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ve irfan›n müspet fikirlerini
veriniz. Gelece¤in ayd›nl›¤›na
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Avrupa seviyesine gelmek için
Türkiye’de 150 bin hekime ihtiyaç var

T.C.’nin 21. Dönem Başbakan› Say›n Bülent
Ecevit Ulusal Gastroenteroloji kongremizin
başar›l› geçmesini temenni etmiştir...

Say›n
Demirel ile
Prof. Dr.
Ali Özden’in
yapm›ş
olduğu
ropörtaj
üniversite
ve YÖK
konusuna
aç›kl›k
getirmektedir
Ülkemizde eğitim siste mi ( İlk- orta – lise – üni versite) çağ›m›z›n ihtiyaç lar›na cevap verebilir seviyede midir ? Bu konuda
neler yap›lmas› gerekir ?
Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti’nin geçen 78 senelik
faaliyetleri içerisinde en zorland›ğ› alan ve en başar›l› olduğu alan eğitimdir. Türkiye
Cumhuriyeti 1923’de kurulduğu zaman 10 bin öğretmen, 200 bin öğrenci ile ilköğretime başlam›şt›. Çok az
say›da lise seviyesinde okul
vard›. Üniversitesi yoktu ,
Darülfunun vard›. 2000 y›l›na gelindiği zaman Türkiye
nüfusu 12 milyondan 60 milyona gelmiş ve 15 milyon
çocuk okul çağ›nda , okul ister duruma gelmiştir.
Tabii ki ilkokul okuyan
çocuklar›n daha sonra orta
eğitimi görmesi ve sonra da
üniversite eğitimi görmesi
laz›md›r. Devletin ilk işi bu
çocuklara okul ve öğretmen
verebilmek olmuştur. Cumhuriyetin 50. Y›l›nda ( 1973)
ilkokullaşma henüz %65’ler
seviyesinde idi. Tüm gayretlere rağmen bu kadar yap›labilmiş idi. Çünkü Türki-

K. Atatürk, 1927

ye’nin nüfus art›ş› y›lda %
2,5-3’tür. Bu kadar büyük
nüfus art›ş›na hiçbir ülkenin
cevap verebilmesi mümkün
değildir. Türkiye bütün bunlara rağmen 2000 y›l›na ilköğretimi yani zorunlu eğitimi
8 y›la ç›kararak gelmiş ve ülkenin her köşesindeki her çocuğa okul ve öğretmen sağlam›şt›r. Bunu başar› kabul etmek gerekir. Bundan sonra
ilkokuldan ç›kan her çocuğun %60’›na orta eğitim sağlam›şt›r. Orta eğitimi tamamlayan çocuklara üniversite
eğitimini sağlamak da bundan sonra yap›lmas› gereken
işler aras›ndad›r. Devlet üniversite çağ›na gelmiş çocuklar›n % 2’sine örgün eğitim
,% 32’sine örgün ve yayg›n
eğitim sağlayabilmiştir. Bunu eşiği % 40’d›r.Buna çok
yaklaş›lm›şt›r.
Bir darülfununla işe başlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 77 üniversitesi
vard›r. Ülkenin her köşesine
yay›lm›şt›r. Bunlar› büyük
başar› say›yoruz.
Bir başka problem de eğitimin kalitesidir. Gerçekten
çağ›n icaplar›na uygun çocuklar yetişmekte midir? Bu

tart›ş›labilir. Tüm dünyada
da bu tart›ş›lmaktad›r. Yaln›z
eğitim büyük şehirler müstesna , üç tane büyük şehir
belki beş desek daha doğru
olur . Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep buralarda 30- 32 çocuk bir s›n›fta okuyabiliyorken göç
alan şehirlerimizde olduklar›ndan baz› okullar da 60-70
kişi bir s›n›fta okuyabiliyor.
Şimdi bununla büyük mücadele yap›lmaktad›r. Devletin
vazifesi herkese okuma imkan›n›n sağlanmas›d›r. Burada büyük mesafe al›nm›şt›r.
Türk eğitimcilerine büyük
görev düşmektedir. Eğitimciler kaliteyi yükseltmek ve
eğitimi çağdaş eğitim haline
getirmek durumundad›rlar.
Bu konuda da büyük gayretler var . Her şey çok iyidir diyebilmek mümkün değil ama
her şey berbatt›r demekte büyük haks›zl›k olur.
Bugünlerde biliyorsunuz YÖK yap›lanmas› hakk›nda bas›nda yaz›lar ç›k›yor ve bu konuda da hakikaten ciddi bir çal›şma
mevcut. Yeni bir YÖK yasas› haz›rlan›rken (bu ka-

dar uzun devlet tecrübenizden sonra) nelere dikkat
edilmesi gerekir? Çünkü
her yeni haz›rlan›ş yeni bir
f›rsatt›r, bu f›rsat›n kaç›r›lmamas› gerekmektedir.
Siyasi iktidarlar değiştikçe ülkede baz› değişiklikler
de onunla beraber gelir. Benim anlay›ş›ma göre siyasi
iktidarlar›n işe başlad›klar›
zaman üniversite ile karş›
karş›ya kalmalar› kadar yanl›ş bir şey olamaz. Ne yapacaklarsa üniversite ile beraber yapmal›d›rlar. Sanki üniversite kurumuna, üniversite
konseptine veya üniversite
hocas›na , müessesesine has›mm›ş gibi iktidara gelip
“kökünüzü kurutacağ›z, bak›n neler yapacağ›z” gibi bir
düşünce teşhir etmek çok
yanl›şt›r. Üniversite bir siyaset konusu olamaz. Biz uzun
bir üniversite tecrübesine sahip değiliz. 1933’ten bugüne
kadar geçen o zaman içerisinde henüz 70 sene geçmiştir . Diğer Avrupa üniversitelerine bakt›ğ›n›z zaman geçmişleri 900 seneye dayan›r.
Gerçi İstanbul Üniversitesi’
Devam› 4. Sayfa’da

YÖK Yasa
Taslağ›
yasalaş›rsa
başta
rektörler ve
dekanlar
olmak üzere
üniversitelerin
seçilmiş 26 b in
mensubunun
görevi sona
erecektir.
Bu, Türk
üniversite
sistemi için
felakettir...

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

AKP padişahl›k yetkisi istiyor
Son günlerde Milli Eğitim Bakanl›ğ› taraf›ndan haz›rlanarak hükümete sunulan YÖK Yasa Taslağ›
gündeme gelmiş bulunmaktad›r.
Milli Eğitim Bakan› ve hükümet
taraf›ndan gizli tutulmas›na rağmen elde ettiğimiz söz konusu yasa
taslağ›, yüksek öğretim sisteminden ve laik eğitimden ödün vermeyen üniversitelerin yöneticilerini
tasfiye etmeyi amaçlamaktad›r.
Bu kadar kapal› kap›lar ard›nda,
şeffafl›ktan uzak, tart›ş›lmadan k›sa sürede haz›rlanan taslak ile Türk
Yüksek Öğretimi içinden ç›k›lmaz
bir kaosa sürüklenecektir.
Yüksek öğretim sisteminde köklü değişiklikleri içerecek olan bu
taslağ›n oldu bittiye getirilmesi,
TBMM’de tart›ş›lmadan -AKP’nin
say›sal çoğunluğu ile- geçirileceği
izlenimini güçlendirmektedir.
YÖK’le ilgili yap›lacak köklü
bir yasa değişikliğinin; öğretim
üyelerinin, üniversitelerin, TÜBİTAK, TÜBA ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği’nin üzerinde
anlaşarak haz›rlayacağ› bir metin
olmas› gerekirken, bu tasar›n›n haz›rlan›ş›nda bu vazgeçilmez kurala
hiç uyulmam›şt›r.
AKP, YÖK Yasa Taslağ›’yla
neyi amaçlad›ğ›n› gizlememelidir.
Gerçek amac›n› kamuoyuna mutlaka aç›klamal›d›r.
1- Taslakta; "Yasa ç›kt›ğ› andan
itibaren ÜAK, YÖK Genel Kurulu,
YÖK Yürütme Kurulu, YÖK Denetleme Kurulu, Üniversitelerin
Senatolar›, Üniversite Yönetim
Kurullar›, Fakülte, Enstitü, Yüksek
Okul Kurullar›, rektörler, bütün dekanlar, bütün müdürler ve yüksek
öğretimdeki tüm kurullar›n görevi

sona erer" denilmektedir. (Geçici
Md:1)
Bütün bu seçilmiş insanlar yaklaş›k 26 bin kişidir. Bu, Türk üniversite sistemi için felakettir.
2- Yasa ç›kt›ğ› andan itibaren
bütün rektörlerin görevi sona ermektedir. 20 gün içinde yeni rektör
seçimi yap›lacakt›r. İki dönem rektör olanlar aday olamayacakt›r. Tek
dönem rektörlük yapanlar yeniden
aday olabilecektir. Üniversite öğretim üyeleri oylar› ile 4 aday belirleyeceklerdir. Bu 4 aday› 2’ye indirme görevi Milli Eğitim Bakan› taraf›ndan atanan 7 kişilik komisyona verilmektedir. Bu 7 kişilik komisyonun belirleyeceği 2 kişiden
birini Cumhurbaşkan› rektör olarak
atayacakt›r. Aç›kças›, siyasi atamayla gelen 7 kişilik komisyon, seçimin de önüne geçecektir.
3- Bu 7 kişilik komisyon, üniversitelerdeki kurullar›n oluşumu
ve atamalar›n yap›lmas› s›ras›nda
bütün yetkileri elinde bulunduracakt›r. Demokrasilerde böylesine
her şeyi yapabilen "PADİŞAH
YETKİLİ" bir kurul asla olamaz.
4- Tasar› ile YÖK’ün konumu
tamamen siyasallaşt›r›l›yor. 17
üyeli kurulda 8 üye Bakanlar Kurulu taraf›ndan atan›yor.
5- Yasa taslağ›nda AKP, üniversiteye giriş sistemini değiştirerek
tüm meslek ve teknik lise mezunlar›na ve özellikle de İmam-Hatip Lisesi mezunlar›na bütün branşlar›
açmak istemektedir.
Meslek ve teknik liselerde okuyan öğrenciler ülkemizin gözbebeğidir. Meslek sahibi olacak öğrencileri kendi alanlar›nda bir fakülteye
Devam› 9. Sayfa’da
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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu:

Teknolojinin ilerlemesine dayal› olarak bilimde
ilerleyiﬂlerin izlenebilmesi baﬂta kaynak gerektirir
Üniversitelerin ana görev lerinden biri Cumhuriyet fel sefinin yaşama geçirilmesi ya n›s›ra ülkenin sosyal, ekono mik, kültürel ve yaşamsal
problemlerine bilimsel, çağ daş çözüm üretmesidir. Üni versitelerimizin ülke sorunla r›na çözüm ürettiğini düşünü yor musunuz?
Üniversitelerimiz kurulduklar› günden beri Cumhuriyet
felsefesinin yaşama geçirilmesinde etkili güç olmuşlard›r.
Üniversiteler yerel ve genel
anlamda ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve yaşamsal
sorunlar›na bilimsel ve çağdaş
çözümler üretmektedir. Üniversitelerin görevleri eğitimöğretim, bilimsel araşt›rma ve
topluma hizmet olarak şekillenmektedir. Üniversiteler; bu
görevlerini yerine getirirken
kurulma tarihleri, öğretim üyesi say›lar›, teknolojik donan›m›, yerel koşullar ve sosyal yap›n›n etkisi ile bu görevlerden
bir tanesinde daha öne ç›km›ş
olabilirler. 53 Devlet Üniversitemizin en yenisinden eskisine
kadar hepsinin eksiksiz sosyal
ve kültürel etkinliklerini görmekteyiz.

cektir. Bilim sürekli ilerleyen
bir olgudur. Teknolojinin ilerlemesine dayal› olarak bilimde
ilerleyişlerin izlenebilmesi başta kaynak gerektirir. Bu bak›mdan özellikle yeni kurulan üniversitelerde çok güçlü bir internet ağ›n›n ve böylece dünya bilim ortam›na rahatl›kla girilebilir durumun ortaya ç›kmas› gerekecektir. Teknolojik ve bilimsel ilerlemeler üniversitede yeni
sorunlar›n ortaya ç›kmas›na sebep olacakt›r. Örnegin eğitim
yöntemlerinin değişmesine ve
sürekli daha güçlü eğitim, daha
çağdaş eğitimi yakalayabilme
amaçl› uğraşlar üniversitede yeni sorunlar›n ortaya ç›kmas›na
sebep olacakt›r. Ayr›ca öğrencilerin bar›nma, beslenme, sosçözüm üretmesi gerektiği hal- yal, kültürel, spor, sanat ve tüm
de bunu gerçekleştirememiş etkinliklerde çağ› yakalayan
olduğu izlenimi mevcuttur. Bu öğrenci olabilmelerini sağlakonuda neler düşünüyorsu- mak ve böylece bütün sorunlar›
nuz?
çözmek üniversite yöneticileriÜniversitelerin kendi sorun- nin uğraş›d›r. Bilimsel araşt›rlar›na çözüm üretemediği dü- maya dönük sorunlar ise ünişüncesi asl›nda doğru ve ger- versitelerde deneysel çal›şmalaçekçi değildir. Üniversitelerin r›n ve kaynaklar›n düzenli kulsorunlar› hiçbir zaman bitmeye- lan›labilmesini gerektirmektecektir. Üniversiteler öğrenci, dir. Kaynak s›k›nt›s› çeken bir
öğretim eleman› ve idari görev- ülkede üniversitelerin kaynaklilerle bir bütündür. Öğrenciler lar yönünden çok geniş olanakdeğişken bir yap›dad›r. Öğrenci lara sahip olabileceğini düşünÜniversitelerin ülke koşul- değişik sosyal, kültürel ve eko- mek asl›nda yanl›şt›r.
lar›na uygun çağdaş bir yap›- nomik yap›ya sahip olarak süDevam› 11. Sayfada
laşma için kendi sorunlar›na rekli değişen bir tablo göstere-

Teknolojik ve bilimsel
ilerlemeler
üniversitede yeni
sorunlar›n ortaya
ç›kmas›na sebep
olacakt›r. Örneğin
eğitim yöntemlerinin
değişmesine ve
sürekli daha güçlü
eğitim, daha çağdaş
eğitimi yakalayabilme
amaçl› uğraşlar
üniversitede yeni
sorunlar›n ortaya
ç›kmas›na sebep
ol ac a k t › r .

