
KL‹M‹K Bülteni
Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i Yay›n Organ› Say›: 10, Ocak/fiubat/Mart 2001

SANAT BUNUN NERESÜNDE ?
Prof. Dr. O. Þadi Yenen

Merhaba,

Fikirlerin deneyden daha �nemli
olduÛunu savunan John Martin (1),

yazÝsÝnÝn bir yerinde s�z� bilim ve
sanat karßÝlaßtÝrmasÝna getirir: Ò...
sanat (�r�n�) biriciktir. EÛer bir ßiir
yazÝlmamÝßsa ya da bir resim yapÝl-
mamÝßsa gelecekte hi�bir insan as-
la aynÝ ßiiri yaz(a)mayacak ya da
aynÝ resmi yap(a)mayacaktÝr. Buna
karßÝn, eÛer bir biliminsanÝ b�y�k bu-
lußundan bir g�n �nce �l�rse, bu sa-
dece ge�ici bir kayÝp olacaktÝr; buluß,
gelecekteki birka� yÝl i�inde kesinlikle
yapÝlacaktÝr.Ó Sanatla (saf)bilim
arasÝndaki bu ayÝrÝm uygulamalÝ bir
bilimsel disiplin olan klinik tÝpta ge-
�erliliÛini yitirir. Klinik tÝp uygulama-
larÝnÝn iki ayaÛÝ vardÝr: Bilim ve sa-
nat. Saunders (2), bu birlikteliÛi
ß�yle vurguluyor: ÒTÝpta sanatla bi-
lim, ortak bir k�lt�r�n par�asÝ ola-
rak, birbirinden ayrÝlamaz: Bilmek bir
sanattÝr; bilim, bilgiye kißisel katÝlÝ-
mÝ gereksinir.Ó

KÝsaca a�mak gerekirse, bilimsel
tÝp ÒkanÝtÓa dayanÝr; tÝbbÝ bir sanat
haline getirense ÒyorumlamaÓ s�re-
cidir. Her ikisi birlikte ÒtÝbbi kararÓÝn
k�klerini olußturur. Bu yazÝnÝn amacÝ
ÒTÝbbi karar vermeÓ s�recinin ayrÝn-
tÝlÝ bir incelemesini yapmak deÛildir.
Burada daha �ok irdelenecek olan,
hekimlerin, kanÝtÝn bir ifadesi olan
ÒbilgiÓye ulaßma ve ondan yararlan-
ma yollarÝyla ÒyorumlamaÓda i�inde
bulunduklarÝ toplumdan nasÝl etki-
lendikleridir.

Kassirer (3), bilmenin �nemini
ß�yle anlatÝr: ÒEÛer biz bir olgunun
varlÝÛÝnÝ bilmiyorsak, o, aklÝmÝza gel-
mez. TanÝ sorunlarÝnÝn ��z�lmesinde,
doÛru sorularÝ sormak ve doÛru
testlerin yapÝlmasÝnÝ istemek i�in
olasÝ yanÝtlar hakkÝnda kimi fikirlere
(bilgilere) sahip olmak zorundasÝ-

nÝz.Ó �te yandan, hekimler, s�rekli
olarak, yeni verilere dayanan �nerile-
ri i�eren yayÝnlarÝn bombardÝmanÝ al-
tÝndadÝr. Her yÝl altÝ milyon tÝbbi ya-
zÝ yayÝmlanmaktadÝr ve bilginin bu
miktarÝyla baßetmek olanaksÝzdÝr
(4). DahasÝ var: Ò...belli bir konu hak-
kÝnda yayÝnlanmÝß makalelerin
%15Õten daha azÝ iße yarar. Makale-
lerin �oÛu hakem denetiminden ge�-
memißtir, ticari �ÝkarlarÝ olanlar ta-
rafÝndan desteklenmißtir. ... En iti-
barlÝ dergilerde yayÝmlanmÝß makale-
ler bile m�kemmel olmaktan uzaktÝr.
�ok deÛißik dergilerde yayÝmlanmÝß
olan klinik �alÝßmalar hakkÝnda yapÝ-
lan incelemeler, onlarÝn d�zenlenme-
si, analizi ve bildirimi a�ÝsÝndan b�-
y�k yetersizlikler olduÛunu g�ster-
mektedir; kimi d�zelmeler g�r�lmesi-
ne karßÝn 1970Õlerden bu yana (ya-
yÝmlanmÝß) klinik �alÝßmalarÝn orta-
lama nitelik notlarÝ %50Õden azdÝr.
Sonu� olarak, �ok sayÝda tanÝ testi
ve tedavi, rutin uygulamanÝn bir par-
�asÝ olarak kullanÝma girmeden �nce
�zenli bir ßekilde deÛerlendirilmemiß-
lerdir; bu durum, iyilikten �ok zarara
neden olabilecek ya da t�m�yle hi�-
bir etkisi olmayan tedavilerin ve et-
kinliÛi kanÝtlanmamÝß testlerin yay-
gÝn kullanÝmÝna yol a�mÝßtÝrÓ (5).
�stelik, bu yayÝnlarÝn bir b�l�m� de
(yazarlarÝ adÝna) koyu bir cehaletin
g�stergesidir (6). (TÝbbi metinlerin
yazÝlmasÝ ve okunmasÝ edimlerinin
ißleyißine ilißkin ayrÝntÝlÝ bir irdeleme
baßka bir yazÝnÝn konusudur ve bura-
da ele alÝnmayacaktÝr).

Burada bir soluk almanÝn tam
zamanÝdÝr: Bu kadar �ok ve �oÛu ni-
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HABERLER...HABERLER...HABERLER...HABERLER...HABERLER...HABERLER...

✓ Kas›m 2000 döneminde  Dr. F. Zühre Ar›nç, Dr. Ayflin Zeytino¤lu, Dr. Yeflim Taflova,
Dr. ‹lhan Özgünefl, Dr. F. Nur Erifl, Dr. ‹ffet Palab›y›ko¤lu, Dr. Ahmet Kalkan, 

Dr. A. Arzu Say›ner, Dr. Ayfle Ar›soy, Dr. Semra Tunçbilek, Dr. Hayrettin Akdeniz, 
Dr. Süheyla Sürücüo¤lu ve Ocak 2001 döneminde Dr. Canan A¤alar girdikleri s›navlar

sonucunda baflar›l› olarak Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› dal›nda 
Doçent unvan ve yetkisini ald›lar.

✓ Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik
Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim
Dal›’ndan Doç. Dr. ‹lyas Dökmetafl, Gazi Üni-
versitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹n-
feksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›’ndan Doç.
Dr. Dilek Arman, Atatürk Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hasta-
l›klar› Anabilim Dal›’ndan Doç. Dr. Mehmet A.
Taflyaran ve Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Anabilim Dal›’ndan Doç. Dr. Reflit M›st›k, Pro-
fesörlü¤e yükseltildi.

✓ K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi’nde Klinik
Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim
Dal›’na Yrd. Doç. Dr. Sedat Kaygusuz ikinci ö¤-
retim üyesi olarak atand›. 

✓ ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteri-
yoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›
Baflkan› Doç. Dr. Emine Sönmez, Kadir Has
Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve
‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›’na geçti. 

✓ Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’nde Klinik
Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim

Dal› kuruldu. Anabilim Dal› Baflkanl›¤›na atanan
Prof. Dr. Volkan Korten’in yan› s›ra Doç. Dr.
Lütfiye Mülaz›mo¤lu da yeni anabilim dal›nda
görevlendirildi.

✓ ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
dal›nda Prof. Dr. ‹smail Bal›k (Ankara Üniver-
sitesi), Prof. Dr. Halil Kurt (Ankara Üniversite-
si), Doç. Dr. Necla Tülek (Ankara E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi), Dr. Özcan Nazl›can (Ha-
seki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi) ve Dr. Ser-
dar Özer (Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si)’den oluflan jüri taraf›ndan yay›nlar› de¤er-
lendirilerek kabul edilen adaylar, ayn› jüri
önünde Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetenek ile E¤i-
tim ve Ö¤retim Yapabilme Yetene¤i S›nav›’na
girdiler. S›nav, 15 Ocak 2001’de Ankara E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi’nde yap›ld›. Ankara
Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ndeki
‹kinci fiefli¤i Dr. Hürrem Bodur’un, fief Yar-
d›mc›l›¤›n›  Dr. Mustafa Ayd›n Çevik’in; fiiflli
Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ndeki fief
Yard›mc›l›¤›n› Dr. Nuray Uzun’un; Haseki
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ndeki fief Yar-
d›mc›l›¤›n› ise Dr. Gönül fiengöz’ün kazand›¤›
aç›kland›. 

