s›ras›na girer.
Bölgede birden çok say›da merkez varsa, s›ras›yla organ
bu merkezlere önerilir. Hastalar›n hastal›klar›n›n a¤›rl›k
derecesi dikkate al›nmaz. Bugünkü sistemimizin en
önemli yan›lg›s›, fulminan hepatit d›fl›nda bir ayr›cal›k
görmemesidir. Durumu flöyle bir örnekle anlatabiliriz.
Ayn› bölgedeki “A” merkezinde bekleyen ilk üç hastan›n
MELD skoru 15, 10, ve 8, “B” merkezinde bekleyen ilk 3
hastan›n MELD skorlar› ise 28, 26, 24 olsun. fiu anda ül-
kemizde var olan uygulama ile organ hastaya de¤il mer-
keze gitti¤i için, o bölgede ç›kacak ilk organ e¤er s›ra A
merkezinde ise MELD skoru 15 olan hastaya gidecek, bu
hastadan çok daha a¤›r durumdaki B merkezinde bekle-
yen di¤er hastalar ise beklemek zorunda kalacak ve bek-
leme süreci içinde belki de kaybedilecektir. Çünkü organ
kifliye de¤il merkeze gitmektedir. Bu tutum iki yönüyle
problem tafl›r. Birincisi organ, önünde yaflam süresi çok
az olan bir hastaya gitmesi gerekirken bu sa¤lanamam›fl
olur ve çok daha fazla say›da hasta kaybedilir. ‹kincisi
a¤›r hastalar›n deneyimli merkezlerde toplanmas› nede-
niyle eflit say›da organdan yararlanan deneyimsiz merkez-
ler çok daha uzun bir süre bekleyebilecek düflük MELD
skorlu vakalara transplant yapmak durumunda kal›rlar.
Bu durum gereksizli¤inin ötesinde deneyimi az olan mer-
kezlerdeki “learning curve” ün iyi olmamas› nedeniyle
bekleme flans› yüksek hastan›n da kayb›na neden olabil-
mektedir.   

Bu kabul edilemez durumun nedeni, küçük merkezle-
ri koruma arzusudur. Merkezi listenin teflekkülü ve orga-
n›n merkeze de¤il de hastaya gitmesi halinde büyük mer-
kezlerin daha büyüyüp küçük merkezlerin yok olmas› teh-
didi nedeniyle adil olmayan bu uygulama maalesef sürdü-
rülmektedir. Hastalar›n yaflam haklar›n›n ön planda tutul-

mas› ve durumu acil olan hastalar›n aciliyetlerine paralel
organa çabuk ulaflmalar›n› sa¤laman›n yolu, ç›kan orga-
n›n en acil hastaya ulaflt›r›lmas›ndan geçmektedir. Bu he-
defe ulaflmak da ancak ulusal hasta listesinin oluflturulma-
s›yla mümkündür. Bu ç›plak gerçe¤e karfl›n ülkemizde
küçük merkezleri koruma ad›na yap›lan uygulamay› hofl
görmek bizce anlaml› de¤ildir. Bunu yaflam süresi çok az
kalm›fl olan hastalara yap›lm›fl bir haks›zl›k olarak gör-
mek ve de¤erlendirmek gerekir. 