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras:

Ça¤daﬂl›¤a ve pozitif bilime inanmayanlar› ya da en
küçük ﬂüphesi olanlar›n üniversitelerde yeri yoktur
Üniversitelerin ana görevle rinden biri Cumhuriyet felsefesi nin yaşama geçirilmesi yan›s›ra
ülkenin sosyal, ekonomik, kültü rel ve yaşamsal problemlerine bi limsel, çağdaş çözüm üretmesidir.
Üniversitelerimizin ülke sorunla r›na çözüm ürettiğini düşünüyor
musunuz?
Bu soruya geniş bir perspektifle bak›ld›ğ› zaman tamaman› evet
demek zordur. Elbette üniversiteleriniz sağl›k ve teknoloji alan›nda
önemli sorunlar› sağ›tm›ş ya da çözüm bulmuşlard›r. Ancak ülkemizde üniversite sanayi işbirliği henüz
oluşturulamad›ğ› ve kaynak aktar›m› yetersiz olduğu için k›s›r kaynaklarla başar›ya ulaşmak olas›
görülememektedir.
Üniversitelerin ülke koşullar› na uygun çağdaş bir yap›laşma
için kendi sorunlar›na çözüm üret mesi gerektiği halde bunu gerçekleştirememiş olduğu izlenimi mevcuttur. Bu konuda neler düşünü yorsunuz?
Türkiye’de üniversitelerin kendi sorunlar›na çözüm üretememeleri tek tip bir yönetimle yönetilmeleri ve aş›r› merkeziyetçi anlay›ş›n yasalara egemen olmas› ile
ilgilidir. Ayr›ca Türkiye’deki üniversitelerin çoğu kuruluş aşamas›nda ve kendi çal›şma düzenini
oluşturamam›ş üniversitelerdir. Bu
da önemli bir etkendir. Ayr›ca son
y›llarda üniversitelerimizin önemli
bölümü ciddi bir siyasallaşma bask›s› alt›ndad›r. Bu durumdaki üniversiteler ne kendilerine ne de ülkeye çözüm üretemezler.

Üniversite kendi sorunlar›n
açözüm üretmediği taktirde bir
başkas› bir gün mutlaka bu so runlar› çözecektir. O nedenle
akademisyenlerin bu görevi başka
kuruluşlara ihale etmemesi ge rektiği bir gerçektir. YÖK’ün bu
konuda çağdaş, dinamik, özgür
bir üniversite için toplum ile bü tünleşerek yeni bir projeyi günde me getirmesi gerekmez mi?
Evet gerekir.
Üniversitelerin kronik hastal› ğ› olan part-time sistemi sorunu na çözüm için yeni bir üniversite
devriminin gerçekleşmesi bekle neceğine daha ak›lc› olarak aci len gündeme getirilmesi gerekmez
mi? Çünkü bu konu çözülmeden
üniversitelerin kişiliği ve çağdaş l›ğ› hep tart›şma konusu olacak t›r.
Üniversitelerde tam gün çal›şman›n kabulü esas al›nmal›d›r. Yar›m gün çal›şma üniversitelerde
çal›şma dinamiğini etkilemektedir.Ayr›ca tek baş›na tam gün çal›şma da koşullar› düzeltmeye yetmez. Bununla birlikte iyi bir çal›şma düzeni, mali iyileştirme, araşt›rmaya daha fazla destek gerekmektedir.
Ayr›ca belirtmek istediğim bir
konu da yeni üniversite yasas› taslağ›nda yar› zamanl› çal›şmaya
geçmenin bugünden çok daha kolay hale getirilmiş olmas›d›r.
Üniversitelerin insan gücünü
oluştururken çağdaşl›k ve pozitif
bilimlere inanç kurallar›na riayet
edilmesi üniversitenin geleceğini
belirleyen en önemli kriter değil

midir?
Çağdaşl›ğ›n ve pozitif bilime
inanmayanlar›n ya da en küçük
şüphesi olanlar›n üniversitelerde
yeri yoktur. Buna dikkat çekilmediği takdirde üniversiteler önce SİYASALLAŞMA’ya sonra da dogmalara teslim olur. Bugün ülkemizde “Cemaat Okullar›” kavram›
ile bu yerleştirilmeye çal›ş›lmaktad›r. Böylece eğitim birliği yok edilecek, bunu diğerleri takip edebilecektir.
Üniversitelere mali özerklik
verildiği zaman üniversitenin
ekonomik sorunu nas›l halledile cektir? Konuyla ilgili örnekleme ler yapar m›s›n›z?
Üniversitelere mali özerklik
verilmesi üniversitelerin tüm kaynaklar›n› kendilerinin yaratmas›
anlam›na gelmez.Bundan anlaş›lan
üniversitelere ayr›lan kaynaklar›n
s›k s›k izin, tasarruf tedbirleri, serbest b›rakma işlemleri gibi engellerle kullan›lamaz hale getirilmemesidir.
Üniversite kaynaklar› esas olarak devlet taraf›ndan karş›lanmal›d›r. Bugün ülkemizde öğrenci baş›na ayr›lan kaynak 1200 Amerikan Dolar› civar›ndad›r. Dünya ortalamas› 3500 dolar, girmeye çal›şt›ğ›m›z Avrupa Birliği ortalamas›
ise 6500 dolard›r.
ABD’de gereken masraf üniversite, öğrenci ve devlet taraf›ndan 1/3 oranlar›nda paylaş›lmaktad›r. Avrupa’da ise daha çok devlet
taraf›ndan ödenmektedir. Ülkemizde ise tamam›na yak›n bir k›sm›n›n devletçe karş›lanmas› yerinde olacakt›r.
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Eğer üniversite araşt›rma yapm›yorsa üniversite olmaktan ç›k›p okul haline gelmiştir
Bafltaraf› 1. Sayfada

ne biz 500 sene diyoruz ama üniversite başka bir
şey, başka bir kurum. Şimdi üniversiteyi yeniden
tanzim etmede dikkate al›nmas› gereken meseleler
şunlard›r. Birinci mesele üniversitenin hür olmas›d›r. Bu hürriyet bilimseldir ve bilimsel hürriyeti zedelemeyecek kadar -bilhassa devlet üniversiteleri
için- mali bak›mdan özerk olmal›d›r Tabii ki mali
bak›mdan kontrol de olmal›d›r. Çünkü devletin verdiği paralar, devlet nereye verirse versin, mutlaka
kontrole tabii olmal›d›r. Ama bu kontrol bilimsel
özerkliği zedeleyecekse, bugünkü durum odur, bu
çok yanl›şt›r.
Üniversitenin ikinci meselesi üniversitenin
okunabilir olmas›d›r. Yani huzur ve sükun içinde
çal›ş›labilir olmas›d›r. Huzur ve sükun içinde üniversitelerin çal›şamad›ğ› günleri gördük. 70’li y›llar›n sonlar›na doğru bir facia ile karş› karş›ya idik.
90’l› y›llar üniversitelerin huzur içinde çal›şt›ğ› y›llard›r. Ama 70’li y›llar bir faciad›r. Ben 70’li y›llarda başbakand›m, 90’l› y›llarda cumhurbaşkan› iken
durum farkl›yd›. Bu huzur içindeki çal›şma zora dayanmamal›d›r. Üniversite kendi havas›n› kurmal› o
hava içinde yaşamal›d›r. Bunu çok önemsiyorum ;
çünkü eğer üniversite zemininde meydana gelecek
olaylar okunabilmeyi ortadan kald›r›rsa o zaman kişinin öğrenme hakk› da ortadan kalkar. Bu çok büyük bir olayd›r. İkinci olarak bunu ortaya koyuyorum. Ve burada ölçüler huzuru sağlayacağ›z diye
özerk ve hür üniversiteyi tahrip etmemelidir veya
hür ve özerk üniversiteyiz diye oray› bir anarşi yuvas› haline getirmemelidir. Ölçüler bunlard›r. Bu ölçüleri de her medeni insan bulabilir.
Üçüncü söyleyeceğim şey, üniversite çağdaş olmal›d›r. Türk üniversitesinin de Avrupa’n›n,
Amerika’n›n, Japonya’n›n yani modern dünyan›n
gelişmiş üniversiteleriyle bilimsel bak›mdan bir rekabeti, yar›ş› söz konusu olmal›d›r. Bu da bilimsel
yay›nlar›n uluslar aras› indekse giren say›s›na , kalitesine ve bu yay›nlar›n uluslararas› arenada kabul
görülüp site edilişine bağl›d›r. Türk üniversiteleri
kendi baş›na bir kurum değildir. Türk üniversiteleri
birer cumhuriyet üniversiteleridir. Yaln›z ayn› zamanda evrensel standartlara uyan bir üniversite olmal›d›r. Türk üniversitelerinin yetiştirdiği gençler
çağ›n yar›nki icaplar›na cevap vermelidir. Bugünün
değil yar›n›n icaplar›na cevap vermelidir. Yak›n yar›n› kastediyorum. Yani dünyadaki gelişmeler şudur. Bir Avrupa Birliği meydana gelmektedir 25 ülke bunun içine girmiştir. Türkiye bunun içinde olacakt›r eninde sonunda. Bu 550 milyonluk bir ülkedir. Burada serbest dolaş›m olacakt›r. İnsanlar bu ülkenin bir ucundan girip diğer ucundan ç›kacakt›r.
Yani bu 550 milyon insan›n aras›na girebilen Türk
insan› üniversite eğitimi görmüş olmal› bunlarla konuşabilmeli ve hayat standartlar›na uyabilmelidir.
Burada iki mesele önem kazanmaktad›r. Birincisi
mesleğini öğrenmeli, ikincisi lisan bilgisi olmal› ve
bilim , enformasyon çağ›nda bilgisayar ve internet
gibi henüz nereye varacağ› belirli olmayan imkanlar› ve vas›talar› kullanabilir olmal›d›r.
Bunlar›n aras›nda çok önemli bir noktada ; Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin üniversiteleri olan bu
kuruluşlar›n olmazsa olma iki şart› olduğudur. Biri
Türkiye ve memleket birliğinin muhafazas›, diğeri
de laikliktir. Bu iki ilkede temel insan haklar›na ayk›r› değildir. Temel insan haklar› dediğimiz bu haklar asl›nda insan haklar› beyannamesine dayan›r. Bu
beyannameni 28 maddesi haklar› sayar , 30. maddesi der ki " bu haklar›n hiçbirisi diğerini tahrip için
kullan›lamaz". Kargaşaya ve anarşiye müsaade edilmemektedir.
Yani bundan kastettiğim şudur; kişi hem temel insan haklar›ndan yararlanacak, hem de ülkesinin bölünmez bütünlüğüne ve laikliğine sahip ç›kabilecektir.
Zaten medeni kanuna bakt›ğ›m›z zaman, başkas›n›n
zarara sokulmas›n›n men edildiğini görürüz. Biz ne
kadar küreselleşsek de, ne kadar başka ülkelerle işbirliği içerisinde olsak da bir milletin çocuklar›y›z. Bir ülkemiz, devletimiz var bu unutulmamal›d›r.
Üniversiteler ülke sorunlar›n›n çözümü için bilimsel araşt›rmalar yaparak devlete yard›mc› olmak
amac›yla gerekli çabay› göstermiş midir ?
Bu çabay› göstermiştir demek güçtür. Çünkü üniversiteler böyle bir gayretin içinde olduklar›
takdirde sanki siyasete kar›ş›yormuş gibi geçmişte
töhmet alt›nda kalm›şlard›r. Bence özerk üniversitenin ülke sorunlar› hakk›nda düşüncelerini hür bir biçimde ortaya koymas› kadar doğal bir şey yoktur.
Siyasi iktidarlar üniversiteye karş› çok tahammüllü
olmam›şlard›r. Üniversite-siyasi iktidar münasebetleri uysall›k gerektiren münasebetler gibi görülmüştür ve onun içinde bu münasebetler Türkiye’de pek
iyi gitmemiştir. Zaten hür yada özerk yani bilimsel
özerk üniversite kavram› bizim devlet sistemimizde