Terfi eden ve yeni görevler üstlenen meslektafllar›m›z›n tümüne baflar›lar dileriz!

30 Ocak 2001 Gazi Üniversitesi
Adaylar: Canan A¤alar, Ahmet Ça¤r› Büke

Jüri Üyeleri: (Asil) Firdevs Aktafl (Gazi Üniv.), Ekin Ertem (Ege Üniv.), Mustafa Samast› (‹stanbul Üniv.), 
Beril Özbakkalo¤lu (Celal Bayar Üniv.), A. Gülflen Hasçelik (Hacettepe Üniv.); (Yedek) Ayfer Günalp (Hacettepe

Üniv.), Fatma Ulutan (Gazi Üniv.), Güney Karakartal (Ege Üniv.)

* Yüksekö¤retim Kanunu’nun Bir Maddesinin De¤ifltirilmesi ile Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair  4584
Say›l› Kanun 28 Haziran 2000 tarih ve 24093 (Mükerrer) say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Kanun, Geçici
Madde 47’de “1996 y›l›ndan itibaren ... doçentlik yabanc› dil s›nav›nda ... 65 (altm›flbefl) ve daha yukar› puan veya
Üniversiteleraras› Kurul taraf›ndan kabul edilen ve Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan uluslararas› alanda geçerli say›lan di¤er
yabanc› dil s›navlar›nda bunlara denk puan alanlar baflar›l› say›l›rlar” hükmünü getiriyor. Bu de¤ifliklikten sonra KPDS’den 1996
y›l›ndan itibaren 65-69 puan alm›fl adaylara yeni bir doçentlik bilim s›nav› hakk› tan›nd› ve bu ek s›nav›n Ocak 2001’de yap›laca¤›
aç›kland›.

Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› 
Doçent Adaylar› ve Jüri Üyeleri (Ocak 2001)*
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Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca haz›rlanan

“T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü” Tasar›s›
tasla¤›yla ilgili görüfllerimiz afla¤›da
bilgilerinize sunulmufltur:
[1] Bu tasar› ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee

KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzmanl›k dal›n-
da kabul edilemez köklü de¤iflik-
likler önermektedir. fiöyle ki, uz-
manl›k dal›m›z›n ad›  ‹‹nnffeekkssiiyyoonn
HHaassttaall››kkllaarr›› diye de¤ifltirilmekte
(yar›s› kopar›l›p at›lmakta) ve yan
dallar› tümüyle kald›r›lmaktad›r.
Bu denli büyük de¤ifliklikler üste-
lik ad› geçen tüzük tasar›s›n›n Ge-
rekçeler bölümünde gerekçe gös-
termeden ya da (makul bir gerek-
çe/leri olmad›¤› için) gösterileme-
den yap›lmak istenmektedir.     

[2] Bu “güdüklefltirme” çal›flmalar› s›-
ras›nda uzmanl›k derne¤imizden
veya bu konuya y›llard›r emek ve-
ren deneyimli ö¤retim üyeleri ya
da fleflerden fikir sorulmad›¤› da
aç›kça görülmektedir. 

[3] ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroo--
bbiiyyoolloojjii  uzmanl›k dal›m›z›n ad› ve
içeri¤i oldu¤u gibi korunmal›, ül-
ke ç›karlar› do¤rultusunda bir de-
¤ifliklik gerekti¤i düflünüldü¤ünde
halen bu dalda çal›flmakta olan bu
alan›n uzmanlar›na dan›fl›lmal›d›r. 
Mevcut durumun korunmas›n›n
gerekçeleri flu flekilde özetlenebilir:
a) ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk

MMiikkrroobbiiyyoolloojjii ad› ve içeri¤i ile
bölünmez bir bütündür. Elli
üç y›ll›k geçmifli ile tüm üni-
versite hastanelerinde (Hacet-
tepe hariç) ve e¤itim hastane-
lerinde alt yap›s› ve e¤itici
kadrosu ile kurumlaflm›fl;
köklü, flerefli bir geçmifle ve
varl›¤a sahiptir.   

b) Tüm dünyadaki teknolojik ge-
liflmelerin otomatize aletlerin
kullan›ma girmesini sa¤lamas›

ile hekimlik dallar›, “hastaya
yak›n” klinisyen-laboratuvar
integrasyonu ile giden uygula-
malara yönelmektedir. Dünya
t›bb› bu çabalar› gösterirken,
ülkemizde dal›m›zla ilgili tari-
hi geliflim “hastaya yak›n” uy-
gulamalar› daha önceden sa¤-
lamaya olanak tan›m›flt›r. Uz-
manl›k dal›m›zda e¤itim gö-
renler  “hem bir klini¤i hem de
bir laboratuvar› ba¤›ms›z ola-
rak yönetmeye” hak kazan-
makta ve modern t›bba öncü-
lük etmektedirler.

c) Uzmanl›k dal›m›zdan KKlliinniikk  MMiikk--
rroobbiiyyoolloojjii k›sm› kopar›larak, da-
l›m›z›n do¤as›nda bulunan la-
boratuvar uygulamalar›na son
verilmesi, dal›m›z› zay›flata-
cak, bu dala olan talebi azalta-
cak, gelecek y›llarda bu dal›n
yok olmas› gibi vahim bir so-
nuca yol açacakt›r. 

d) Di¤er yandan bu tasar›yla ya-
p›lmak istenen de¤ifliklik KKllii--
nniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uygulamas›-
n›n Mikrobiyoloji uzmanlar›na
b›rak›lmas›n› getirmektedir.
Zaten bir k›sm› Mikrobiyoloji
alan›nda çal›flan ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaass--
ttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii
uzmanlar›n›n da teflvikiyle,
Mikrobiyoloji uzmanlar› art›k
asli görevlerini b›rak›p ‹‹nnffeekkssii--
yyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbii--
yyoolloojjii poliklini¤i çal›flmalar›
yürütecektir (bunun örnekleri
flimdiden bafllam›flt›r!) ki bu
durum Tibbi Mikrobiyoloji
dal›n›n yok olmas› gibi yine
vahim bir sonuca yol açacak-
t›r. Baflka bir deyiflle, tasar›da
önerilen de¤ifliklikler, ne ‹‹nn--
ffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikk--

rroobbiiyyoolloojjii uzmanl›k dal›na ne
de Mikrobiyoloji uzmanl›k da-
l›na yarayacakt›r.                  

[4] ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbii--
yyoolloojjiiuzmanl›k e¤itimi s›ras›nda bir
y›ll›k T›bbi Mikrobiyoloji rotasyo-
nunun zorunlu bir rotasyon olarak
konulmas›  gereksizdir. Dal›m›z›n
uzmanl›k e¤itimini veren kurulufl-
larda zaten klinik ve laboratuvar
çal›flmalar› e¤itim süresi boyunca
birlikte ve iç içe götürülmektedir.
E¤itim sorumlusunun Mikrobiyolo-
ji laboratuvar olanaklar› henüz k›-
s›tl› olan yerlerde asistanlar›n› uy-
gun yerlere rotasyona göndermeye
yetkisi vard›r. 

[5] ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroo--
bbiiyyoolloojjii uzmanlar›n›n ‹mmünoloji,
Hematoloji, Allerjik Hastal›klar
yan dallar›nda uzmanlaflma hak-
lar›n›n ellerinden al›nmas› ise bu
dal› zay›flatmaktan baflka ifle ya-
ramayacakt›r. Bunlar korunmal›
ve ayr›ca Kan Bankac›l›¤› da yan
dallar aras›na eklenmelidir.