Burada dikkat çekilmesi gerekli bir di¤er ve belki de
en önemli nokta, organlar›n paylafl›m› konusunda yaflanan
ifltahl› tart›flmalar›n, kadavradan organ elde edilmesi yö-
nündeki çabalar söz konusu oldu¤unda hararetini kaybet-
mesidir. (Yani olmayan pastadan kim daha büyük bir di-
lim almal›d›r kavgas› söz konusudur). Bu nedenle, organ
bulan merkezin önceli¤inin ülkemiz aç›s›ndan tafl›d›¤›
önem ortadad›r. Halen yayg›n bir organ bulma çabas› ve
a¤›na kavuflamam›fl olan ülkemizde, organ bulan merke-
zin önceli¤i kural› bizce flu anki haliyle korunmal›d›r. Bu-
nun tek istisnai hali ülke genelinde bir acil bildirim (ful-
minan hepatit) olma durumudur. Kadavra organ bulunan
merkezde nakil yap›lam›yorsa organ bölge içinde merkez
s›ras›na göre de¤il MELD skoruna göre da¤›t›lmal›d›r.
Bölgede uygun al›c› yoksa ülke genelinde de MELD sko-
runa göre da¤›t›m yap›lmal›d›r. Bu  bizce en önemli uy-
gulama olacakt›r. Çünkü yukar›da tart›flt›¤›m›z gibi bu-
günkü uygulama bunun tersidir. Organlar hastan›n a¤›rl›-
¤› gözetilmeksizin s›radaki merkeze gönderilmektedirler.
Küçük merkezlerdeki faaliyetlerin teflviki amac›n› tafl›yan
bu uygulaman›n asl›nda fevkalade yanl›fl oldu¤u aç›kt›r.
Hastaya organ verilmesi hem t›p eti¤i aç›s›ndan hem de
merkezlerin denetimlerinin otomasyona ba¤lamas› aç›s›n-
dan uygulanmas› gereken usuldür düflüncesindeyiz. Bu
sistemde ayr›ca bir denetim kolayl›¤› da kendili¤inden or-
taya ç›kacakt›r.

Bunun sa¤lanabilmesinin yolu da en k›sa zamanda bir
ulusal bekleme listesi oluflturulmas› ve bildirimlerin sa¤-
l›kl›l›¤›n›n merkezi otorite (veya iyi örgütlü bir sivil kuru-
lufl) taraf›ndan denetlenmesinden geçmektedir. Bu konu-
da verilecek cezalar›n do¤ru belirlenmesi ve yapt›r›m›n›n
olmas› da büyük önem tafl›r. 

Bu sistem oturtuldu¤unda yersiz karaci¤er nakli mer-
kezi açma sorunu da kendili¤inden çözülür. Her merkez
sadece hastas› kadar varl›¤›n› koruyabilir ki bunun için de
bir merkezin tercih flans›n› yakalayabilmesi için baflar›
grafi¤ini kan›tlamas› gerekecektir. 

3 – Özellikle fulminan hepatitler olmak üzere bildi-
rimlerin güvenilirli¤ini sa¤lamak gerekir. Bugün için ba-
kanl›kça oluflturulmufl üç kiflilik bir heyetin r›zas› olma-
dan fulminan hepatit vakalar› kabul edilmemektedirler.
Vakalar bu üç ö¤retim üyesine dan›fl›ld›ktan sonra acil
olarak kayda geçmektedir. Burada da pratikte çok ciddi
s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. Yeterli Denetim mekanizmas›
olmad›¤› için acil hasta ça¤r›s›n›n gerçek endikasyonu ol-
mayan hastalar için yap›labildi¤i konuflulmaktad›r; bu ne-
denle telefon ile bilgilendirilen üç kiflilik kontrol heyeti
bazen hakl› olarak çok flüpheci davranmakta ancak bazen
de gereksiz flüphecilik yüzünden, gerçekten fulminan olan
hastalar için fulminan de¤ildir karar› verebilmektedir. Bu
karar› veren heyet tamamen transplant cerrahlar›ndan

olufltu¤u için ç›kan organ› kendilerinin kullanma arzusu
da objektif karar vermeyi engelleyebilmektedir. Bu ne-
denle fulminan hepatit için karar verecek kurullarda
transplant cerrah› d›fl› uzmanlar›n, özellikle gastroentero-
loglar›n yer almas› çok önemli gibi görünmektedir.