yenidir. Eski devlet sistemimizde medrese var ama
onun fonksiyonu başkad›r. Bu kavram yepyenidir
bunun içinde ikide bir üniversite kanunu ç›kar›lmaktad›r. Her 10 senede , 20 senede üniversite kanunu ç›kar›lmas› çok yanl›şt›r. Netice itibar›yla üniversite yönetiminde tutars›zl›k meydana gelmektedir. Daha YÖK kanunu ç›kal› 20 sene oldu ve 10 sene önce bu kanunda bir sürü değişiklikler yap›ld›.
Asl›nda her şey d›şardan göründüğü gibi değildir.
Örneğin seçim çok güzel bir şey ama beraberinde
ikilik getirmektedir. Genel ülke çap›nda seçimde
ayn› ama başka çaremiz yoktur. Fakat üniversitede
seçim olay›n› çok abartmamak laz›md›r. Belki seçim baz› ana kademelerde gerekli olabilir ancak bunu da siyasi hüviyete kavuşturmamak laz›md›r. Bugün gerçekleşen nedir; mesela rektör seçiminde üniversite 6 aday seçiyor, YÖK bunu üçe indiriyor,
Cumhurbaşkan› seçiyor. Cumhurbaşkan› siyasi değildir demek mümkün mü? Bu görünürde öyledir
cumhurbaşkan› bal gibi siyasidir. Bence seçim kurumunu üniversite idaresinde fazla abartmamak laz›m.
Üniversiteler kendi sorunlar›n› çözerken dinamik
bir çal›şma içinde midir? Üniversite kendi sessizliği
içerisinde midir? Sorunlar›n›n çözümünü başkas›na
m› ihale etmektedir? Sizin siyasette bulunduğunuz
ve cumhurbaşkanl›ğ›n›z süresince bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
Şimdi meseleye şöyle bir bakal›m: 1960 y›l›nda
Türkiye’nin 6 üniversitesi var. Bu üniversitelerden
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
ve Ankara Üniversitesi yerleşik. Yani Ankara Üniversitesi 14 y›ll›k bir geçmişe sahip, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitesi epeyce uzun bir geçmişe
sahip. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi de yüksek
mühendis okulundan münevver, o da Ankara Üniversitesi gibi. Sonra İzmir’de Ege üniversitesi, Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ankara’da
ODTÜ ve Erzurum’da Atatürk Üniversitesi kurulmuş. Toplam 7 üniversite oluyor. Ama bunlar çok
başlang›çta. Mesela 1965’te ben başbakan olduğum
zaman aşağ› yukar› bunlar›n hiçbir şeyi yoktu. Hacettepe Üniversitesi bizim kurduğumuz bir üniversitedir. Sonra Çukurova Üniversitesini kurduk. Bunu
Eskişehir ve Kayseri izledi. Daha sonralar› da diğerleri.. 1990’a geldiğimiz zaman Türkiye’nin 28 üniversitesi vard›. 1992’de 24 Üniversite daha kurduk.
Mamafih bunlar›n birtak›m alt yap›lar› vard›. Yüksek okullar anlam›nda yani. Böylece 52 üniversite
oldu. Daha sonra Galatasaray Üniversitesini kurduk
Bundan sonra da 24 tane vak›f üniversitesi kuruldu.
Vak›f üniversitelerinin kuruluşu 1985’lerden sonraya dayan›r. Bunlar›n kuruluş hallerinde çok büyük
sorunlarla karş› karş›ya gelinmekteydi. Bu bir taraftan imkan meselesi idi, laboratuvarlar›, kütüphaneleri kurmak ve üniversite haline gelmek, bir taraftan
da öğretim üyesi meselesi idi. Bu üniversiteler çok
iyi mücadele verdiler ve şimdi hepsi başlar›n› suyun
üzerinde tutmaktad›rlar. Türkiye’nin Kars’ta,
Van’da, Edirne’de işte burada bir üniversitesi var
dedirtecek üniversiteleri olmuştur. Bunlar›n bir çoğunun T›p fakülteleri ve hastaneleri olmuştur. Bu
hastaneler bence ülkenin çeşitli köşelerine yüksek
hekimliği götürmüştür. Can, aziz, vatandaş kendisini muayene edecek doktorun profesör ya da doçent
olmas›n› istiyor. Bunun içinde Van’dan kalk›p Ankara’ya geliyor. Ama bugün Türkiye’nin her yerine
dağ›lan öğretim üyeleri ile bunlara gerek kalmam›şt›r. Van Gölü’nün kenar›nda kalp ameliyat› yap›labiliyor. Bu Türkiye’nin gururudur. Üniversiteler bir
taraftan hekimliği ülkenin her taraf›na götürürken,
şu üç şeyi de beraberinde götürmüştür. Spor, güzel

sanatlar ve kültür. Böylece asl›nda saat 21.00’a yatan Türkiye şehirlerinin yerini gece yar›lar›na kadar
sokaklar› c›v›l c›v›l olan şehirler alabilmiştir. Üniversiteler bu arada kendi meselelerini çözmede imkanlar› nispetinde çok başar›l› olmuşlard›r.YÖK
idaresi de bu geçen 10 sene zarf›nda bu üniversitelerin kuruluşuna çok yard›mc› olmuştur.
Prof. Dr. Ali Özden: Bende şunu belirtmek isterim ki Türkiye’deki bütün üniversiteleri ziyaret etmiş birisi olarak tahmin ediyorum önümüzdeki 20
y›l içerisinde bu üniversitelerin Türkiye’de sosyokültürel olduğu kadar ekonomik anlamda da kalk›nmaya büyük katk›s› olacağ›na inan›yorum. Bat›n›n
dahi bu manzaray› görünce imreneceğini düşünüyorum. Bu nedenle de her gittiğimiz yerde kulaklar›n›z› ç›nlat›yoruz. Çünkü başlang›çta bu kadar çok üniversite aç›ld›ğ› için tenkitler alm›şt›n›z. Ama geçen
süre içerisinde orada genç doktorlar›n, genç mühendislerin neler yapabileceğini biz gözlerimizle gördük.
Konumuzla alakal› olduğu için; Türkiye’de genel sağl›k sigortas› ne pahas›na olursa olsun mutlaka ç›kar›lmal› m›d›r? Ç›kar›l›rsa gelecekte Türk vatandaş›na yayg›n çağdaş seviyede sağl›k hizmeti verilebilir mi? Bu konudaki görüş ve düşünceleriniz
nelerdir?
Türkiye’nin iki tane büyük hedefi vard›r. Bunlardan bir tanesi , bu ülkenin her insan›n›n eğitilmesi ki
bu konuda çok önemli ad›mlar at›ld› . İkincisi de her
insan›n sağl›k hizmetinden yararlanmas›d›r. Zaten
dünya da "herkese sağl›k hizmeti " slogan› Birleşmiş Milletlerin slogan› haline gelmiştir. Bu hizmeti
verebilmek için kafi miktarda sağl›k eleman›, kafi
miktarda sağl›k kurumlar›na ihtiyaç vard›r. Kurumlardan halk›n yararlanabilmesi laz›md›r. Sağl›k meselesi devletin devlet olma iddialar›ndan birisidir.
Yani bir ülkede sağl›k hizmetleri vatandaşa götürülemiyorsa orada devlet devletliğini yapm›yordur.
Bu hizmeti götürmenin çeşitli yollar› vard›r. Biri
devlet hastaneler, sağl›k ocaklar› açar ve bütün vatandaşlara gelin buradan yararlan›n der. İkincisi, hali vakti yerinde olandan yani ödeme gücü olandan
tedavi paras›n› al›r. Üçüncü bir yolda özel sağl›k
hizmetlerinin yap›lmas›na müsaade eder. Tabii ki
bütüm mesele hastane kap›s›n› çalan vatandaş›n
ödeme gücünün olup olmamas›d›r. Sigorta vatandaş›n sağl›k hizmetinin karş›l›ğ›n› ödeyecek yerdir.
Ama primin olmad›ğ› yerde sigorta olmaz. Türkiye’deki s›k›nt› halk›n büyük bir k›sm›n›n prim ödeme gücünün olmamas›d›r. Prim ödeme gücü olmayan kimseye paran yoksa öl diyemezsiniz. Devlet
bunu diyemez. Ya da elinden bono al›p sonrada bunu işleme sokup icra yollar›na başvurmak gibi işlemler zulümdür. İşte biz bunun için yeşil kart› ç›kard›k. Yeşil kart eğer 150 trilyona mal olmuşsa
devlet hastaneye ödeyecek 10 milyonu olmayan insana hizmeti sunsun. Derseniz ki bu 150 trilyonu yeşil karta ödemeyelim de sigortaya ödeyelim diyorsan›z o da olur. Yani demek istiyorum ki sağl›k sigortas›n› getirirsiniz, herkesi mecbur edersiniz, hali
vakti yerinde olmayan›nkini devlet öder. Halen Türkiye’de halk›n % 70’i bir sigorta şemsiyesi alt›ndad›r. Ancak % 30’luk kesimin hiçbir teminat› yoktur
bu da genellikle köylüdür. Yeşil kartta suistimal oluyor derseniz, hali vakti yerinde olmayanlar› idari
makamlar zaten tespit etmektedirler. Mesela Vehbi
Koç isterse yeşil kart› ona da verelim. Çünkü bu gurur meselesidir. Ben yoksulum bana yeşil kart verin
diye devlete birisi geliyorsa ya gerçekten bu kişi
yoksuldur ya da gururunu ayaklar alt›na alm›şt›r. Bu
s›navlardan geçerek toplum olacağ›z.

Türkiye’de hekimlerin işi zordur. Vatandaşa , insana birinci elden hizmet etmektir. Hekimlerimize
bir mesaj›n›z var m› ?
Türkiye’de sağl›k hizmetlerinde Avrupa seviyesine ç›kmam›z laz›md›r. Avrupa seviyesi dediğimiz
zaman 350-400 kişiye bir hekim, 10 000 kişiye 300350 yatak ve mortalitenin %0,6’lara çekilebilmesi
anlaş›l›r. Halen bu oran % 40 civar›ndad›r. Genç kad›n ölümlerinin aşağ› çekilmesi gereklidir. Bir tak›m
hastal›klara karş› Kanser, HIV, HCV gibi kampanyalar›n aç›labilmesi laz›md›r. Türkiye’de Avrupa
seviyesinde 400 kişiye bir hekim düşen yerler de
var, 5000 kişiye bir hekim düşen yer de var. Tabii ki
bu hekimlerin işi değil ama çok dengesiz bir durum.
Gönül istiyor ki Türkiye’nin her taraf›nda bu standard› tuttural›m. Halen Türkiye’nin 81 000 hekimi
var, her senede 5000 hekim buna kat›l›yor. Yani bu
hesapla 800-900 kişiye bir hekim düşüyor. Yar› yar›yay›z. Avrupa seviyesine gelmek için Türkiye’nin
150 000 hekime ihtiyac› var. Hekimliğin bir çok
dallar› var. Sadece hastane hekimliği değil , koruyucu hekimlik, aile hekimliği gibi bir çok yeni alanlar
var. Türkiye’de bugün her türlü imkan var. Hayat
şartlar› kolaylaşm›şt›r. Ankara’daki hayat şartlar›
Hakkari’de de var. Hekimler Türkiye’nin her taraf›nda Avrupa Standartlar›nda hizmet verebilmek
için ç›rp›n›yorlar ben görüyorum . Türk milletinin
hekimlerine minneti ve şükran› vard›r. Sevinçle ifade edeyim ki Türkiye’de hekimlik dünyan›n dikkatini çekecek standartlara kavuşmuştur. Bugün İngiltere’den, Hollanda’dan bir çok emekli olmuş insan›n Türkiye’ye gelip ameliyat olduğunu görüyoruz.
Dün Almanya’ya giden Türk halk› bu gün Avrupa’n›n iyi memleketlerinden hasta kabul ediyor. Bu
çok önemlidir. Türkiye’de bugün yap›lamayan hiçbir şey yok. Üniversitelerimiz, hastanelerimiz Avrupa’n›n Amerika’n›n büyük hastaneleri ile işbirliği
içerisindeler. Hekimliğin seviyesini yüksek tutmaya
mecburuz. Görüyoruz ki Sovyet sisteminden ç›kan
ülkelere nazaran Türkiye’de hekimlik çok yüksek
seviyededir. Hekimlerin en önemli sorunu hasta bak›m›n› yaparken teknik standartlar› yakalamakt›r.
60’l› y›llarda tek modern cihaz röntgen cihaz› idi. O
da bir çok yerde bozuktu. Bugün hekimlik aletli t›p
haline gelmiştir. Bu aletleri kullanabilmek , tamirini
yapacak teknik eleman› yetiştirmek laz›md›r. Türkiye’ni 256.000 kişilik sağl›k ordusu vard›r. Bu küçümsenemeyecek bir rakamd›r. Ancak bu ordunun
kalitesinin daha iyiye götürülmesi gerekir.
Türkiye’de üniversitelerde pür araşt›rma yapan,
hayat›n› tamamen araşt›rmaya adam›ş insanlara bir
mesaj›n›z var m› ?
Üniversite ile okul aras›ndaki fark , okulda bir
şeylerin öğretilmeye çal›ş›lmas›, üniversitede ise öğretilen bilgilerin sebeplerinin araşt›r›lmas›, keşfedilmesidir. Üniversiteler ( searching mind) araşt›ran zihinlerin bir araya geldiği zeminlerdir. Araşt›rma
üniversitenin simgesidir. Eğer üniversite araşt›rma
yapm›yorsa üniversite olmaktan ç›k›p okul haline
gelmiştir. Eğer üniversite ünvan›n› muhafaza etmek
istiyorsan›z mutlaka araşt›rma yapacaks›n›z. Zaten
bilimin ve teknolojinin gelişmesi buna bağl›d›r.
Önümüzdeki 20 y›l zarf›nda Türkiye bilim ve teknoloji üreten ülkeler aras›na giremezse bilim ve teknoloji kolonisi haline gelecektir. Öyle tahmin edilmektedir ki dünyadaki 290 ülkeden 20’si bilim ve teknoloji üretirken diğerleri bunlar› kullanan memleketler olacakt›r. Bilim ve teknoloji üretmek Türkiye’nin iddias›d›r. Bu da ancak araşt›rma yapmak ile
mümkün olur.
Say›n Süleyman Demirel :Ben bu ülkenin
sağl›k siyasetini yürüttüm. Benim sorunum bu ülkenin insan›na sağl›k hizmetini götürmek . Bana deseniz ki "şu adam› muayene et" bunu yapamam bu sizin işiniz. Ama sizi o adama götürmek benim işim.
Bu hizmetlerin mükemmel olabilmesi için neler
yapmak laz›m? Ben senelerce bununla uğraşt›m.
Sağl›k ocaklar› ve sağl›k hizmetlerinin yay›lmas›
aç›s›ndan. Benim hükümete geldiğim y›llarda sağl›k
ocaklar› yeni başlam›şt›. Buna karş› olanlar vard›.
Bunlara dedim ki "niye karş› oluyorsunuz, halka giden her şeye taraftar olun" Mesela Aile planlamas›
kanuna karş› olanlar vard›. Bunlara da bu kanun ç›kacak ve uygulanacak dedim. Bu çal›şmalar karş›s›nda Türkiye’nin nüfus art›ş h›z› %3’ten % 1,5’a
inmiştir. Bunun %1’in alt›na inebilmesi laz›md›r.
Prof.Dr. Ali Özden : Say›n Cumhurbaşkan›m
sizden çok k›ymetli fikirler ald›k. Bu görüşlerinizi
Türkiye’deki tüm meslektaşlar›m›za ve Gastroenterologlara kongre’de ç›karacağ›m›z gazetemiz ile
iletmeyi düşünüyoruz. Bu konuşmadan da şunu ç›kar›yoruz ki bu ülkenin size daha çok ihtiyac› vard›r.
Say›n Cumhurbaşkan›m size çok teşekkür ediyoruz.
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Ali, seni yaşarken tanıyan ailen, hocaların, öğrencilerin, meslektaşların, çalışma arkadaşların, sınıf arkadaşların ve
dostlarınla güzel bir törenle seni ebedi
yolculuğuna uğurladık. İnan bana çok
farklı bir toplantı oldu.
Asistanlarının başında beklediği
aziz Türk bayrağına sarılı naşınla, şehit
düşmüş güçlü yapınla , sevecenliğinle,
önder kişiliğinle, bilimselliğinle ve bilgeliğinle topladığın insanları Ord.
Prof. Muhittin Erel Anfisi , ayakta onlarca insan durmasına rağmen almadı.
Çoğu ziyaretçiler kalabalık yüzünden
içeri giremediler bile. Yaşıyor olsaydın
göz kamaştırıcı, o görkemli CV’ne bu
muhteşem final toplantısını da ilave
ederdin. Benim gibi bilimsel ve özel
toplantılarını kaçırmamaya gayret
eden bir çok kişi gibi herkes seni görmek taziyede bulunmak ve acılarını
başkalarıyla paylaşmak için geldiler.
Kesinlikle aradıklarını bulmuşlardır kanaatindeyim. Çünkü sürpriz olarak,
(ekstradan) senin sesinle yazdığın iki
tane güzel şiirini de dinlediler. (Düşünmekten Yorgunum). Aldığın onlarca
ödüle bir de çok sevilen insan ödülü
de ilave edildi haberin olsun.
Söz alan konuşmacılar senin kişiliğinin her yönünü çok güzel tanımladılar
fakat ben çok üzgün olduğum için hazırlık yapmama rağmen konuşamadım,
özür dilerim. Örneğin çok iyi bir GURME (Gastronomi uzmanı) olduğunu , en
iyi yemeklerin nasıl yapıldığını, isimlerini, hangi restoranda yenileceklerini,
gençken BATERİ çaldığını, hayvanlara
karşı duyduğun sevgiyi, kolleksiyoner
yönünü, hasta ve düşkün kimselere her
ay yaptığın maddi yardımlardan (Sınıf
arkadaşımız S. . . . . . . , gibi) bahsetmediler ve bu konuları vurgulamadılar. İzninle bu konularda bir şeyler aktarmak
istiyorum.
Sevgili Ali seninle tanışmamız Ege
Tıp Fakültesine 1967 senesinde kayıt esnasında başladı. Bizler kalabalık olarak
yedek listeden kayıt için sırada dururken
rahmetli babanla gelip sıraya girmeden