Prof. Dr. Ayfle Willke
Prof. Dr. Haluk Vahabo¤lu 
Yrd. Doç. Dr. Birsen Mutlu
Yrd. Doç. Dr. Sibel Gündefl 
Yrd. Doç. Dr. S›la Akhan
Dr. Mustafa Ertürk          
Dr. Zuhal Bolca
Dr. Çiçek Güven              
Dr. Meliha Meriç
Dr. Fatma Öztürk      
Dr. Zerrin Yulu¤kural

Kocaeli Üniversitesi 
T›p Fakültesi 

Klinik Bakteriyoloji ve
‹nfeksiyon Hastal›klar› 

Anabilim Dal› 
Ö¤retim Üyeleri ve 

Araflt›rma Görevlileri

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s› Tasla¤›’na ülkemizdeki
‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii e¤itim birimlerinin pek ço¤undan yöneltilen
tepkileri önceki say›m›zda topluca yay›mlam›flt›k. 

Elimize Geçen Tepkileri Yay›mlamay› Sürdürüyoruz

Yollarlarsa kalan birkaç birimimizin tepkilerine de bir sonraki say›m›zda yer vermek
istiyoruz.

☞
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Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi’nden

Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan ha-
z›rlanan T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü
Tasar›s› hakk›nda Bakanl›¤a gön-
derilen görüfllerimiz afla¤›dad›r:

Haz›rlanmakta olan tüzük tas-
la¤›nda Genel Gerekçe bölümü
sayfa 2, paragraf 4’te T›p Fakülte-
lerinin görüfl ve katk›lar›n›n ge-
reklili¤i belirtilmektedir. Bu ne-
denle “Mikrobiyoloji” ve “‹nfeksi-
yon Hastal›klar›” uzmanl›k dallar›
ile ilgili olarak görüfllerimizi sun-
may› uygun bulduk.

T›bb›n hiçbir dal›nda, neden-
hastal›k iliflkisi “Mikroorganizma-
‹nfeksiyon Hastal›¤›” iliflkisi kadar
somut örnekler tafl›mamaktad›r.
Uzun y›llard›r  ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaa--
rr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojji  uzmanl›¤›
birlikte verilmekte olup, sözü edi-
len uzmanlar bulunduklar› kuru-
mun koflullar›na ba¤l› olarak MMiikk--
rroobbiiyyoolloojjii  ve/veya ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kk--
llaarr›› uzman› olarak çal›flmaktad›r.

‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› ve MMiikkrroobbii--
yyoolloojjii  birlikteli¤i, geliflen t›bba pa-

ralel olarak günümüzde ve hasta-
ne ortam›nda daha da fazla olarak
önem kazanm›flt›r. Giderek artan
antibiyotik direnci, hastane infek-
siyonlar›n›n öneminin anlafl›lmas›,
baflta yo¤un bak›m birimleri ol-
mak üzere hastane içi etkinli¤in
artma gere¤i bu birlikteli¤i daha
da önemli k›lmaktad›r. Biz, Ulu-
da¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Has-
tal›klar› Anabilim Dal› olarak ayn›
çat› alt›nda hizmet vermekteyiz.
Bu birlikteli¤in, gerek t›p ve uz-
manl›k ö¤rencilerinin e¤itimi s›ra-
s›nda, gerekse hasta hizmetlerin-
de yararlar›n›n büyük oldu¤unu
yaflayarak görmekteyiz.

Geçmiflte, Mikrobiyoloji uz-
manl›¤› T›p Fakültesi mezunlar›
yan›nda, di¤er baz› Fen Bilimleri
mezunlar›n› da kapsamakta idi.
Öngörülen tüzükte, uzmanl›k ö¤-
rencilerinin T›p Fakültesi mezunu
olmalar› gereklili¤i belirtildi¤ine
göre, bu iki bilim dal›n›n ayr›lma-

s› de¤il, ayn› çat› alt›nda toplan-
mas›, uygun yan dallar›n konul-
mas›, geçmiflte oldu¤u gibi uz-
manlar›n koflul ve istekleri do¤-
rultusunda hizmet vermeye de-
vam etmelerinin uygun olaca¤›
görüflündeyiz.

Prof. Dr. Okan Töre
Prof. Dr. Suna Gediko¤lu
Prof. Dr. Güher Göral
Prof. Dr. Safiye Helvac›
Prof. Dr. Beyza Ener
Prof. Dr. Reflit M›st›k
Doç. Dr. Halis Akal›n
Yrd. Doç. Dr. Barbaros Oral
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Özak›n
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Heper

Uluda¤ Üniversitesi 
T›p Fakültesi 

Mikrobiyoloji ve
‹nfeksiyon Hastal›klar›

Anabilim Dal› Ö¤retim Üyeleri

SSK Tepecik E¤itim Hastanesi’nden

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›-
¤› T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›-
s› tasla¤›na iliflkin görüfllerimiz
afla¤›dad›r:

‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk
MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  e¤itimi bir bütündür.
Ülkemiz koflullar›nda bunlar›n ay-
r›lmas› pek çok aksakl›klar›n do¤-
mas›na neden olacakt›r. Bir infek-
siyonun etkeniyle birlikte incelen-
mesi, e¤itim ve ö¤retim aç›s›ndan
da de¤erlidir. Klinik ve laboratu-
var›n bir arada de¤erlendirilmesi
hastan›n tedaviye bafllama süresi-
ni k›saltacak, ayr›ca h›zl› bir flekil-
de gerekli testlerin yap›lmas› la-
boratuvar maliyetlerini düflüre-
cektir.

Mikrobiyoloji bölümünün‹‹nnffeekk--
ssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloo--
jjii  biriminin d›fl›nda kurulmufl ve
tüm mikrobiyolojik tetkiklerin ya-
p›ld›¤› bir  yer olarak de¤il de,
özel birtak›m özel testleri yapabi-

lecek (moleküler biyoloji, virus
izolasyonu, hücre kültürleri vb.)
kapasiteye sahip bir referans bö-
lümü olarak düflünülmesi uygun
olur.

‹nfeksiyon hastal›klar›n›n ve
bu hastal›klardan ölüm oranlar›-
n›n yüksek oldu¤u ülkemizde sa-
dece hizmet ifllevi gören sa¤l›k te-
sislerinin ço¤unda bir Mikrobiyo-
loji uzman› bulunmad›¤› göz
önünde bulundurulursa, ‹‹nnffeekkssiiyyoonn
HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uz-
manl›¤›n›n bütünlü¤ünü koruma-
s›n›n önemi daha iyi anlafl›lacak-
t›r.

‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk
MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzmanl›k e¤itiminin 5
y›la ç›kar›lmas›; ‹ç Hastal›klar› ro-
tasyonunun 12 aya ç›kar›lmas› ve
bunun en az 3 ay›n›n bir Hemato-
loji biriminde yap›lmas›, Gö¤üs
Hastal›klar› ve Tüberküloz ve Nö-
roloji rotasyonlar›n›n eklenmesi

uygun olacakt›r.
Yürürlükteki tüzükte oldu¤u

gibi Allerjik Hastal›klar, ‹mmüno-
loji ve Hematoloji yan dallar›na
ek olarak ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Epidemiyolojisi’nin de eklenmesi
uygundur.

Doç. Dr. fiükran Köse
Uzm. Dr. Neval A¤ufl
Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu
Uzm. Dr. Abdullah Cengiz
Uzm. Dr. Aydan Kula
Uzm. Dr. Levent fiahino¤lu
Uzm. Dr. Meltem Avc›
Uzm. Dr. M. Akif Büyükikiz
Uzm. Dr. Mete Cüce

SSK Tepecik 
E¤itim Hastanesi

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Servisi

E¤iticileri
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Geçen say›m›zda bir Son Dakika haberine yer vermifl ve konuyu bu say›m›zda ele
alaca¤›m›z› duyurmufltuk. Klimik Bülteni’nin o say›s› bask›ya haz›rlan›rken, bütün-
lü¤ünü bozmakla tehdit etti¤i ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzman-
l›k dal›na emsali görülmemifl bir bask› uygulamakta olan Sa¤l›k Bakanl›¤› yetmez-
mifl gibi, karfl›m›za bir de kimi Mikrobiyoloji çevrelerinin ç›kt›¤›n› yazm›flt›k. Uzman-
l›k dal›m›z› boy hedefi olarak seçmeye yeltenen bu çevreler, ifllerini güçlerini b›ra-
k›p do¤rudan ve art arda Derne¤imize göndermeye bafllad›klar› birörnek mektup ve
fakslarla ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  dal›na meydan okumak m›
istiyorlard›? ‹flte o haber o koflullarda kaleme al›nd›. O s›rada ve daha sonra gelen
belgeleri ilerki sayfalar›m›zda yay›ml›yoruz. Ama önce merakl›s› için k›sa bir hukuki
gönderme yapal›m.