4 – Makalemizin girifl k›sm›nda özellikle vurgulama-
ya çal›flt›¤›m›z yönüyle de¤erlendirildi¤inde canl› vericili
nakillerin bafll› bafl›na ayr› bir konu olarak ele al›nmalar›
gerekir. Canl› vericili nakillerin özellikle tamamen sa¤l›k-
l› bir insan olan verici aç›s›ndan tafl›d›¤› büyük riskler dü-
flünüldü¤ünde deneyimin önemi bir kat daha önem kazan-
maktad›r. Karaci¤er nakli konusunda izin alm›fl olman›n
bu uygulama için yeterli olmamas› gerekti¤i görüflünde-
yiz. Bir sa¤l›kl› vericinin yaflam›n› riske sokan böylesine
bir operasyonun en uygun koflullar alt›nda gerçeklefltirile-
bilmesi için merkezlerin yeterli deneyime sahip olmalar›
gerekmektedir. Bu durumda merkezlerin yapm›fl oldu¤u
total transplantasyon say›lar›n›n ve de özellikle kadavra
deneyimlerinin önemi ayr›ca gündeme gelmifl olur. Çün-
kü deneyim kadavra say›lar›yla çok yak›ndan ilgilidir.
Belli bir deneyimin tamamlanmas› ve özellikle merkez-
lerdeki kadavra aktivitelerinin ölçütlerinin koyulmas›n›n
bu konudaki önemine inan›yoruz. Kanaatimizce belli sa-
y›da kadavra nakil yapmayan merkezlerin canl› vericili
nakil yapmaya bafllamas› konusunun ciddi olarak sorgu-
lanmas› gerekir. Bu aç›dan belki de denetlenmesi en
önemli olgu gelecekte canl› vericili karaci¤er nakilleri
olacakt›r. Buradaki tehlikeyi ve önemi görmek için bir
canl› donör kaybetmeyi beklemek do¤ru olmaz. Benzeri
deneyimlerin dünyan›n en geliflmifl ve güvenilir merkez-
lerinde bile ne denli büyük y›k›mlara neden oldu¤u unu-
tulmamal›d›r. Konunun en önemli gördü¤ümüz bu nokta-
s›nda önlem ve denetimleri ise ivedilikle gerekli görüyo-
ruz. Sözünü etti¤imiz bu ölçütleri koyacak olanlar belki
merkezlerin sorumlular›d›r ancak denetimin merkezi ol-
mas› gereklili¤i aç›kt›r..  

Tüm bu tespitleri yapt›ktan sonra belirtmeden geçe-
meyece¤imiz bir dezavantaj›m›z oldu¤unu da söylemek
isteriz. Ülkemizde karaci¤er nakli yapan merkezlerin bü-
yük ço¤unlu¤u maalesef yukar›da ifade etti¤imiz koflulla-
r› yerine getirmekten henüz uzakt›rlar. Konuyla ilgili be-
lirlenen kurallar ve kararlar ço¤unlukla al›nmaktad›r an-
cak karar verici kurullarda ço¤unluk bu merkezleri temsil
eden kiflilerden oluflmakta ve bu noktada, önümüzdeki
zorluk daha belirgin bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Sözü-
nü etti¤imiz noktalar›n önemi çok aç›k olmas›na ra¤men,
kendi merkezlerinin önceliklerini daha ön planda tutan
ço¤unluk taraf›ndan kabul görmesi beklenemez. O neden-
le de yak›n gelecekte ne yaz›k ki ciddi bir beklenti içinde
olmak mümkün de¤il gibi görünmektedir. Yine de burada
gastroenterologlar›n tüm bu sorunlar›n çözümünde
alabilecekleri role iflaret etmekte fayda görmekteyiz.
Nihayetinde tüm karaci¤er nakli adaylar› gastroenterolog-
lar›n hastalar› oldu¤una göre ülkemizde gelecekte
oluflacak etik ve bilimsel yap›n›n flekillenmesindeki pay-
lar› da aç›kça ortad›r.  Yaz›m›zda bu misyonu vur-
gulamakta ve gere¤i gibi tafl›naca¤›na olan inanc›m›z›
paylaflmakta da ayr›ca büyük yarar görüyoruz. 