Prof.Dr.Ali ﬁükrü MENTEﬁ’
Sevgili (Dom,Dom) Alici¤ime;
kalabalığı yararak öğrenci bürosuna girdiniz ve Asil listeden kayıt işleminizi yapıp süratle uzaklaşmıştınız, arkanızdan
epeyce, öfke ve kızgınlıkla söylendik
(inanmazsan İrfan ASİL’ e , Asım ÇİLOĞLU’ na sorabilirsin) Şimdi de daha
kalabalık bir şekilde yine sana kızıyor
erken ve veda etmeden gittiğin için sana
söyleniyoruz.
Hastalığında ziyaretçi kabul etmeyen
insanları kırmamaya özen göstererek kaleme aldığın güzel yazının (*) arkasında
ise bu kez ziyaretine izin verdiğin yakınlar listesinde yer aldığımı bana söylediğinde çok sevinmiştim, tekrar teşekkür
ederim. Senin dostun olmaktan her zaman gurur duydum ve duymaya devam
edeceğim.
Aliciğim, senin de çok iyi bildiğin gibi ( her resmi dairede de öyle olduğunu
zannettiğim) odalar, her zaman talep ve
isteklerin gerisindedir. Odalar satın alınmazlar kiralanamazlar da Cerrahi Klini-

ğimizde de aynı sorun vardı. Bu nedenle bulunan dar , lavabosuz , karşılıklı
masaları birbirine yapışık odayı iki iri
yarı insan olarak 1974’den 1985’e kadar
birbirimizin yüzüne bakarak paylaştık,
ama sadece odayı değil, ümitlerimizi ,
üzüntülerimizi, uzmanlıklarımızı, evliliklerimizi, çocuklarımızın doğumlarını ,
başarılı başarısız operasyonları, sınavları, tezleri, Doçentlik sevinçlerini, yiyeceklerimizi, her şeyimizi, kısaca bütün
Yaşamı paylaştık.
Seninle kısa aralıklarla ayrılıklarımız
oldu, zaman zaman , ideallerimiz nedeniyle yollarımız ayrıldı. Sen gittin. Ben
kaldım , Ben gittim, Sen geldin. Fakat
dostluğumuz zamanla ve mekanla hiçbir zaman sınırlı olmadı. Kader, son 10
seneyi yine birlikte geçirme güzelliğini
bizlere verdi bu kez de beraberliğimiz
senin önder, insanları onore eden, motive eden, yumuşak dost kişiliğinle çok
seviyeli bir birlikteliğe dönüştü.

LÜTFEN BENİ
ZİYARET ETMEYİN !

ZİYARET
EDEBİLECEKLER

Bu benim için yapabileceğiniz
en önemli iyiliktir. Kendi flo ram dahil her türlü saprofit ve
patojen floran›n sald›r›s›na
aç›ğ›m. Geçen hafta yapt›ğ› m›z bir – iki dikkatsizlik Y. B’
da 4 –5 gün daha geçirme me
sebep oldu.
Bugün bana bir iyilik ya p›n, beni ziyaret etmekten
vazgeçin.
Teşekkürler.
Ali MENTEŞ

YAKINI
FİZYOTERAPİST
DOKTORLARI
Dr. Jale MENTEŞ Mesut KUŞ
Dr. Ali Reşat MORAL
Dr. Rasih YILMAZ
Veya Anestezi Doktoru
Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ
Dr. Ayşe SAĞDUY
Dr. Adem GÜLER
Dr. Emre KUMRAL
Dr. Demir SERTER
Dr. M. Ali ÖZİNEL
Dr. Berrin DURMAZ
Dr. Candeğer YILMAZ

Aliciğim, bu dostluğumuza güvenerek sana bir itirafta bulunmak istiyorum.
Senin kilo vermek için yaptığın çok sıkı
(ölüm orucu gibi 50 kg. birden verilen
katı) rejimlerinin bazılarını ben bozuyordum. Çok iyi damak zevkine sahip
olduğunu ve neleri yemekten zevk aldığını bildiğim için özlediğin yemekleri
(Restorandan aldırıp veya evde eşime
yaptırıp) senden habersiz masana bırakıyordum. Sen de dayanamayıp yiyiyor,
perhizlerini bozuyordun (Bir seferinde
de Orhan ÖZBAL ve Emin ÖZDEDELİ
hocalarla bu hileyi birlikte yaptık)
Hastayken de ne yemek getirmemi
istersin diye Mehmet Efendi ile haber
gönderdim, Ali Hoca bir şey istemiyormuş diye cevaplamışsın inanamadım
kendim sordum yine "Adem canım bir
şey istemiyor, çekmiyor" dedin. O zaman ben de sana "Aliciğim sen gerçekten de hastasın "dedim. İsrar ettim o zaman kibarca sen de Apple Pie istedin.

Evden siparişini sana ulaştırınca sıcak sıcak kahvaltında afiyetle yediğini Jale
söyledi. Afiyet şeker olsun, Helal Olsun
Kardeşim.
Aliciğim, zamanını alıyorum , mutlaka ORADA da çok değişik hobilerine ve
seni bekleyen insanlara zaman ayırmak
istersin biliyorum. Hatırladığım bir iki
cümleyi daha söylemek istiyorum. 2025 sene evvel gençken okuduğum bir
yazıda" vefat edince , arkanızdan gerçekten kaybınıza ağlayan Hakiki 3 tane
DOST bulursanız, siz de , yaşadığınız
dünyada iyi şeyler yapmışsınızdır ve dolu yaşamışınızdır "diyordu. Ben, hala o 3
kişiyi bulabildim mi? Bilmiyorum. Ama ,
Sen bulduğuna inan arkandan sadece 3
dost değil belki en az 300 (belki de
3000) kişi ağlıyordu. Aliciğim yine bizi
yedek listede beklerken , Asil listeden
kayıt yaptırdın ve uzaklara gittin . Sen
her zaman farklıydın, görenekliydin,
aramızdan ayrılışın da gelişin gibi farklı
oldu.
Aliciğim Japonların derin saygı duydukları insanlara yaptıkları gibi önünde
45∞ eğiliyor ve bu durumu koruyorum.
SAYONARA (Güle Güle) benim sevgili
arkadaşım. MATA AİMASYO (Tekrar buluşmak üzere)

birde düşünmek yoruyor beni
pald›r küldür kadife perdelerde dolan›yor tozlu gençliğim
tüyler aras›na gömülmüş yüzüm ben burada ne ar›yorum
kavun ve kitaplar aras›nda an be an soluyor da güneş
bitkinliğim onda diriydim az önce / birden anl›yorum
düşünmek yoruyor beni
gelgitler ne denli kaç›n›lmaz bir tükeniştir
birkaç sigara üstüste kaçamaklar dinlendirmiyor ne zamand›r
silkinsem bir doğrulsam, neşe içinde kucaklamak da var soğuk suyu
bir kez dağ›lm›ş bir geleceği toparlamak kaç y›l alacak kim bilebilir
düşünmek yoruyor beni
bir karabasan bu her demde kalabal›k yanl›zl›k
korkutuyor, paylaşmak kendimle bin bir rutini
bilinmez bir semtte herseyi yaşamak yeni baştan çözüm değil
tekil bir çaresizliğin yumuşakl›ğ›na sar›lmak bir yandan yoruyor beni
ah, bir de düşünmek yoruyor beni!
Ali Menteş 1985
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Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Çobanoğlu:

E¤er üniversite’de full-time kalmak cazip hale
getirilirse hekimler tam gün çal›ﬂmay› tercih edeceklerdir
ABD’ de kaç y›l kald›n›z ?
Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’ni 1974 y›l›nda okul
birincisi olarak bitirdim. Ayn›
y›l ABD ‘ne gittim ve o zamandan beri ,yani 29 y›l kald›m.
ABD’ de kald›ğ›n›z sürede
hep ayn› üniversite de mi ça l›şt›n›z ?
Farkl› üniversitelerde, üç
üniversitede görev yapt›m. İlk
olarak Philadelphia’da Temple
üniversitesi ve Episcopal hastanesin’de Genel Cerrahi ihtisas›na başlad›m. İlk iki y›l burada
çal›şt›ktan sonra Thomas Jefferson Üniversitesi’ne geçtim.
Burada Genel Cerrahi ihtisas›m› bitirdim ve Göğüs, Kalp ve
Damar Cerrahisi ihtisas›m›
yapt›m. 1981’de Oregon Sağl›k
Bilimleri Üniversitesi’ne gittim. Bu merkez dünyada ilk
kez mitral kapak tak›lan merkez olarak da bilinir. Bilhassa
kalp kapağ› ve koroner arter
cerrahisi ve konjenital kalp cerrahisi konular›nda ileri bir merkezdir.Orada Prof. Dr. Albert
Starr taraf›ndan Yard›mc› Doçent olarak kalmam istendi. Bu
merkezde çal›şmalar›m› yürüttüm ve 1984 y›l›nda Doçent oldum. 1985 y›l›nda o bölgenin,
Kuzey – Bat› Amerika’n›n ilk
Kalp Nakli Program›n› başlatt›m. 1989 y›l›nda da Profesör
oldum. Ayn› y›l Profesör Albert Starr ayr›ld›ktan sonra
Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim dal› Başkan› oldum ve buraya gelinceye kadar da bu görevime devam ettim.
Bu Çal›şt›ğ›n›z üniversite -

ler Vak›f Üniversiteleri miy di?
Thomas Jefferson bir Vak›f
Üniversitesi idi. Diğerleri yar›m devlet destekli yani eyalet
destekli idi. Bu üniversitelerin
bütçelerinin % 15-30’u eyaletten gelmektedir.
Bütün bu çal›şt›ğ›n›z y›l larda tam gün (full – time) mü
yoksa yar›m gün (part – time )
mü çal›şt›n›z ?
Tam gün çal›şt›m. ABD ‘de
full time ve part time statüleri
aras›nda Türkiye’de olduğu gibi büyük bir fark yoktur.
Duyduğumuza göre Türki ye’nin bütçesi New – York belediyesinin bütçesi kadarm›ş.
Bu bütçe ile Türkiye’nin so runlar›n› çözerken Amerikan
standartlar›na göre mi yoksa
kendi şartlar›m›za göre mi çö zümler üretmek gerekir ?
Bu soruya iki değişik şekilde cevap vermek mümkündür.