Karar› Siz Verin

TÜRK M‹KROB‹YOLOJ‹ CEM‹YET‹ TÜZÜ⁄Ü’NDEN

...
MADDE 2
Derne¤in Amac›
T›p, klinik, veteriner, tar›m ve endüstri mik-
robiyolojisi (bakteriyoloji, viroloji, mikoloji,
parazitoloji, allerji ve immünoloji), infeksiyon
hastal›klar›, koruyucu hekimlik, toplum sa¤-
l›¤› ve toplum hekimli¤i dallar›nda uzmanl›k
veya doktora ya da yüksek lisans yapm›fl
ve yapmakta olan meslek sahiplerinin bilim-
sel çal›flma ve gözlemlerini bildirmek, yay-
mak ve benzer bilimsel derneklerle haberle-
flerek bilimsel geliflmelere yard›mc› olmak,
gere¤inde üyelerinin yasal haklar›n› koru-

mak, ulusal ve Bakanlar kurulu’nca izin ve-
rilmifl olan uluslararas› kurulufllarda kendi-
lerini temsil etmek, konusu ile ilgili yurt so-
runlar›na yönelmifl çal›flmalar yapmak, yap-
t›rmak ve bunlara çözüm yollar› araflt›rmak-
t›r.
Bu amac› gerçeklefltirmek için dernek, bilim-
sel toplant›lar, simpozyum ve kongreler dü-
zenler, bilimsel yay›nlar yapar. Konusu ile il-
gili yurt sorunlar›n› araflt›racak çal›flma
gruplar› kurar ve araflt›r›c›lar›n verecekleri
raporlar› yay›nlar, ilgililere ve yetkili ma-
kamlara sunar.
...

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin amaçlar› aras›nda ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanl›k dal›n›n bü-
tünlü¤ü ile u¤raflmak diye bir madde var m›?  Peki, bir dernek tüzü¤ünde gösterilen amaçlar d›fl›nda faali-
yette bulunabilir mi? Yan›t› afla¤›da. Bizden an›msatmas›.

DERNEKLER KANUNU 
MADDE 37. Yasak Faaliyetler
Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amac› gerçeklefltirmek üzere sürdürülece-
¤i belirtilen çal›flma konular› ve biçimleri d›fl›nda faaliyette bulunamazlar. ...

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI DERNE⁄‹
TÜZÜ⁄Ü’NDEN

Madde 2. Derne¤in Amac›
...
f) ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii’nin bir ana uzmanl›k dal› olarak etkinli-
¤ini art›rmak, bütünlü¤ünü korumak ve her düzlemde savunmak,
...

☞
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TÜRK M‹KROB‹YOLOJ‹ CEM‹YET‹’NDEN 
TIP FAKÜLTELER‹N‹N M‹KROB‹YOLOJ‹ VE 
KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ ANAB‹L‹M DALLARINA

T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s› ile ilgili son
geliflmeleri sizlere sunmay› ve belirli konularda
yard›mlar›n›z› rica etmeye karar verdik. T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü bafll›ca iki ana k›s›mdan olufl-
maktad›r: ana metin ve ekli çizelge. 1997 y›l›nda
Dan›fltay’da onaylanan taslak üzerinde Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Ana
metindeki T›pta Uzmanl›k Kurulu ve komisyon-
lar›n yer almas›, kurul ve komisyonlarda e¤itim-
le ilgili taraflar›n dengeli temsiliyeti konusunda-
ki Sa¤l›k Bakanl›¤›’na öneriler, UDKK (Uzmanl›k
Dernekleri Koordinasyon Kurulu) arac›l›¤› ile
Derne¤imiz taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Ancak ekli çizelgede ana dal uzmanl›¤›m›z›
yak›ndan ilgilendiren ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKllii--
nniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanl›k dal› ile ilgili öneride siz-
lerin de yard›m›n›z›n etkili olaca¤›na inan›yoruz.
Bu konuda Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin ve
‹stanbul T›p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›’n›n, TTB-UDKK
Baflkanl›¤›na, Sa¤l›k Bakanl›¤›na ve TTB-UDKK
Genel Kurul üyelerinin her birine (Dernek liste-
leri ekte sunulmufltur) gönderdi¤i yaz› örnekleri
ekte sunulmufltur.

Sizlerin de ö¤retim elemanlar›n›n imzalar› ile
acilen benzeri yaz›lar› [1] TTB-UDKK Baflkanl›-
¤›’na (Faks: 0312 231 19 52-0312 231 19 53; Ad-
res: Gazi Mustafa Kemal Bulvar› fiehit Danifl Tu-
nal›gil Sokak No 2 Kat 4 06570 Maltepe-Ankara);
[2] Sa¤l›k Bakanl›¤›’na; [3] TTB-UDKK Genel Ku-
rul üyelerine göndermenizi rica ederim. Dernek
adres ve fakslar› ekte sunulmufltur.

Bu konudaki geliflmeleri web sitemizden
(www.turkmikrobiyolcem.org) sizlere duyuraca-
¤›z. TTB-UDKK web sitesinde (www.ttb.org.tr/
udkk/udkk.html) Dan›fltay’dan geçen ve UDKK
ve TTB’nin de onaylad›¤› ana metni ve Bakanl›-
¤›n de¤ifliklik yapt›¤› son flekli görebilirsiniz. Her
ne kadar ana metin uygun de¤ilse de son tasar›-
da ekli çizelgede UEMS (Avrupa T›p Uzmanlar›
Birli¤i)’de oldu¤u gibi “‹nfeksiyon Hastal›klar›”
ana dal olarak yer almaktad›r. Ekli çizelgenin
son hali ekte sunulmufltur.

Prof. Dr. Özdem An¤
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Baflkan›

MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ VE 
KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ ANAB‹L‹M DALI Ö⁄RET‹M ÜYELER‹NDEN
KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI
DERNE⁄‹’NE

Elimize geçen en son T›pta Uzmanl›k Tüzük Tasar› Tasla¤›nda kendi uzmanl›k dal›m›z (T›bbi
Mikrobiyoloji) ve bunu yak›ndan ilgilendiren ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  uzmanl›k dal› ile ilgili görüflle-
rimiz Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n belirtti¤i görüfllerle ayn›
olup afla¤›da imzas› olan Anabilim Dal›m›z tüm ö¤retim üyeleri taraf›ndan desteklenmektedir.

Prof. Dr. Candan Bozok-Johansson
Prof. Dr. Güner Söyletir
Prof. Dr. Funda Babacan
Doç. Dr. Ayflegül Ya¤c›
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Çerikçio¤lu
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Över
Ö¤r. Gör. Dr. Nurver Ülger
Ö¤r. Gör. Dr. Burak Aksu

(Not: Bu yaz› 7. sayfada verdi¤imiz Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti görüflü ilifltirilmifl olarak gönderilmifltir)
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TÜRK M‹KROB‹YOLOJ‹ CEM‹YET‹’NDEN TTB-UDKK
BAfiKANLI⁄INA VE TTB-UDKK GENEL KURUL ÜYELER‹NE

Kendi Uzmanl›k Alan›m›z› Yak›ndan ‹lgilendiren ‹nfeksiyon Hastal›klar› ile
‹lgili Önerimiz:

Elimizdeki en son Tüzük Tasla¤›nda “‹‹nnffeekk--
ssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››” olarak geçen uzmanl›k ad›,
“‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››” fleklinde kalmal›d›r
(UEMS-Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i’nde ol-
du¤u gibi).