SSoonnuuçç::
Karaci¤er nakli kavram›nda etik ölçütleri biz di¤er

transplantasyon çeflitlerinden bir miktar ay›rmak durunda
kald›k. Sürekli diyalize girmek zorunda olan 25.000 böb-
rek hastas›n›n, düflen yaflam kaliteleri yan› s›ra ülke
ekonomisine yaratt›klar› yüksek maliyet göz önüne al›n-
d›¤›nda, böbrek nakli ile ülke ekonomisine sa¤lanacak
ekonomik katk› nedeniyle, bu hastalar›n olabildi¤ince
diyalizden kurtar›l›p böbrek nakli yap›lmas› flart görün-
mektedir. Bu nedenle, bir aç›dan bak›ld›¤›nda, böbrek
hastalar› için canl›dan nakillerin artt›r›lmas› bir zorun-
luluk halini al›rken karaci¤er nakilleri için olay› çok fark-
l› boyutlardan de¤erlendirmekte fayda vard›r. 

Karaci¤er için merkezlerin kadavra yat›r›mlar›n›n da
olmas› ve ülke donör havuzuna kendi bölgelerinden belli
bir y›ll›k getiri sa¤lamalar› gereklili¤ini koymak önemli
bir flart gibi görünmektedir. 

Di¤er en önemli nokta olan organ›n uygun hastaya git-
mesi kavram›nda baflvurulacak yöntemin MELD skor-
lamas› oldu¤udur. Gerçekten de günümüzde birkaç
kilometrelik bir mesafe içinde MELD skoru 40 olan bir
hasta varken bulunan karaci¤erin MELD skoru 10 olan
bir hastaya tak›lmas› hem etik hem de bilimsel aç›dan
kabul edilemez. Her halde ivedilikle çözülmesi gereken
sorun da budur. 

Devletin merkezi bir konumda rol ald›¤› bugünkü or-
tamda sözünü etti¤imiz ulusal bekleme listesinin olufl-
turulmas› için bütün koflullar haz›rd›r. Burada ön görülen
sorun ulusal merkezi liste oluflup organ hastaya gitti¤inde
hastalar›n haliyle geliflmifl merkezlere yay›laca¤› ve gelifl-
mekte olan merkezlerin kan kaybedece¤i gerçe¤idir.
Ulusal listeye bir türlü geçilememesinin nedeni budur.
Ancak bu sistemin hastalar için getirece¤i yararlar, söz
konusu riskten büyük oldu¤undan, bu konudan feragat et-
mek etikten feragat etmek anlam›na gelecektir. Kald› ki
bu sistem oturtuldu¤unda yersiz karaci¤er nakli merkezi
açma sorunu da kendili¤inden çözülecektir. 

Ulusal liste sa¤l›k sigorta sistemlerinin yerleflmedi¤i
ülkemizde, merkezlerin baflar›lar›na göre do¤al selek-
siyonunu da sa¤layaca¤›ndan hem etik hem de bilimsel
bir zarurettir. Yeter ki etkin bir denetim sistemi de olufl-
turulabilsin ve cezalar belirlensin. Kuflkusuz bu denetim
içinde merkezlerde transplantasyon yap›lan hastalar›n
takibi de dahildir. Bu konuda devletin denetiminden bel-
ki de daha önemlisi hastalar›n primer hekimleri olan gast-
roenterologlar›n yaklafl›mlar›d›r. Transplant sisteminin
eti¤i içinde halen kiflisel eti¤e olan ihtiyac›m›z›n çok aç›k
oldu¤u günümüz koflullar›nda, gastroenterologlar›n has-
talar›n› yönlendirirken tak›nacaklar› tutum çok önem
tafl›maktad›r. Asl›ndan bununla da kalmamal› ve bat›daki
örneklerindeki gibi gastroenterologlar bir an önce ulusal
transplantasyon stratejilerinin içinde de yer almal›d›rlar.
Devletin politikalar›n› oluflturan transplant ile ilgili resmi
kurullara, yaln›zca transplant cerrahlar›n›n de¤il, iflin
büyük ölçüde hamall›¤›n› yapan gastroenterologlar›n da
girmeleri elzem görünmektedir. Ancak böylelikle transp-
lantasyonun ülkemizdeki gelece¤inin sa¤lam bir alt
yap›ya kavuflabilece¤i düflüncesindeyiz.
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