Tabi ki Türkiye’nin şartlar› ve
mali kaynaklar› Amerika’dan
değişiktir. Amerika’ya göre
bulunan çözümler Türkiye’de
zor uygulan›r. Türkiye’ye göre
şartlar değerlendirilmeli ve çözüm yollar›
bulunmal›d›r.
ABD sağl›k alan›nda alt›n
standartt›r. Özellikle Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi alanlar›ndaki gelişmelerin
% 90 ‘› ABD’ dedir. Avrupa ve
diğer ülkeler bunu takip eder.
Genel olarak Türkiye’ye münhas›r şartlara göre hareket etmek gerekir.
Ancak, ben kendi bulunduğum yerde ABD’deki şartlar›
yaratabilir miyim düşüncesindeyim ve benden beklenenin de
bu olduğuna inan›yorum. Türkiye’deki rutinlere göre değil
de 30 y›ll›k birikimlerimle buraday›m ve bunlar› buraya yans›tmam gerektiğini düşünüyorum. Türkiye genelinde büyük
değişiklik k›sa zamanda zor
olsa da, lokal olarak en az›ndan

benim kendi hastanemde arzulad›ğ›m baz› değişiklikler ve
at›l›mlar mümkün olabilir.

Devletin vatandaş›n sağl›k
ve eğitim sorunlar›n› çözmek le yükümlü olduğu konusun da görüşleriniz nelerdir ?
Devletin fiili olarak her ferdin sağl›k ve eğitim sorununu
çözmesi bence beklenmemeli.
Ama sağl›k hizmetlerini devlet
yönlendirmelidir, ve denetimini yapmal›d›r. Sağl›k bir insan›n temel hakk›d›r. Bunu devlet herkese sağlayamayabilir
ancak devletin bunda belirli rolü olmal›d›r. Sağl›k hizmetinin
al›m›nda devlet ve ferdin rolü,
kat›l›m oranlar› belirlenmelidir. ABD’de (285 milyon nüfus) 40 milyon sigortas›z insan
vard›r. Ancak bunlar sokakta
kalm›ş değildir. Belirli bir koruyucu şemsiye alt›nda herkesin bak›m› yap›l›r. Eyalet fonlar›, vak›flar, federal hükümet,
çeşitli şekillerde bu insanlar›n

koruyucu ağdan düşmesini önlemeye çal›ş›r. Ama devlet
ABD ‘de her şeyi % 100 sağlamaz. Mesela federal hükümet
dairesinde çal›şan bir memura
senede bir kere sağl›k sigortas›
çeşitli alternatifleri verilir ve
paket halinde hangi sağl›k hizmetini istediği sorularak o hizmeti almas› sağlan›r. Sekiz –
10 sigorta şirketinin çal›şanlara
sağlad›ğ› imkanlar farkl›d›r, fiyatlar› da değişiktir. Bunun bir
k›sm›n› devlet öder, kalan›n›
fert kendi öder. Fert kendi katk›s› oran›nda daha yüksek seviyelerde hizmet alabilir. Yani
bu hizmetin karş›l›ğ› fert ve
devlet taraf›ndan paylaş›l›r. Bu
da hem hizmetin kalitesini
hem de çal›şanlar›n memnuniyetini artt›r›r.

Siz ABD’de akademik or tamda çal›şt›n›z. ABD’ni ve
Türkiye’yi iyi biliyorsunuz.
Türkiye’de Üniversite kanunu
değişse de pek bir şeyler değiş miyor. 1800’lerde Johns Hop kins part – time’ dan full – ti me a geçerek Amerikan t›bb› n› yaratt›. Siz uzun y›llar fulltime olarak çal›şt›n›z. Şimdi
net olarak soruyorum. ABD’
de devlet veya özel üniversitelerin genel felsefesi nedir ?
A.B.D.’de de giderek fulltime sistemine geçilmekle birlikte özellikle maddi bak›mdan
iki statü aras›nda Türkiye’de
olduğu kadar büyük fark yoktur. Türkiye’de doktorlar›n genel olarak maaşlar›n›n çok düşük olduğunu gördüm. Part –
time olarak çal›şan doktorlar›n
gelirleri önemli derecede art-

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

Üniversitelerin kendi sorunlar›na çözüm
getirebilmeleri için daha özerk olmalar› gerekir
Üniversitelerin ana görevlerinden biri
Cumhuriyet felsefenin yaşama geçirilmesi nini yan›s›ra ülkenin sosyal, ekonomik,
kültürel ve yaşamsal problemlerine bilim sel, çağdaş çözüm üretmesidir. Üniversite lerimizin ülke sorunlar›na çözüm ürettiği ni düşünüyor musunuz?
Üniversitelerin ülke sorunlar›na yeterince çözüm ürettiğini söyleyebilmek güçtür.
Ancak bunun gerçekleşebilmesi için; her
alanda üst düzeyde koordinasyonun oluşmas›, üniversitelerden somut taleplerde bulunulmas› ve kaynak sorununun mutlaka çözümlenmesi gerekir.Temel eksikliğin üniversilerin sahip olduğu bilgi birikiminin
toplum ve ülke yarar›na aktif hale geçirilememesi olduğunu düşünüyorum.
Üniversitelerin ülke koşullar›na uygun
çağdaş bir yap›laşma için kendi sorunlar›na
çözüm üretmesi ge rektiği halde bunu ger çekleştirememiş olduğu izlenimi mevcuttur.
Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Bu izlenim doğrudur. Üniversitelerin
kendi sorunlar›na çözüm getirebilmeleri
için daha özerk olmalar› gerekir. Öğrencilerden al›nan öğrenim katk› pay›ndan eğitim-öğretim planlamas›na, mali konulardan
idari yap›lanmalara kadar bütün üniversiter
sorunlar Türkiye’de tek merkezden yönlendirilmektedir. Bu merkez bazen Yüksek
Öğretim Kurulu, bazen Hükümet bazen de
devlet olmaktad›r. Asl›nda her üniversitenin
kendine özgü kurallar›n›n, geleneklerinin ve
kurum ve kültürünün yerleştirilmesi yönünde girişimler yap›lmal›d›r.
Üniversite kendi sorunlar›n çözüm

Öğrencilerden al›nan
öğrenim katk› pay›ndan
eğitim-öğretim
planlamas›na, mali
konulardan idari
yap›lanmalara kadar
bütün üniversiter
sorunlar Türkiye’de
tek merkezden
yönlendirilmektedir.

bekleneceğine daha ak›lc› olarak acilen
gündeme getirilmesi gerekmez mi? Çünkü
bu konu çözülmeden üniversitelerin kişili ği ve çağdaşl›ğ› hep tart›şma konusu ola cakt›r.
K›smi statüde çal›şma konusunun üniversitelerin en öncelikli sorunu olmad›ğ› kan›s›nday›m. Üniversiteler mali konularda
özerkliğe tam kavuştuğunda ve çal›şanlar›na gerekli desteği sağlad›ğ›nda bu sorunun
kendiliğinden çözüleceğine inan›yorum.

Üniversitelerin insan gücünü oluştu rurken çağdaşl›k ve pozitiif bilimlere inanç
kurallar›na riayet edilmesi üniversitenin
geleceğini belirleyen en önemli kriter değil
midir?
Bunun aksi düşünülemez çağdaşl›ğ› ve
üretmediği taktirde bir başkas› bir gün pozititif bilimlere inanc› hep birlikte ünivermutlaka bu sorunlar› çözecektir. O neden- sitelere yerleştirmek zorunday›z.
le akademisyenlerin bu görevi başka kuru luşlara ihale etmemesi gerektiği bir ger Üniversitelere mali özerklik verildiği za çektir. YÖK’ün bu konuda çağdaş, dina - m a n ü n i v e r s i t e n i n e k o n o m i k s o r u n u n a s › l
mik, özgür bir üniversite için toplum ile halledilecektir? Konuyla ilgili örnekleme bütünleşerek yeni bir projeyi gündeme ge - l e r y a p a r m › s › n › z ?
tirmesi gerekmez mi?
Üniversitelere mali özerklik verildiğinde
Üniversiteler kendi sorunlar›n› çözmede
iki alanda rahatlama olacağ›n› düşünüyoözgür b›rak›lmamaktad›r. Bu görüşlerimi
yazd›ğ›m şu günlerde güncel konu Milli rum; Üniversiteler kendi yaratt›klar› kayEğitim Bakanl›ğ›’nca haz›rlanan Yeni Üni- naklar› istedikleri alanda ve diledikleri yönversiteler Yasa Taslağ›d›r ve bu taslak tem içinde kullanabileceklerdir.Maliye Bamaalesef üniversitelerin görüşü al›nmadan kanl›ğ›’n›n fas›llara böldüğü ve fas›llararas›
aktarmalar›n oldukça güç ve bürokrasinin
haz›rlanm›şt›r.
egemen olduğu şu günkü sistem yerine gloÜniversitelerin kronik hastal›ğ› olan bal bütçenin üniversitelere tahsisi ve üniverpart-time sisitemi sorununa çözüm için ye- site yetkili kurullar›n›n kararlar› ile bu bütni bir üniversite devriminin gerçekleşmesi çenin harcanmas› kolaylaşacakt›r.

maktad›r.
A.B.D.’de üniversite hocas›
olsan›z özel hastan›za üniversite hastanesinde özel olarak bakars›n›z. Muayenehane sistemi
bizim Türkiye’de uygulad›ğ›m›z şekilde yoktur. Doktorlar›n ofisleri, poliklinikleri vard›r. Üniversite de hoca da olsan›z polikliniklerde, ofislerde
hem özel hem de genel hastalar› görebilirsiniz. Onun için de
bir çok insan part-time çal›şmay› düşünmez.
Türkiye’deki sistemde muayenehane açan doktorun parttime statü ile çal›şt›ğ› devlet
veya üniversite hastanesi varsa
o hastane muayenehane hastalar›n› kaybeder. Hastan›n getireceği gelir başka hastanelere
gider. Tedavi masraflar› ve
hastalar›n eğitime olacak katk›lar›, araşt›rma için olabilecek
katk›lar› o kurum için kaybolmuş olur. A.B.D.’de doktorlar
resmi görevlerinin olduğu hastanelerde her bak›mdan tatmin
edilerek, maddi imkanlar› k›s›tlanmam›şt›r.

Türkiye koşullar›n› bili yorsunuz, Çağdaş üniversite lerin yapt›ğ› gibi full-time ça l›şmaya geçilmeli midir ?
Eğer üniversite’de full-time
kalmak cazip hale getirilirse
ben çoğu kimsenin bunu tercih
edeceğini düşünüyorum. Maddi olarak tatmin olmak önemli
ama her şeyin maddi olduğu
fikrinde değilim. Doktorlar›n
çal›şt›ğ› ortam, hem maaşlar›,
hem de çok çal›şanlar›n daha
Devam› 10. Sayfa’da
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SARS "Severe Acute Respiratory Syndrome"
Uzm. Dr. Mehmet Bektaş
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dal›

İngilizce ‘Severe Acute Respiratory Syndrome’ kelimelerinin
baş harflerinden oluşan bir k›saltma olan SARS ‘Ani gelişen ciddi
solunum yetmezliği hastal›ğ›’ olarak çevrilebilir.
Şüpheli hasta tan›m›:
1) 38 ºC üzerinde ateş ve öksürük veya solunum zorluğu olan ve
2) Semptomlar›n başlang›c›ndan önceki 10 gün içinde
• SARS olduğu bilinen ya da
şüphelenilen bir kişiyle yak›n temas› olan veya
• Hastal›ğ›n bulaşt›ğ› bilinen
ülkelerden birisine seyahat öyküsü olan veya
• Bu ülkelerden birinde yaşayan hasta kişidir.
Epidemiyoloji:
Hastal›ğ›n
Çin’in Guandong bölgesinde kas›m 2002 de ortaya ç›kt›ğ› saptanm›şt›r. Ancak ilk kez 26 Şubat
2003’te Hanoi’de 46 yaş›nda bir
işadam›nda tan›mlanm›şt›r. Hastal›ğ› ilk bildiren 29 yaş›ndaki Dr.
Carlo Urbani 29 Mart’ta SARS
nedeniyle yaşam›n› yitirmiştir. kas›m 2002- temmuz 2003 aras›nda
Dünya Sağl›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan 29 ülkede 8442 SARS vakas› bildirilmiş ve bunlardan
812’si (%9.6) ölmüştür.
SARS’›n semptom ve bulgular›:
• 38 ºC’nin üzerinde ateş
• Titreme
• Baş ağr›s›,
• Yorgunluk, bitkinlik
• İshal
• Miyalji