Gerekçe: “KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii” tan›m›, Uz-
manl›k Tüzü¤ünde iki ana dala ait uzmanl›k
bölümünde yer almaktad›r. “Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji” uzmanl›¤› ile “‹‹nn--
ffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrr››bbiiyyoolloojjii” uzman-
l›¤›. Tüzükte bu durum baflka hiçbir ana dal
uzmanl›¤› için söz konusu de¤ildir. Ayr›ca ad›
geçen her iki uzmanl›k sürecinde “KKlliinniikk  MMiikk--
rroobbiiyyoolloojjii” e¤itimine ayr›lan süre farkl›d›r. “‹‹nn--
ffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrr››bbiiyyoolloojjii” uzman-
l›k e¤itiminde muhtemelen kendi bünyelerin-
deki mevcut laboratuvarlarda KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoo--
lloojjii e¤itimi verilmesi planlanmaktad›r. Ancak
“‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrr››bbiiyyoolloojjii” Ana-
bilim Dallar›n›n en geliflmifllerinde bile sade-
ce bakteriyolojiye ait belirli testler yap›labil-
mektedir. Bu uzmanlar, Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k ö¤rencileri-
nin ayr›nt›l› biçimde toplam 40 ayda gerçek-
lefltirecekleri ve bakteriyoloji, viroloji, miko-
loji, parazitoloji, seroloji, immünoloji, mole-
küler mikrobiyoloji gibi alt birimlerden olu-
flan e¤itimi almam›fl olacaklard›r. Ancak so-
nuçta uzmanl›k dallar›n›n “KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii”
ismini içermesi nedeniyle, uygulamada sade-
ce Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

uzmanlar›n›n yönetebilecekleri bir laboratu-
var› “idare edebilme yetkisi” kazanmalar›
mümkün olabilecektir. Böylece bir “Klinis-
yen”, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo-
loji Anabilim Dal›’nda gereken 40 ayl›k e¤iti-
mi almadan, bir “mikrobiyolog”un bilgi ve
deneyimini kazanm›fl say›lacakt›r. Bu bilgi bi-
rikiminin bu sürede verilmesi planlan›yorsa,
‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››için önerilen toplam 5 y›l-
l›k sürede ne zaman ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› e¤i-
timi verilecektir? Ayr›ca “‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››
vvee  KKlliinniikk  MMiikkrr››bbiiyyoolloojjii Uzmanl›k Dal›” dünyada
hiçbir örne¤i görülmeyen, bir aya¤› laboratu-
var bilimlerinde, di¤eri klinik dallarda olan
bir yap›lanma göstermektedir. Bilimdeki ge-
liflmelerin h›zla sürdü¤ü, Bilim Dallar›n›n ge-
niflleyen alanlar›nda yetkin olabilmek için alt
uzmanl›k uygulamalar›na yöneldi¤i günü-
müzde bu kadar genifl kapsaml› bir uzmanl›k
dal› oluflturulmas› ak›lc› görülmemektedir. Ül-
kemizde bizim konumuz d›fl›nda baflka bir
örne¤inin görülmedi¤i bu “haks›zl›¤›n” düzel-
tilmesi amac›yla “‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››” uzman-
l›k dal› ismine yapay olarak ve büyük ölçüde
ekonomik nedenlerle “eklenmifl” olan “KKlliinniikk
MMiikkrr››bbiiyyoolloojjii” tan›mlamas›n›n ç›kar›lmas›n›; bu
Uzmanl›k Dal›n›n “‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››” flek-
liyle isimlendirilmesini; sonuçta “Mikrobiyo-
loji ve Klinik Mikrobiyoloji” uzmanl›¤› ve
“‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› ” uzmanl›¤› fleklinde iki
ayr› yap›lanmay› önermekteyiz. 

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ ANAB‹L‹M DALI’NIN
BEfi Ö⁄RET‹M ÜYES‹NDEN 
KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI DERNE⁄‹’NE

(Yukar›da verdi¤imiz metnin  ayn›s›n›n alt›na afla¤›daki imzalar eklenerek gönderilmifltir).

Prof. Dr. Hatice Özenci 
Prof. Dr. Haluk Atao¤lu 
Doç. Dr. Murat Aksoy 
Doç. Dr. Ayd›n Karaarslan 
Doç. Dr. Çi¤dem Güngör
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50 y›ldan beri devam edegelen uzmanl›k dal›n›n ad›, KKllii--
nniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  vvee  ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  de¤il, Klinik Bakteri-
yoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›’d›r. 1940’l› y›llarda uz-
manl›k dal›n›n o günkü koflullara göre böyle isimlendirilme-
si kadar do¤al bir fley olamaz. O dönemin infeksiyon hasta-
l›klar› özellikle tüberküloz, s›tma, tifo dizanteri, kolera gibi
toplumsal önemi olan hastal›klarla, mikrobiyolojisi de daha
çok bu hastal›klar›n laboratuvar tedavisi ile s›n›rl› idi. Günü-
müzde ulaflt›¤›m›z infeksiyon hastal›klar› çeflitlili¤i ve klinik
mikrobiyolojideki çok h›zl› geliflmeler tek bir uzmanl›k dal›-
n›n (KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  vvee  ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››) kapasitesini
çoktan aflm›fl durumda olup, haz›rlanm›fl tüzük tasla¤› konu-
sunda geç bile kal›nd›¤›n› göstermektedir.

T›ptaki geliflmeler tabii ki ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk
MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  alanlar› ile s›n›rl› de¤ildir. Cerrahi alanlarda gelifl-
melere paralel olarak, Genel Cerrahi ana dal›ndan birçok
anabilim dal›n›n (Çocuk Cerrahisi, Ortopedi, Plastik ve Re-
konstrüktif Cerrahi vs.) do¤mas›, benzer flekilde ‹ç Hastal›k-
lar› ana dal›ndan çeflitli anabilim dallar›n›n (Gö¤üs Hastal›k-
lar›, Kardiyoloji, Gastroenteroloji vs.) ayr›lmas› bu sürecin
do¤al sonuçlar›d›r. ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› camias›nda yer alan
baz› arkadafllar›n (bunlar›n ço¤unun da akademisyen ol-
malar› flafl›rt›c›d›r) bu geliflme sürecini gözard› ederek 50-
60 y›l önceki yap›lanmaya bu kadar ›srarla sar›lmalar› anla-
fl›lmaz bir tutumdur.

Dünyada bizim d›fl›m›zda tek bir örne¤i dahi olma-
yan bu yap›lanmay› hâlâ savunanlar  ya da “ülkemizin in-
feksiyon hastal›klar› aç›s›ndan di¤er tüm dünya ülkelerinden
farkl› oldu¤u” söyleminde bulunanlar bu konulardaki ger-
çekleri kendi meslektafllar›na dahi aç›klamaktan ka-
ç›nmaktad›rlar. Örne¤in ‹skandinav ülkelerinde bu isim
alt›nda toplanan uzmanl›k e¤itiminin süresi 6.5 ile 10 y›l ara-
s›nda de¤iflmektedir; bu da yeni tüzük tasla¤›nda iki ana dal
için önerilen sürelerin (5+4 y›l) toplam› kadard›r. Küresel-
leflmenin kaç›n›lmaz bir flekilde gerçekleflmeye do¤ru
gitti¤i günümüzde bir ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› uzman›n›n bil-
mesi gerekenler sadece Türkiye’de s›kl›kla karfl›lafl›lan

infeksiyonlarla s›n›rl› kalmamak zorundad›r. Baflar›l› ve
yeterli bir ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› uzman› bu alandaki geliflme-
leri çok yak›ndan izleyerek bilgilenmeye ve deneyim kazan-
maya do¤ru gitmelidir. Benzer flekilde KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uz-
man› da baflar›l› ve yeterli olabilmek için bu alandaki (bak-
teriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, moleküler mikrobi-
yoloji) geliflmeleri yak›ndan izlemek ve deneyim kazanmak
zorundad›r. Her iki ana dal›n uzmanlar› bu konudaki tar-
t›flmalar› (bazen hakarete varan) bir kenara b›rak›p ülkemi-
zin bilim alan›nda dünya ile bütünleflmesini istiyorlarsa, ki-
flisel ç›karlara dayal› çözümlerin peflinde olmak yerine ülke
ve dünya gerçeklerini göz önünde bulundurarak ortak çö-
züm üretmek zorundad›rlar. 

Çözüm Önerisi: Bu iki yak›n uzmanl›k dal›n›n birbiri-
ne geçiflli olmas›; yani ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› uzmanl›¤›n›
alan bir kifli, isterse, laboratuvar rotasyonlar› geçerli olmak
suretiyle daha k›sa sürede KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanl›k e¤iti-
mi alabilmeli, ayn› flekilde KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzman›, isterse
klinikteki rotasyonlar› geçerli olmak suretiyle ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaass--
ttaall››kkllaarr›› uzmanl›k e¤itimi alabilmelidir.

Bu konudaki karmafla ve kargaflan›n bir an önce yuka-
r›daki ya da benzer çözüm önerileri ile bitmesi, bu sü-
reçte bu iki yak›n dal elemanlar›n›n geri dönüflü olmayan
k›rg›nl›klara yol açmamalar› dile¤iyle her iki camia üyeleri-
ne sevgi ve sayg›lar›m›z› sunar›z. 

M. Ü. T›p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dal› 
Prof. Dr. Candan Johansson
Prof. Dr. Güner Söyletir
Prof. Dr. Funda Babacan
Doç. Dr. Ayflegül Ya¤c›
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Çerikçio¤lu
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Över
Ö¤r. Gör. Dr. Nurver Ülger
Ö¤r. Gör. Dr. Burak Aksu

KL‹M‹K ÜYELER‹NE HATIRLATMA DÜZELTME B‹LG‹LEND‹RME

Kaynak: HEK‹MLER Tart›flma Listesi’ne gönderilen 4 Kas›m 2000 tarihli 13378 say›l› mesaj
URL: http://groups.yahoo.com/group/hekimler/message13378

Lütfen Okur musunuz?

Ne yaz›kt›r ki, uzun süreden beri gerek sözlü gerekse yaz›l› olarak olan› biteni izlemekteyim ve art›k içim kan a¤la-
maya bafllad›. Tam 11 y›ld›r içinde oldu¤um KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  camias› benim gerçek ailem gibidir ve 34 y›ll›k haya-
t›m›n üçte biri bu u¤urda emek harcayarak geçmifltir. Sizlerin çok daha uzun süredir, çok daha fazla eme¤i oldu¤u-
na inand›¤›m bu konuda yaflananlar› görmek beni derinden yaralamaktad›r. Daha bu ay›n bafl›nda Antalya’daki kong-
rede çok sayg› duyup bir o kadar da sevdi¤im hocalar›m›n neredeyse bo¤az bo¤aza gelmesine neden olan bu tart›fl-
ma uzad›kça ne yaz›k ki düzey giderek düflmekte ve art›k “Siz 150 kiflisiniz biz 1500 kifliyiz, biz sizi yok ederiz”
düzeyine ulaflmaktad›r. Bunca üniversite ve devlet hastanesinde hekimler vakitlerini bu konuda tart›flmaya ay›rmakta
ve büyük bir emek ve zaman israf›na yol açmaktad›r. Biz fakir bir ülkede, bilimsel olanaklar›n son derece güdük
oldu¤u bir ülkede, uluslararas› yay›n yapabilmekten aciz bir ülkede çal›flmaktay›z. Klinik Mikrobiyoloji-‹nfeksiyon
Hastal›klar›-Dahiliye alt›nda ‹nfeksiyon Hastal›klar› gibi tart›flmalarla  hoca kimli¤imizden uzaklaflt›¤›m›z› ve asistan-
lar›n önünde rezil oldu¤umuzu düflünüyorum. Ben nispeten genç bir ö¤etim üyesi olarak buna yak›ndan flahidim.
‹nan›yorum ki bunca y›ld›r ortaklafla çal›flan, birlikte asistan yetifltiren, güzelim yay›nlara imza atan bizler bu kadar
sald›rganlaflmadan, böylesine sinirlenmeden ve birbirimizi bu kadar üzmeden bir orta yol bulabiliriz. Bundan ötesi
dün bayraklarla, marfllarla kutlad›¤›m›z Türkiye Cumhuriyeti’nin hekimlerine yak›flmamaktad›r.

Doç. Dr. Ayflegül Eskitürk Ya¤c›
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
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Kurtulufl Savafl› kazan›ld›ktan sonra sa¤l›k konusuna el
at›ld›¤›nda, s›tma, verem, dizanteri, tifo vb. hastal›klar fela-
ket boyutunda idi. Hekim say›s› ise son derece yetersizdi.
T›bbi Mikrobiyoloji’de bilinen hastal›k etkenleri son derece
azd›. O zamanki yöneticiler ve sa¤l›k otoriteleri pratik çö-
zümler ürettiler. Bu çözümlerden biri, mevcut birkaç uzma-
n›n yan›nda usta-ç›rak yöntemi ile baz› hekimlere bilinen
salg›n yapan belli bafll› 5-10 hastal›¤› ö¤reterek salg›nlar›n
önlenmesi yolu izlendi. Bu tip bir çözüm o zaman için ge-
rekli ve yerinde bir çözümdü. Bugün ise Mikrobiyoloji 7-8
ayda ö¤renilecek bir alan olmaktan ç›km›fl, 4-5 y›ll›k bir e¤i-
tim-ö¤retim süreci gerektiren bir Anabilim Dal› haline gel-
mifltir. Durum böyle iken halen 1928 y›llar›n›n koflullar›nda
haz›rlanm›fl olan yasa ile 1 y›lda Bakteriyoloji ya da Mik-
robiyoloji unvan› vermek ça¤›n gereklerine ters düflmek-
tedir.

NE YAPILMALI?
‹nfeksiyon Hastal›klar› uzmanl›¤› geliflmifl ülkelerdeki gi-

bi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› ihtisas›ndan sonra bir üst ih-
tisas haline getirilmelidir. ‹yi bir ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  uzman›,
‹‹çç  HHaassttaall››kkllaarr››  uzmanl›¤›n›n üzerinde temellendirilmesi ile
mümkündür. Esasen tüm dünyada da böyledir. Matbaan›n
200 y›l sonra kabul edildi¤i gibi ça¤dafl yaklafl›m, yön-
temler ve bilimsel yaklafl›mlar kabul edilmekte gecikilme-
melidir. 

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ TERM‹NOLOJ‹S‹
KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii sözcü¤ü ile ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› özdefl-

lefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Halbuki KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii klinik
materyalden mikrobik etkeni araflt›rma, bulma, önleyici ilaç-
lar› belirleme ve epidemiyolojik veri taban› oluflturacak bul-
gular› saptayan mikrobiyolojik uygulamalard›r. ‹nfeksiyon
Hastal›klar› Uzmanl›¤›na yapay olarak KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii
sözcü¤ü eklenerek, sadece Mikrobiyoloji Uzmanlar›n›n yö-
netebilecekleri bir laboratuvar› “idare” edebilme yetkisi in-
feksiyonculara da verilmek istenmektedir. Böylece bir “Kli-
nisyen” k›sa süreli bir rotasyonla, bir Mikrobiyologun uzun
ihtisas e¤itiminin kazanaca¤› bilgi ve deneyimini kazanm›fl
say›lacakt›r. Dünyada hiçbir dalda olmayan, ülkemizde ise
sadece ‹nfeksiyon Hastal›klar› Uzmanlar›na tan›nan “hem
bir klini¤i hem de bir laboratuvar› idare etmesi” yet-
kisinin verilmesi Anayasan›n eflitlik ilkesine ters düfltü¤ü
gibi bilimsel anlay›fla da uymamaktad›r. 

ÖNER‹
• “‹nfeksiyon Hastal›klar›” ‹ç Hastal›klar›’n›n bir üst

ihtisas› haline getirilmelidir.
• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ismi, ‹nfeksiyon Hastal›klar›

olarak kalmal›d›r.