Solunum yoluna ilişkin semptomlar boğaz ağr›s› ve kuru öksürüktür. Takiben hastalar›n bir k›sm›nda ortalama 2-7 gün (en k›sa
1, en uzun 11 gün) içinde dispne,
hipoksemi ve ARDS tablosu gelişmektedir. Hastalar›n önemli bir
k›sm›nda akciğer filminde fokal
veya yama tarz›nda infiltrasyon
veya buzlu cam görünümü benzeri lezyonlar saptanmaktad›r. Saptanan lezyonlar daha çok alt zonlara lokalizedir ve bu haliyle
SARS bir atipik pnömoni tablosunu and›rmaktad›r. Lenfopeni, lökopeni veya lökositoz, trombositopeni, hafif LDH, AST, ALT ve
CK yüksekliği diğer laboratuvar
bulgular›ndan baz›lar›d›r.
SARS nas›l bulaşmaktad›r?
Esas olarak damlac›k infeksiyonu ile bulaşmaktad›r.Hastalar›n
vücut sekresyonlar›n›n hastal›ğ›
bulaşt›rmada önemli rol oynad›ğ›
san›lmaktad›r. Hastal›ğa yakalanan kişiler SARS’l› bir hasta ile
ayn› ortam›/evi paylaşan veya
hasta ile direkt yak›n temas› olanlard›r. Hastal›k infeksiyon kontrol
önlemlerini almadan SARS’l›
hastalara bak›m hizmeti veren
sağl›k personelinde de s›k görülmektedir.
SARS’l› hastalar ne kadar süreyle hastal›ğ› bulaşt›rabilirler?
Hastalar semptomatik olduklar› sürece hastal›ğ› bulaşt›rabilmektedir. Ancak hastalar›n semptomatik hale gelmeden önce hastal›ğ› bulaşt›r›p bulaşt›rmad›klar›
bilinmemektedir.
SARS’›n etkeni nedir?
SARS’›n etkeni coronovirus
ailesinden olan yeni bir virus olduğu bilinmektedir. Virus kültür,

elektron mikroskopik görüntüler
ve PCR ile izole dilmiştir. Coronavirüsler ortamda 3 saate kadar
canl› kalabilmektedir Bu virus
türleri sağl›kl› insanlarda hafif üst
solunum yolu infeksiyonuna, immünsüpresif hastalara pnömoniye, hayvanlarda ise solunum,
gastrointestinal, hepatik ve nörolojik hastal›ğa yol açmaktad›r..
Laboratuar tan› yöntemleri:
1) Moleküler testler (PCR):
Kan, gaita, solunum sekresyonlar›
ve dokular içinde SARS virüsüne
ilişkin genetik materyal araşt›r›lmaktad›r. Test için gerekli primerleri "WHO network" laboratuarlar› sağlamaktad›r. Kullan›lmakta olan PCR testleri yüksek
özgüllüğe sahip olmakla birlikte,
duyarl›l›klar›n›n düşük olduğu
bildirilmiştir. Dolay›s›yla testin
negatif bulunduğu kişilerde SARS
olma olas›l›ğ› söz konusudur.

2) Antikor testleri: ELISA testi ile SARS’l› hastalar›n serumunda, hastal›k semptomlar›n›n başlang›c›ndan itibaren 21. günde;
immünfloresan yöntemle 10.
günden itibaren serumda antikorlar saptanabilmektedir.
3) Hücre kültürü: SARS virüsü başta solunum sekresyonlar›
olmak üzere çeşitli vücut salg› veya ç›kart›lar›n›n hücre kültürüne
ekilmesi sonucu elde edilebilmektedir. Bu yöntem canl› virus varl›ğ›na işaret eden tek testtir.
Hastal›ktan korunmak için al›nacak önlemler: Hava yolculuğu
s›ras›nda SARS’›n bulaşma olas›l›ğ› kesin olarak bilinmemektedir.
Ancak tüberküloz gibi solunum
yoluyla bulaşan diğer hastal›klar›n hava yolculuğu s›ras›nda bulaşt›ğ› bilindiğinden böyle bir olas›l›ğ›n SARS için de söz konusu
olabileceği tahmin edilmekte-

dir.Hastal›ğ›n görüldüğü bölgelerden gelen yolcular 10 gün süreyle
SARS semptomlar›n›n ortaya ç›kmas› aç›s›ndan uyar›lmal› ve
semptomatik olmalar› halinde en
yak›n sağl›k kuruluşuna başvurmalar› sağlanmal›d›r. DSÖ’nün
önerdiğine göre, uçak içinde
SARS semptomlar› gösteren bir
hasta saptanmas› halinde bu kişiyle ayn› s›rada ve iki ön iki arka s›raya kadar olan bölümlerde oturan
yolcular ve kabin görevlileri ile
hastaya bak›m veren tüm yak›nlar› hasta ile temas etmiş kabul edilmelidir. Hastaya ağz›n› örtecek
bir maske verilmeli ve sadece bu
hastan›n kullan›m› için bir tuvalet
ayr›lmal›d›r. Hasta sekresyonlar›
ile direkt temas edilmemelidir.
Yak›n temas kategorisine giren
kişilerin temas sonras›ndan itibaren 10 gün süreyle semptomlar
aç›s›ndan izlenmesi gerekmektedir. .Eğer hastal›k bulgular›n› gösteren kişi kabin görevlilerinden
birisi ise uçak içinde bulunan tüm
kişiler hasta ile yak›n temas etmiş
kabul edilmelidirler. Bu kişilerin
de 10 gün süreyle semptomlar aç›s›ndan izlenmeleri gereklidir.
SARS olduğu tahmin edilen
kişilerin hastal›klar› süresince izolasyonlar› gereklidir. Bu izolasyon semptomlar› şiddetli olan kişiler için hastanede, hafif semptomlar› olanlar için evde yap›lmal›d›r. Ateş ve solunum yolu semptomlar› geçtikten sonra 10 gün süreyle işe, okula veya toplu kişilerin toplu halde bulunduğu alanlara
gitmemeleri, ev d›ş› faaliyetlerini
k›s›tlamalar› önerilmektedir. Hasta ile ayn› evde yaşayan kişiler bu
10 günlük süre içinde el y›kama

başta olmak üzere infeksiyon
kontrol önlemlerine uymalar› gerekmektedir. SARS’l› her hastan›n ev içinde veya diğer kişilerle
yak›n temas› halinde bir maske
takmas›, eğer takam›yorsa diğer
kişilerin maske takmas› gereklidir. SARS’l› hastalar›n her hangi
bir vücut s›v›s›na temas halinde
mutlaka at›labilir eldiven kullan›lmas› gereklidir. Temas sonras› eldiven derhal ç›kart›lmal› ve eller
y›kanmal›d›r. SARS hastalar›n›n
kulland›ğ› yemek gereçleri, havlu
ve yatak çarşaf› gibi eşyalar başkalar› taraf›ndan kesinlikle kullan›lmamal›d›r. SARS’l› hastayla
ayn› evde yaşayan kişilerin SARS
semptomlar› geliştirmedikleri sürece ev d›ş› faaliyetlerini k›s›tlamalar›na gerek yoktur.
SARS için bir tedavi yöntemi
var m›d›r?
Ampirik olarak oral oseltamivir, geniş spektrumlu antibiyotikler (amoksisiln/ klavulanat, seftriakson, sefepim’den biri ile kombine halde klaritromisin veya azitromisin), kortikosteroid ve intravenöz ribavirin kullan›labilir.
ARDS geliştiren hastalarda
mekanik ventilasyon kullan›lmakta ve diğer destek tedavileri uygulanmaktad›r.

K a y n a k l a r:
1. Akova. M. Ankara Tabib
Odas› İnternet Haber Bülteni
2. Drosten et al. Identification
of a Novel Coronavirus in patients
with severe Acute respiratory
Syndrome NEJM April 10 2003
3. Mayo Clin Proc. 20003 Jul.
78 (7): 882-90
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wed a positive correlation
between them, suggesting
that a change in gastric acid
secretion may modify gastric emptying in GU patients.

TNF-ALPHA IS
A KEY FACTOR IN
THE PATHOGENESIS OF GAST RODUODENAL
DAMAGE INDU CED BY LOW-DOSE ASPIRIN AND
HELICOBACTER
PYLORI INFECTI ON

HIGH FREQUENCY OF CLA RITHROMYCIN
AND METRONI DAZOLE RESIS TANCE IN HELI C O B A C T E R
PYLORI ISOLA TES FROM ALAS KA NATIVES

Gerhard Treiber, Thomas Wex, Peter Malfertheiner, Magdeburg, Germany
Clinical studies have
suggested that HP and ASS
are independent risk factors
for gastroduodenal damage.
Even at low doses, ASS
induced lesions do occur,
predominantly in the duodenal bulb in HP neg., and
in the antrum in HP pos. individuals. The elevations of
TNF-alpha and LTB4 could
play a major role in the pathogenesis.

Michael Bruce, Anchorage, AK.

BROCCOLI
(SULFORAPHANE GLUCOSINO LATE) FOR THE
TREATMENT OF
H. PYLORI IN FECTION IN HUMANS
Antone R Opekun, Julia
L Opekun, David Y Graham, Houston, TX.
It was recently reported
(PNAS 2002; 28:7610-15)
that a naturally occurring
organic chemical, sulforaphane found in the broccoli
inhibited H. pylori infections in vitro in culture and in
tissue culture cells (MIC <4
g/mL). It was suggested
that broccoli tips might be
useful for treatment of Hp
infection.
Despite the original paper being published in the
Proceeding of the National
Academy of Science, high
dose fresh broccoli had no
noticeable effect on H.
pylori in vivo confirming
the adage that in vitro results must be confirmed in
vivo.

R E C U R R E N C E ous reports reported by soRATE
OF
H . me authors, this study suggests that the recurrence raPYLORI INFECTI- tes of H. pylori infection afON AFTER SUC - ter successful eradication in
CESSFUL ERADI- tertiary hospital in Seoul
CATION IN KO - was similar to that of deveREA: 533 PATI - loped countries.
ENTS FOLLOWROLE OF HELIUP FOR MORE
C O B A C T E R
THAN 6 MONTHS
PYLORI INFECTI ON ON DELAYED
Yong Sik Kim
GASTRIC LIQUID
Recurrence of H. pylori E M P T Y I N G
IN
infection after successful
GASTRIC
UL eradication is associated
with relapse of gastrodu- CERS
odenal diseases. In developed countries, recurrence
rates are usually low whereas that in developing countries are high. The recurrence rate of H. pylori infection after successful eradication in Korea was 4.3% per
year. Different from previ-

Toshihiko Hayakawa,
Hiroshi Kaneko, Toshihiro
Konagaya, Kaori Shinozaki, Akihito Iida, Shinichi
Kakumu, Aichi, Japan.
H. pylori infection has

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

H. pylori infection is
common (75% seroprevalence of IgG antibodies)
among Alaska Natives
(AN). In this population, it
is a major cause of gastritis
and peptic ulcer disease,
and may be associated with
gastric cancer rates that are
over three times the national average. Elsewhere in
the U.S., H. pylori cure rates are high (85-95%), reinfection rates are low (< 5%
over a 2-year period) and
overall resistance to metronidazole (MtzR) and clarithromycin (ClaR) varies
from 35.1-38.7% and 9.111.1%, respectively. 177
(43%) of 411 isolates demonstrated MtzR with a
minimum inhibitory concentration (MIC) of > 8 _g
metronidazole/ml,
136
(33%) isolates demonstrated ClaR with an MIC of >
1 _g clarithromycin/ml, 7
(2%) isolates were resistant
to amoxicillin with an MIC
of > 1 _g amoxicillin/ml
and one isolate was resistant to tetracycline at 2 _g
tetracycline/ml. Rates of resistance to metronidazole
and clarithromycin are higher among AN when compared with the rest of the
U.S.. A high prevalence of
infection with H. pylori,
combined with a high frequency of antibiotic resistance in H. pylori isolates
could result in high rates of
treatment failure.
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DSP E¤itim AR-GE Kurulu’nun YÖK Yasa Tasla¤› ile ilgili bas›n aç›klamas›:
Büyük Birlik Partisi Genel Baﬂkan›
Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun YÖK Yasa
Tasla¤› ile ilgili aç›klamas›:

Hükümetin, her
kesimin görü lerini
dikkate almas› gerekir
Öncelikle 30 Eylül - 5
Ekim 2003 tarihleri aras›nda
gerçekleştireceğiniz 20.Ulusal
Gastroentoloji Haftas› nedeniyle tüm Gastroentoloji camias›n› ve bu çal›şmalara önder
olan sizleri kutluyor ve başar›lar diliyoruz. Kongre Gazetesinde yay›nlanmak üzere Büyük Birlik Partisinin görüşünü
istemeniz nedeniyle teşekkür
ederiz.
Biz Büyük Birlik Partisi
olarak "bir toplumun en önemli sermayesi yetişmiş insan gücünün kaynağ› olan üniversitelerin, özerk yap›lar olarak siyasi dalgalanmalardan korunmas›n›, kendi iç örgütleri
ve/veya özerk denetleme kuruluşlar›nca denetlenmesini ve
faaliyetlerinin, aç›k olarak ortaya konmuş hukuki mevzuatlarla düzenlenmesini" arzu
ediyoruz. Temel yaklaş›m olarak "kendini idare eden, öz
kaynaklar›n› oluşturabilen ve
bilimsel özerkliğe sahip bir
üniversite modeli" düşünüyoruz. Siyasi karar ve uygulamalara "tabandan tavana doğru
her ferdin, siyasi kararlara fikir bildirerek, tenkid ederek ve
denetleyerek kat›lmas›n› yani
demokratik kat›l›m›" uygun
görüyoruz. Bu genel görüşlerimiz etraf›nda bana yönlendirdiğiniz sorulara aşağ›da k›saca
cevap vermeye çal›şacağ›m:
1. Bilindiği üzere üniversitelerde özlenen dinamik yaşam, YÖK taraf›ndan özellikle
son y›llarda sekteye uğrat›lmaktad›r. Mevcut 2547 say›l›
Yüksek Öğretim Kanunu,
YÖK taraf›ndan kendine özgü
yorumlanmakta ve üniversite
camias›n›n çoğunluğunun da
karş› ç›kt›ğ› şekilde bask›c› bir
politika ile uygulanmaktad›r.
Çözümlenmesi gereken çok
sorunun olduğu aç›kt›r. Bunun
yan›s›ra mevcut iktidar›n, sorunlar›n çözümlenmesindeki
yaklaş›m›, yukar›da k›saca belirttiğimiz partimizin genel görüşlerine ayk›r› bir tutum sergilemektedir. Ayn› iktidar›n
önceki bakan› Say›n Erkan
Mumcu zaman›nda ilan edilen
ilk taslak hakk›nda ilk görüş
bildiren parti, bilindiği üzere
BBP’dir. Yerine gelen bakan
taraf›ndan yeni taslak oluşturulmuş ve ilan edilmiştir. Önceki taslaktan olan farklar, neye göre yap›lm›şt›r, belirgin
değildir.
2. Hükümetin, her kesimin
görüşlerini dikkate alarak demokratik kat›l›m› sağlamas›n›
ve özerk üniversite yolunda
şeffaf bir taslak oluşturmas›n›

arzu ederiz. Bu amaçla, bu konuda sözü olabilecek her kesime yeterince tart›şma zaman›
verilerek görüşleri sorulmal›d›r. Bu şekilde haz›rlanacak
bir yasa, k›sa sürede üniversiteleri özlediğimiz merhaleye
ulaşt›racakt›r.
3. Partimizin yaklaş›m›, yukar›da özetlediğimiz genel
yaklaş›m›m›z içinde bir üniversite modeli için neler gerekiyorsa onlar yap›lmal›d›r.
4. Parti komisyonlar›m›zca
izlendiği şekilde, yeni YÖK
tasar›s›, öncekinden daha demokratik bir görüntü sergilemektedir. Yine de, yap›lmas›

cÜniversyiateşalemrd›ne
siyasileşmesi
durumuna
kat›lmak müm kün değildir.
Yetişmiş
insan gücünün
kaynağ› olarak
üniversiteler,
bilim ve
teknoloji üretim
merkezleridir.
Siyasileşmiş bir
üniversiteden
bu yönde
verimli bir
yaklaş›m
beklemek
zordur

d

düşünülen değişikliklerde, Kat›l›mc› Demokrasinin kurallar›n›n tam işletilmesinden yanay›z.
5. Üniversitelerde yaşam›n
siyasileşmesi durumuna kat›lmak mümkün değildir. Yetişmiş insan gücünün kaynağ›
olarak üniversiteler, bilim ve
teknoloji üretim merkezleridir.
Siyasileşmiş bir üniversiteden
bu yönde verimli bir yaklaş›m
beklemek zordur. Fakat, üniversite öğretim elemanlar›,
eğer verimli ve başar›l› oluyorlarsa siyasi hayata kat›labilmelidirler. Bu yöndeki kurumsal
serbestlik, genel siyasi hayat›m›za katk›da bulunacakt›r ve
esas korkulacak olan üniversitelerin siyasileşmesine de set
olacakt›r.
Partimizin görüşlerinin faydal› olmas› dileğiyle tekrar teşekkür eder çal›şmalar›n›zda
başar›lar dilerim.

AKP padişahl›k yetkisi istiyor
Bafltaraf› 1. Sayfa’da

yönlendirmek ya da s›navs›z meslek
yüksek okullar›nda okumalar›n› sağlamak ak›lc› ve anlaş›l›r bir çözümdür.
Ecevit’in başkan› olduğu 57. Hükümet döneminde ç›kart›lan bir yasa ile meslek yüksek okullar›na s›navs›z geçiş başar›lm›şt›r. Ancak,
yeni yasa tasar›s›nda meslek ve teknik lisesi mezunlar›na ilgili ilgisiz
üniversitelerin bütün bölümlerinin
aç›lmas› öngörülmektedir. Böyle bir
uygulama, hem bu öğrencilere, hem
velilerine, hem de ülkenin k›t kaynaklar›na ihanet demektir.
6- Taslak ile; 50 öğretim üyesinden az say›da öğretim üyesi bulunan
üniversitelerin rektörlerinin Başbakan’›n atamas› getirilmektedir. Bu
da küçük üniversitelerin tamamen
siyasallaşt›r›lmas›na yol açacakt›r.
7- Yine söz konusu taslak ile
Cumhurbaşkan›’n›n yüksek öğretim
sistemindeki yetkileri yok edilmektedir. AKP’liler, rahats›z olduklar›
Cumhurbaşkanl›ğ› makam›n› yüksek öğretimde yetkisiz k›larak üniversiteleri tamamen hükümetin güdümüne sokmay› amaçlamaktad›rlar. Aç›kças› YÖK’ü ve üniversiteleri siyasi iradeye bağ›ml› hale getirmek istemektedirler.
8- Siyasi iradenin, Başbakan’›n,
Milli Eğitim Bakan›’n›n işi bilim
üretenleri yönetmek olmamal›d›r.
9- ÖSYM gibi son derece güvenilir bir kuruluşun gelirlerinin işlet-

“Yeni yasa tasar›s›nda meslek ve teknik
lisesi mezunlar›na ilgili ilgisiz
üniversitelerin bütün bölümlerinin
aç›lmas› öngörülmektedir. Böyle bir
uygulama, hem bu öğrencilere, hem
velilerine, hem de ülkenin k›t
kaynaklar›na ihanet demektir.”
me hesab› gelirlerine kat›lmas›, adeta ÖSYM’yi gelecekte işlevsiz bir
kurum haline getirecektir. "Orta öğretimde bir mesleğe veya belli sanat
dallar›na yönelik programlar›n yüksek öğretimdeki devam› niteliğindeki programlar›n belirlenmesi" yetkisi, tasar›da (MADDE: 47) öngörüldüğü gibi, Milli Eğitim Bakanl›ğ›’nca ç›kar›lacak yönetmelikle asla
belirlenmemelidir.
ÖSYM’nin görevi yaln›z öğrenci
yerleştirme s›navlar›n› yapmak değildir. Ülkenin kamu personel s›nav›n› da tarafs›z olarak yapt›ğ› göz
önüne al›nd›ğ›nda, AKP’nin bu kuruma yönelik tutumu düşündürücü
ve kayg› vericidir.
10- Mevcut seçilmiş üniversite
rektörlerinin bu yasa ile sürelerinin
son bulmas›n› anlamak mümkün değildir.
Din eksenli politika yapmama
söylemi ile iktidara gelen AKP Hükümeti, İmam Hatip tak›nt›s›ndan,
k›l›k k›yafet ç›lg›nl›ğ›ndan asla vazgeçmemiştir. Üniversite rektörleri-

miz laiklikten ödün vermeden çağdaş-ak›lc›-bilimsel metodlarla bugüne kadar görev yapm›şlard›r.
AKP’nin as›l niyeti laiklikten, çağdaş eğitimden ödün vermeyen rektörlerden duyduğu rahats›zl›kt›r.
Üniversitelerimizde bilimi egemen k›lacak, üniversiteleri uluslararas› düzeye taş›yacak değişiklikleri
her zaman destekleriz.
Siyaseti egemen k›lacak yöntemlere şiddetle karş› ç›kar›z.
Ortak ak›lla haz›rlanmayan bu
yasa taslağ› üniversitelerin sorunlar›n› kesinlikle çözmeyecek, tam aksine bilim ekseninde yeni toplumsal
gerilimler üretecektir.
YÖK Yasa Taslağ› sadece siyasetçiler taraf›ndan yaz›larak oldu
bittiye getirilemez.
Aceleye getirilmiş, ilgili çevrelere yeterince dan›ş›lmam›ş, özgürce
tart›ş›lmam›ş bu yasa taslağ›na tüm
üniversiteler, siyasi partiler ve ayd›nlar tek vücut olarak karş› koymal›d›r.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.
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Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Çobanoğlu:

E¤er üniversite’de full-time kalmak cazip hale
getirilirse hekimler tam gün çal›ﬂmay› tercih edeceklerdir
Bafltaraf› 6. Sayfa’da

çok kazanabilmesi imkan› yarat›labilirse full – time çal›şma tercih edilecektir kanaatindeyim. Doktorun doğru
seçimi yapabilmesi için o şartlar›n ve
ortam›n yarat›lmas› laz›md›r. Sistemde kal›c›, köklü değişiklikler yap›lmadan sadece doktorlar›n bu günkü çal›şma şekillerini değiştirmek çok zor.

Eğitim hastanelerinin sorunlar›
hakk›nda görüşlerinizi alabilir miyiz.
Çok çeşitli sorunlar var ama birkaç
tanesi benim için eşdeğer sorunlar.
Birincisi; cihaz, alet, edavat noksanl›ğ› ve mevcut techizat›n eskimiş
olmas›. Bu durum hem Sağl›k Bakanl›ğ›, hem de üniversite hastanelerinde
mevcut. Baz› dallarda özellikle benim
dal›mda t›p deneysel bir uygulamadan
çok teknolojik bir uygulama, bir bilim
haline gelmiştir. Türkiye de bilhassa
ekonomik nedenlerle, mali krizlerle
son 10 y›lda t›pta h›zla gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorlaşm›ş.
İkincisi; Baz› merkezlerde fizik
mekanlar çok s›k›ş›kt›r. Giderek artan
personel ve hasta yoğunluğuna uygun
değişiklikler yap›lmam›ş, fiziki imkanlar geliştirilmemiş. Nüfusun ve
hasta say›s›n›n art›ş› çok fazla ve bununla uyumlu gerekli alt yap› değişiklikleri ayn› h›zda değildir.
Benim için çok önemli olan diğer
konularda eğitim ve araşt›rmad›r. Tabii ki hasta bak›m› ve hasta hizmeti
eğitim hastanelerinin çok önemli bir
görevidir, ancak yegane görevi değildir. Eğitim hastanelerinin asistan eğitimi ve araşt›rma görevleri de vard›r.
Bazen bu görevler hasta yoğunluğu ve
bak›m› aras›nda üçüncü s›n›f gibi kabul ediliyor. Bu böyle olmamal›. Çok
yoğun hasta ak›ş› olan Sağl›k Bakan-

Türkiye’de en büyük
problem de donör
bulmakt›r. Türkiye bu
aç›dan Avrupa’da
sonuncu durumdad›r.
He r 1 m i l y o n
insana 1.3 donör
düşmektedir. Bunun
10’larda, 20’lerde
olmas› gerekir. Avrupa
ülkelerinden,
İspanya’da bu oran
her milyon insana 34’e
kadar ç›kmaktad›r.
Bence yap›lacak
çal›şmalar›n en büyük
k›sm› sağl›k personelinin
ve genel olarak
halk›m›z›n organ nakli
ve sonuçlar›, başar›s›
konusunda eğitimi ve
bilinçlendirilmesi
yönünde olmal›d›r.

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

Eğitim hastanelerinin Üniversite ye entegre olmas› gerekebilir mi?
Farz edelim ki TYİH entegre oldu,
üniversite hocas› statüsünde çal›şan
hocalar olmal› m›? K›smi entegras yon, özel statüde hocalar›n bulunma s› eğitimin kalitesini değiştirecek mi dir? Bu konudaki görüşleriniz neler dir?
Biraz önceki cevab›mda da asl›nda bunu vurgulamak istemiştim. Şu
anda eğitim ve araşt›rma hastanelerin
de başl›ca görev büyük hasta yoğunluğu nedeniyle sabahtan akşama kadar
hasta hizmeti vermek doğrultusundad›r. Ancak burada çal›şan hocalar, yani şefler ve k›demli doktorlar yeni gelen asistanlar›n eğitimini severek yapt›klar› gibi zaman ve imkanlar verilirse klinik araşt›rma yapacak ve hatta
kendi laboratuarlar›nda saatler harcayarak hem temel bilgi hem klinik
araşt›rmalar yapmaktan hoşlanan tipte insanlard›r. Benim görüşüme göre
Sağl›k Bakanl›ğ›’n›n TYİH gibi bir
eğitim ve araşt›rma hastanesi herhangi bir üniversite hastanesinden farkl›
değildir.TYİH hocalar›, şefleri üniversite hocalar›na muadildirler ve
hasta hizmeti vermekte, eğitim, öğretim ve araşt›rma yapmaktad›rlar.Türkiye’de baz› ihtisas dallar›nda yay›nlanan makaleler, yap›lan araşt›rmalar
çoğunlukla bu hastaneden kaynaklanmaktad›r.Bizim hastanemizde ve Sağl›k Bakanl›ğ› bünyesindeki diğer eğitim ve araşt›rma hastanelerinde aynen
bir Profesör veya Doçent gibi çal›şan,
hizmet veren şef ve şef yard›mc›lar›n›n maaş ve özlük haklar› da üniversitedekilerin ayn› olmal›d›r. Halen
Türkiye’de uzman eğitiminin yar›s›n-

dan fazlas› Sağl›k Bakanl›ğ› bünyesindeki hastanelerde yap›lmaktad›r.

Organ Transplantasyonu konusunda ülkemizde birtak›m sorunlar
olduğunu biliyorsunuz. Transplan tasyon yap›lmazsa birçok hasta kay bedilecektir. Ayn› zamanda bu devle te de yük getirmektedir.ancak bu gün
Türkiye’de yurt d›ş›na giden transp lantasyon için giden hasta say›s›
azalm›şt›r. Ortalama y›lda 100
transplantasyon yap›lmaktad›r. Baz›
Eğitim hastanelerinde de bu alt yap› n›n oluşturulmas› için devletin katk› da bulunmas› gerekiyor. Bu konuda ki görüşleriniz nelerdir?
Son 3-4 y›lda devlet taraf›ndan
Sağl›k Bakanl›ğ› bünyesinde bu konuya verilen önem artm›ş görülmektedir.
Ulusal Organ ve Doku Nakli Yönetmeliğinin haz›rlanmas›, çeşitli bilim
kurullar›n›n üyelerinin periyodik olarak toplanmas›, yine organ nakilleri
ile ilgili ayr›nt›l› yönetmeliklerin haz›rlanmas› müspet olaylard›r. Son zamanda devlet de bu işin önemine dikkat ediyor gibi görünmektedir. Fakat
bunun arkas›na maddi destek konulmal›d›r. Transplantasyon bu konuyla
uğraşan doktorlar ve sağl›k personeli
aç›s›ndan daha cazip duruma getirilmelidir. Halen transplantasyonla ilgili
sağl›k personelinin ödüllendirilmesi

yoktur. Bu işi gönüllü olarak yapan,
ilgi duyan insanlar yürütmektedir.
Fedakarl›k gerektiren bir olgudur. Genellikle organ transplantasyonlar› gece yar›lar›, sabah erken saatlerde, normal çal›şma çizelgesinin d›ş›nda yap›lan işlerdir. A.B.D.’de benim başkanl›ğ›n› yürüttüğüm merkezde 400’e yak›n kalp, akciğer, çocuk kalp nakilleri
yapt›k. Bunlar›n % 98’i gece saatlerinde gerçekleşti. Bu saatler Türkiye’de de böyledir.Bu yüzdende bu işlemle uğraşman›n cazibesini artt›ran
tedbirlerin al›nmas› laz›md›r. İnsanlar
bu saatlerde ve ilave saatler çal›şmay›
istemelidir. T›bb›n diğer sahalar›nda
olduğu gibi destek sağlanmal›, transplantasyonda şimdi gönüllü olarak çal›şanlar›n şevki k›r›lmamal›d›r.
Türkiye’de en büyük problem de
donör bulmakt›r. Türkiye bu aç›dan
Avrupa’da sonuncu durumdad›r. Her
1 milyon insana 1.3 donör düşmektedir. Bunun 10’larda, 20’lerde olmas›
gerekir. Avrupa ülkelerinden, İspanya’da bu oran her milyon insana 34
‘e kadar ç›kmaktad›r. Bence yap›lacak
çal›şmalar›n en büyük k›sm› sağl›k
personelinin ve genel olarak halk›m›z›n organ nakli ve sonuçlar›, başar›s›
konusunda eğitimi ve bilinçlendirilmesi yönünde olmal›d›r.

Siyasetin üniversiteyi ilgi alan›
olarak seçmesi konusundaki görüş leriniz nelerdir?Çağdaş üniversite de
siyaset yapan kurumlara destek bak› m›ndan ilgi alan› olmaktad›r. Yönet s e l i l g i v e i s t e k le r i y o k t u r . T ü r k i y e ’ d e
belki de 50-60 y›ld›r üniversitelerin
üzerinde siyaset yapan kişiler bu ku rumu ilgi alan› yapm›şlard›r. Bu ko nudaki
görüşleriniz
nelerdir?
ABD’de durum nas›ld›r? Türkiye’de
nas›l olmas›n› düşünürsünüz? Dev letin eğitim hastanelerinde de siyaset
söz konusudur. Bu konu eğitim has tanelerinde de nas›l olmal›d›r ?
Üniversite ve Devlet eğitim hastanelerinin ikisini birbirinden farkl› görmüyorum. Bence misyonu ayn› olan
hastanelerdir. Bu misyon en iyi sağl›k
hizmeti vermek, iyi eğitim ve öğretim
yapmak, Türk halk›n›n sağl›ğ› için yeni ve iyi doktorlar yetiştirmek, konular›nda güncel araşt›rmalar yapmak ve
bunlar› uygulamakt›r. Özellikle TYİH
için bu böyledir. Bence siyaset bu kuruluşlar›n tamamen d›ş›nda kalmal›d›r. Eğitim ve araşt›rma hastanelerinin
misyonlar› bellidir. Hedeflerine ulaşmalar›nda siyasetin bir rolü yoktur.
Soru : Eğitim hastanelerinin yö netsel ve programsal bak›mdan üni versitelerde olduğu gibi özgürlüğünü
kabul ediyor musunuz ?
TYİH bir işletme olarak yap›land›rmaya başlanm›ş. İdari ve mali
özerklik durumu var. Sağl›k Bakanl›ğ›’n›n bu işletme yap›lanmas›n› daha
da genişletme ve diğer eğitim hastanelerine de bu modeli taş›ma düşüncesi
var. Tabii ki programsal özgürlük de
esast›r. Bir kuruluş için en iyi karar
verecek, ihtiyaçlar› en iyi bilecek en
uygun program› seçecek kişiler o kurumda her gün, her gece çal›şan kişilerdir. Bu tamamen gözetim ve denetim yokluğu değildir. Tabi ki denetim
olmal›d›r.
Prof. Dr. Ali Özden: Uzun y›llar
ABD’de çeşitli üniversitelerde çal›şm›şs›n›z. Büyük bir birikiminiz olduğu bir gerçek. Mesleğinizin yan› s›ra
güncel sorunlar›n tart›ş›lmas›na kat›lman›zda yarar olduğunu düşünüyoruz.
Prof. Dr. Adnan Çobanoğlu : Ben
29-30 y›l sonra Türkiye’ye tekrar gelmekle doğru yapt›ğ›ma inan›yorum.
Bulunduğum konumda çok aktif olarak çal›şmak niyetindeyim. İnşallah
hem kendim için, hem de TYİH için
çok iyi günler bekliyorum.
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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu:

Teknolojinin ilerlemesine dayal› olarak bilimde ilerleyiﬂlerin izlenebilmesi baﬂta kaynak gerektirir
Bafltaraf› 3. Sayfada

Üniversite kendi sorunlar›n çö züm üretmediği taktirde bir başkas›
bir gün mutlaka bu sorunlar› çöze cektir. O n e d e n l e a k a d e m i s y e n l e r i n
bu görevi başka kuruluşlara ihale et memesi gerektiği bir gerçektir.
YÖK’ün bu konuda çağdaş, dinamik,
özgür bir üniversite için toplum ile
bütünleşerek yeni bir projeyi günde me getirmesi gerekmez mi?
Üniversitelerin sürekli YÖK üzerinden yenilenmesi anlam›na gelen bu
soruda yan›t çok yönlü olabilir. Üniversiteler toplum ile bütünleşmelidir.
Toplum ile bütünleşme üniversitelerin
üniversite-sanayii, üniversite-ticaret,
üniversite-sektör işbirliği içerisinde
eğitim vermesi, bilimsel araşt›rmalar
yapmas› ve üretilen bilimin bu sektöre
aktar›lmas›d›r. Özellikle T›p Fakültelerindeki eğitimin başar›l› olmas›n›n
nedeni T›p Fakültelerinde eğitimin
sektör içinde yani hastanelerde hastahekim ilişkileri içerisinde gerçekleştirilmesidir. İşte son y›llarda giderek
üniversitelerde gelişen araşt›rma ve
geliştirme merkezleri ve sanayi ile,
sektör ile iç içe eğitim, sektörün olanaklar›ndan yararlanmak, sektörün
teknolojik gelişiminden yararlanmak
ve öğrencilerin bu alanlar› kullanarak
daha çağdaş eğitime ve eğitim olanak-

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

Üniversitelerin kronik hastal›ğ›
olan part-time sistemi sorununa çö z ü m i ç i n y e n i b i r ü n i v e r s i t e de v r i m i nin gerçekleşmesi bekleneceğine da ha ak›lc› olarak acilen gündeme geti rilmesi gerekmez mi? Çünkü bu ko nu çözülmeden üniversitelerin kişili ği ve çağdaşl›ğ› hep tart›şma konusu
olacakt›r.
Üniversitelerde part-time, üniversitelerin kuruluş tarihlerinden itibaren
var olan bir olgudur. Bugün dünyan›n
en ünlü üniversitelerinde de belirli
sözleşmeler içerisinde part-time çal›şan öğretim elemanlar› vard›r. Ancak
ülkemizdeki part-time uygulamas›
üniversitelerin kuruluşu veya 1933
Üniversite Reformundan bu yana çok
farkl› bir şekilde gelişmiştir. Part-time
görev yapanlar›n yönetim görevlerinde rahatl›kla bulunabilmeleri, daha
sonra bunun ortaya ç›kmas›na sebep

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

olarak değerlendiriyorum. Pozitif bilimlere inanmayan, pozitif bilimlerin
ilerleyişini izlemeyen, çağdaş düşünceden yoksun ve kutsal vahi ile sorunlar› çözmeye çal›şan kişilerin üniversitede yeri olmamas› gerektiği biçiminde yan›tlamak isterim.

ner Fakültelerine aktar›lmak istenmiş
fakat zaman›n Maliye Bakan›n›n izin
vermemesi sonucu üç ay boşa harcanm›ş ve ancak 12 Kas›m 1999 depreminden sonra izin vermeleri üzerine
aktarma yap›lm›ş fakat bu defa da yeterli zaman kalmad›ğ› için işlem tamamlanamam›şt›r. Bu durum devlete
Üniversitelere mali özerklik veril- birkaç trilyon zarara, öğrencilerin en
diği zaman üniversitenin ekonomik az iki y›l farkl› mekanlarda eğitim
sorunu nas›l halledilecektir? Konu görmelerine, öğretim elemanlar›n›n
ile ilgili örneklemeler yapar m›s›n›z? ve idari görevlilerin hiçbir oturacak
Üniversitelere mali özerklik veril- yeri olmaks›z›n görev yapmalar›na
diği zaman, üniversiteler ekonomik neden olmuştur. Bu nedenle mali
sorununu nas›l çözecektir. Mali özerk- özerklik üniversite yönetiminin belirlik verilmesi; üniversitenin kendi gelir lediği biçimde ve ölçüde ak›lc› yönkaynaklar›n› birtak›m bürokratik en- temlerle ve konuyu yerinde görerek
geller olmaks›z›n yönetim kurulu ka- ve bilerek kullanmakt›r. Ayr›ca bu durar› ile kullanabilmesidir. Bu konuda rum yeni kaynaklar yaratmaya da bir
yönetim görevinde bulunan kişiler na- yerde etkili olacakt›r. Üniversitenin
s›l s›k›nt›larla karş›laşt›klar›n› bilirler. gelir kaynaklar› bugünkü statüye göre
Bir y›l öncesi yap›lan bütçede belirle- kalm›ş bütçe, döner sermaye, öğrenci
nen ödenekler, acil konular ç›kt›ğ› za- katk› paylar› ve bir de değişik şekillerman, oradan bir başka yere aktar›lma- de sağlanan bağ›şlar olarak gözükd›ğ› için ve aktarma yetkisi Maliye mektedir. İşte mali özerklik varl›ğ›nÜ n i v e r s i t e l e r i n i n s a n g ü c ü n ü Bakanl›ğ›’na ait olduğu için genelde da; bu konuda yap›lacak olan
oluştururken çağdaşl›k ve pozitif bi- de Maliye Bakanl›ğ› izin vermediği çal›şmalar› birlikte değerlendirerek
limlere inanç kurallar›na riayet edil- için s›k›nt›lar yaşanmaktad›r. Örneğin aralar›nda geçiş yapma esnekliğinin
mesi üniversitenin geleceğini belirle- 17 Ağustos 1999 depreminde iki t›p yöneticilere ve yönetim kurullar›na
yen en önemli kriter değil midir?
fakültesine ayr›lm›ş olan beşyüzer b›rak›lmas›n› sağlayacakt›r. Bu da
Ben bu soruyu üniversitelere ele- milyarl›k yani toplam 1 trilyonlu öde- kaynaklar›n en verimli şekilde kulman al›n›rken çağdaş, pozitif bilimle- nek, korozyon nedeniyle hasar gören lan›lmas›n› sağlar. Ayr›ca üniversitre inanan, Atatürk ilke ve devrimleri- ve deprem sonras› çok çirkin bir gö- ede bir çok yönden aç›l›m gerekli olanin savunucusu kişilerin istihdam› rüntü arz eden Mühendislik ve Veteri- cakt›r.

II. Ulusal Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›
Foto¤raf Yar›ﬂmas› sonuçland›...

Gastropratisyen
sempozyumlar›
kongre
olma
yolunda...

Türk Gastroenteroloji Vakf› taraf›ndan düzenlenen
"II. Ulusal Sağl›k Çal›şanlar›" kat›l›ml›, serbest konulu
Fotoğraf Yar›şmas›’n›n jürisi daha önce duyurulan
başvuru adresinde 15.06.2003 tarihinde saat 09:00’da

topland›. Yar›şmaya 186 adet renkli bask› fotoğraf, 118
adet saydam kat›l›m oldu. Oylama yöntemi ile yap›lan
değerlendirme sonucunda aşağ›daki listede belirtilen
fotoğraf/saydamlar karş›lar›ndaki değerleri kazand›lar.

Ödüller:
Saydam
1)
2)
3)
4)

"Boyac›"
"Balerin"
"Geçmiﬂ"
"‹pek Boyamas›"

Resul Baﬂtu¤ - Birincilik
Murat Seyit - ‹kincilik
Olcay Özkan - Üçüncülük
Ömer Ya¤l›dere - Sektör Firma Ödülü

Renkli Bask› :
1. "Denizin ‹ncisi
2. "Göl ‹skelesi"
3. "E¤lence"

: Ahsev Baliç
: Doç. Dr. Mehmet Arslan
: Dr. Alp Can

1. Özel Ödül
(Sanfo Özel Ödülü)

: "Bal›kç›"

Dr. Uygur Ertürk

2. Özel Ödül
(Çeﬂitli Sektör Firma Ödülü)

: "Sevgi"

Haluk Sarg›n

3. Özel Ödül
: "Bak›ﬂ"
(Ücretsiz kongreye kat›l›m ve konaklama ücreti)

Murat Seyit

de¤eri kazanm›ﬂlard›r.
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