Prof. Dr. Mustafa Gürel
Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal› Baflkan›

TÜRK‹YE’DE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI ‹HT‹SASI TARTIfiMALI !!!

«Dünyada ... hiçbir örnek yoktur«
«Dünyada hiçbir dalda olmayan ...»
«Dünyada bizim d›fl›m›zda tek bir örne¤i dahi olmayan ...» 
«Dünyada hiçbir örne¤i görülmeyen, bir aya¤› laboratuvar bilimlerinde, di¤eri klinik dallarda ...»

Clinical Microbiology and Infection, Volume 6 Number 8, August 2000

Training in infectious diseases-looking to the future
J. Cohen
Department of IInnffeeccttiioouuss  DDiisseeaasseess  aanndd  MMiiccrroobbiioollooggyy,, Imperial College School of 
Medicine, Hammersmith Hospital, London

(sayfa 449)
...... Indeed, it became increasingly clear that the interface between CClliinniiccaall  MMiiccrroobbiioollooggyy  aanndd
IInnffeeccttiioouuss  DDiisseeaasseess  was becoming very blurred, and there was many doctors who wished to
practice on that interface and were willing to obtain the necessary skills to do so.....

(sayfa 450)
...... However, it has become clear that there is a demand for doctors who have broad ex-
perience in clinical and laboratory medicine, who are equally comfortable at the
bench and at the bedside, and who can move with confidence between them.....

...... The key komponent of this new scheme is a ‘third way’, a joint training track in
CClliinniiccaall  MMiiccrroobbiioollooggyy  aanndd  IInnffeeccttiioouuss  DDiisseeaasseess..........

Ya  v a r s a ?
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Konuflmac›lar: Prof. Dr. Melahat Onul (Moderatör),
Prof. Dr. Gültekin Altay, Prof. Dr. Özdem An¤, 
Prof. Dr. Münir Büke, Prof. Dr. Güney Karakartal, 
Prof. Dr. Kaya K›l›çturgay, Prof. Dr. Emin Tekeli, 
Doç. Dr. O. fiadi Yenen

Konuflmac›lar, Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›k-
lar›’nda e¤itimin ve iki disiplin aras›ndaki iliflkilerin
flimdiki durumu ile bu durumun daha da iyilefltirilmesi
için neler yap›lmas› gerekti¤i konular›n› ve uzmanl›k
statüsünü düzenleyen mevzuat› dinleyicilerle birlikte
etrafl›ca tart›flt›lar. Sonuçta, oluflan afla¤›daki karar met-
ninin meslektafllar›m›za ve ilgili otoritelere duyurulma-
s› toplant›ya kat›lanlar›n oybirli¤i ile kabul edildi.
(1) Tüzükte ana dallar sütununda 4. s›rada gösterilen

‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanl›k
dal›n›n, bugünkü 4 y›ll›k ba¤lant›s›z kimli¤i kesin-
likle korunmal›d›r.

(2) Mikrobiyoloji ile ‹nfeksiyon Hastal›klar›’n›n orga-
nik ve/veya fonksiyonel beraberli¤i sa¤lanmal›
ve korunmal›d›r.

(3) Üniversite d›fl› di¤er kurumlarda hizmet veren
hekimler uzman yetifltirilmek üzere ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaa--

ll››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  dal›nda e¤itilmeli; sadece
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji e¤itimi
alanlardan istekli olanlar›n ‹nfeksiyon Hastal›kla-
r› rotasyonu tamamlanarak ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee
KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzman› olmalar› sa¤lanmal›d›r.

(4) Salt Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uz-
man› olmak isteyenlerin haklar› sakl› kalmal›d›r.

(5) Uzmanl›k e¤itimi programlar› yeniden düzenlen-
meli ve mümkünse standardize edilmelidir. Stan-
dard e¤itim için personel, araç-gereç gibi eksikleri
bulunan ünitelerde e¤itim gören araflt›rma görevli-
leri, olanaklar› daha iyi ve standardize olmufl üni-
telerde belirli süreler için rotasyon yapabilmelidir-
ler.

(6) ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  ve MMiikkrroobbii--
yyoolloojjii  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii disiplinlerinde e¤itim ya-
pan ünite yöneticileri, belirli aral›klarla toplant›lar
düzenleyerek e¤itim ve uygulama ile ilgili sorunla-
r› tart›flmal›, gerekiyorsa, bir iflbirli¤i anlay›fl› içinde
ortak çözümler gelifltirebilmelidirler. 

Kaynak: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 1992; 22(3-
4): 132 ve  ‹nfeksiyon Dergisi 1992; 6(3):i

Aç›k OturumAç›k Oturum
KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTKL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA E⁄‹T‹MALIKLARINDA E⁄‹T‹M

XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (9-11 Eylül 1992, Bursa)’nden...

ON “TIBB‹ M‹KROB‹YOLOJ‹” Ö⁄RET‹M ÜYES‹NDEN

SA⁄LIK BAKANLI⁄I’NA, 

T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasla¤›’nda “‹nfeksiyon Hastal›klar›” ve “T›bbi Mikrobiyoloji” ad› ile
yer alan uzmanl›k alanlar›n›n baz› çevreler taraf›ndan benimsenmedi¤i görülmektedir. Bu çev-
reler halihaz›rda mevcut tüzük tasla¤›ndaki uzmanl›k ad›n›n ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroo--
bbiiyyoolloojjii olarak kalmas›n› isterlerken, günümüzde ulaflt›¤›m›z infeksiyon hastal›klar› çeflitlili¤ini ve
klinik mikrobiyoloji alan›ndaki  çok h›zl› geliflmeleri göz ard› etmektedirler. Bu ana dallar›n içe-
ri¤i, tek bir uzmanl›k dal›n›n (‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji) kapasitesini çok-
tan aflm›fl olup haz›rlanan tüzük tasla¤› konusunda geç bile kal›nd›¤›n› göstermektedir. T›ptaki

Sa¤l›k Bakanl›¤›, internet üzerinde www.saglik.gov.tr/guncelyeni/enfklimik/index.html
adresinde ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliimmiikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii Bütünlü¤ü Üzerine Tart›flmalar bafll›¤› al-
t›nda ço¤u Klimik Bülteni’nin geçen say›s›ndan al›nma yaz›lara verdi. 53 y›ll›k bir uzmanl›k da-
l›n› da¤›tmay› kafas›na koydu¤u izlenimini ald›¤›m›z Bakanl›¤›n tutum de¤ifltirmesini, Klinik
Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i olarak olumlu buluyoruz. Önyarg›lar›ndan s›y-
r›larak konuyu art›k  oldubittiye getirilmeyecek  “tart›fl›lmas› gereken” ciddi bir konu ola-
rak gördü¤ünü düflünmek istiyoruz. Yine bu sayfalarda www.saglik.gov.tr/guncelyeni/
enfklimik/4.htm adresinde rastlad›¤›m›z Klimik Bülteni’nin geçen say›s›na gönderme de ya-
pan bir yaz›y› ibret olsun diye afla¤›ya al›yoruz.

Sa¤l›k Bakanl›¤›‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliimmiikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii Dal›n›n
Da¤›t›lmas› Konusunu Oldubittiye Getirmekten Vaz m› Geçiyor? 

☞
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geliflmelere paralel olarak çeflitli ana dallardan
yeni ana dallar›n ayr›lmas› kadar do¤al bir fley
olamaz; cerrahi alan›nda genel cerrahiden or-
topedi, çocuk cerrahisi gibi ana dallar›n orta-
ya ç›kmas› benzer flekilde dahiliye alan›nda
gö¤üs hastal›klar›, kardiyoloji gibi ana dallar›n
ayr›lmas› t›ptaki geliflme sürecinin do¤al so-
nuçlar›d›r.

‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› uzmanlar›n›n bu gelifl-
me sürecini göz ard› ederek 50 y›l önceki ya-
p›lanmaya (ki onun da ad› KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  vvee
‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› de¤il, Klinik Bakteriyo-
loji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar›d›r) bu kadar
›srarla sar›lmalar›n›n arkas›nda iki neden yat›-
yor olabilir; bunlardan birincisi klinik mikrobi-
yolojideki geliflmelerden habersiz olmak ya
da kas›tl› bir flekilde habersiz gibi davranmak
(klinik mikrobiyoloji  art›k infeksiyon hastal›k-
lar› klini¤inin yan›ndaki küçük bir laboratu-
varda E.coli, Salmonella, Shigella gibi s›kça
rastlanan birkaç bakteri izolasyonunun çok
ötesinde olup bakteriyoloji, viroloji, seroloji-
immünoloji, mikoloji, parazitoloji, moleküler
mikrobiyoloji gibi her biri neredeyse bir uz-
manl›k dal› olmaya giden bilgi ve deneyim yü-
küyle dolu dallar› içermektedir).

‹kinci neden belki de çok daha üzücü
olan› ise dünya ve ülke gerçeklerini hiçe sa-
yarcas›na uzmanl›k dallar›n›n popülaritesini
adlar›ndaki KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  sözcü¤ünde
arayarak sübjektif de¤erlerin peflinde kofl-
mak. Ülkemizin bilimsel uygulamalar alan›n-
da dünya ile bütünleflmesini isteyen veya en
az›ndan ona ulaflma çabas› içerisinde olan hiç
kimse böylesine kiflisel ç›karlar›n peflin-
de olmamal›d›r. Ülkemizdeki infeksiyon has-
tal›klar›n›n di¤er dünya ülkelerinden çok
farkl› oldu¤unu savunanlar ve bu nedenle
mevcut isimlendirmenin devam›n› isteyenler
asl›nda bu konudaki gerçekleri kendi mes-
lektafllar›na dahi aç›klamaktan kaç›n-
maktad›rlar. Küreselleflmenin kaç›n›lmaz bir
flekilde gerçekleflmeye do¤ru gitti¤i günü-
müzde bir ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› uzman›n›n
bilmesi gerekenler sadece Türkiye’de s›kl›kla
karfl›lafl›lan infeksiyonlarla s›n›rl› kalmamak
zorundad›r.

1980’li y›llardan beri ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee
KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii ile MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  vvee  KKlliinniikk  MMiikk--
rroobbiiyyoolloojjii adlar› ile an›lan bu iki uzmanl›k e¤i-

timindeki kargaflan›n nihayet fark›na var›lm›fl
olmas› sevindiricidir. Dünyada KKlliinniikk  MMiikkrroobbii--
yyoolloojjii  vvee  ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› ad› alt›nda uz-
manl›k e¤itimi veren hiçbir örnek yok-
tur.

Baz› ülkelerde (örn: Danimarka) sadece
T›bbi Mikrobiyoloji uzmanl›k süresi 6.5 y›l
iken ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› uzmanlar›n›n kendi
uzmanl›k dallar›na KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii’yi katarak
5 y›l e¤itimle hem ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› hem de
KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  konusunda uzman olmak ar-
zular›n›n mant›¤›n› anlamak mümkün de¤il-
dir. Klimik Bülteni ad› alt›nda ç›kar›lan dergi-
de, ülkemizde ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk
MMiikkrroobbiiyyoolloojjii alan›nda 1500 uzmana karfl›l›k
MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzman› say›s›-
n›n yaklafl›k 500 oldu¤unu ve dolay›s›yla uz-
manl›k tüzük tasla¤›ndaki isimlendirmenin
az›nl›¤›n ço¤unlu¤a hükmetmesi fleklinde yo-
rumlayanlar, bu konuda da do¤ruyu ifade
etmedikleri gibi baflka bir gerçe¤i daha gör-
mezden gelmektedirler; say›lar›n› 1500 olarak
verdikleri uzmanlar›n en az yar›s› halihaz›rda
mevcut tüzükte belirtilen hem laboratuvar›
hem de klini¤i yönetmek konusundaki ter-
cihlerini laboratuvar› yönetmek yönünde ko-
yan ve y›llard›r hasta görmeyip bilgi ve de-
neyimlerini klinik mikrobiyoloji alan›nda
kullanan ve gelifltiren kiflilerdir.

O halde Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n önerdi¤i uz-
manl›k ana dallar› ve isimlendirilmeleri ileri
görüfllü ve dünya ile bütünlefltirici olup
desteklenmelidir ve daha fazla spekülasyo-
na neden olmamas› için, Sa¤l›k Bakanl›¤› ta-
raf›ndan haz›rlanan tüzü¤ün ekli çizelgesinde
oldu¤u gibi “‹nfeksiyon Hastal›klar›” ve “T›bbi
Mikrobiyoloji”  uzmanl›k ana dal› ayr› ayr› yer
almal›d›r.

Prof. Dr. Yurdanur Akgün
Doç. Dr. Neriman Ayd›n
Prof. Dr. Funda Babacan 
Prof. Dr. Alt›nay Bilgiç
Doç. Dr. Zeynep Gülay
Prof. Dr. Gülflen Hasçelik
Prof. Dr. Seyyal Rota
Prof. Dr. Güner Söyletir
Prof. Dr. Emel Tümbay
Prof. Dr. Gülden Y›lmaz
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TTarihten Bir Yarihten Bir Yaprakaprak

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 
8. Genel Kurul Toplant›s› (3 Haziran 1948) Tutanaklar›

1946-1948 Dönemi ‹dare Heyeti Raporu’ndan
...
‹dare Heyeti, ihtisas kanununda yap›lan de¤ifliklik s›ras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›na
müracaat ederek ‹ntaniye ihtisas›n›n Bakteriyolojiden ayr›lmamas› hususun-
da dikkati çekmifl ve ç›kan ihtisas kanununda bu cihetin iste¤imize göre halledil-
di¤i görülmüfltür.
...
Kaynak: Mikrobiologi Dergisi 1948; 1: 280

Not: Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilk tababet uzmanl›k tüzü¤ünde (1929) BBaakktteerriiyyoolloojjii  olarak geçen uzmanl›k dal›, bir
sonraki  tüzükte (1947) BBaakktteerriiyyoolloojjii  vvee  ‹‹nnttaannii  HHaassttaall››kkllaarr  ad›n› al›yor. Böylece tek bafl›na Bakteriyoloji ad›n› tafl›yan
bir dal kalm›yor. Yukar›da sözü edilen bu dönüflümdür ve o zamanlar  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin bu
dönüflümde aktif bir rol oynad›¤› anlafl›l›yor. Genç okurlar›m›za flunu da an›msatal›m: O zamanlar BBaakktteerriiyyoolloojjii
terimi, bugünkü MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  terimi yerine ve onunla eflanlaml› olarak kullan›lan daha popüler bir terimdi.  Bu
dal ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  ad›n› 1983’teki tüzükle birlikte alm›flt›r (Bkz. Klimik Bülteni Say› 3,
Nisan 1999, sayfa 26). MMiikkrroobbiiyyoolloojjii deyince ise «hijyen, parazitoloji, patolojik anatomi, infeksiyon hastal›klar›,
botanik» gibi disiplinleri de kapsayan bugünkünden çok genifl bir kavram kastediliyor (Bkz. Türk Mikrobiyoloji
Cemiyeti Nizamnamesi. ‹stanbul: Kader Matbaas›, 1931). 

TÜRK M‹KROB‹YOLOJ‹ CEM‹YET‹ N‹ZAMNAMES‹’NDEN
...
MADDE 2 
Gayesi: Mikrobiyoloji (h›fz-› s›hha, parazitoloji, teflrih-i marazi, emraz-› intaniye, ilm-i
nebatat) ile meflgul  mütehass›s ve erbab-› fennin mütalaa ve müflahadelerini tebli¤,
mübadele, neflir ve beynelmilel mümasil-i ilmi cemiyetlerle muhabere ederek men-
suplar›n›n fenni tekamülüne, mesailerinin tan›t›lmas›na yard›m etmektir.
....

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› 
(4-5 Kas›m 2000, ‹zmir) Yap›ld›
4-5 Kas›m 2000’de ‹zmir’de yap›lan 6. T›pta
Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› ve bunu izleyerek
TTB-UDKK Genel Kurul Toplant›s›’n›n
kat›l›mc›lar› aras›nda ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk
MMiikkrroobbiiyyoolloojjii dal› ad›na kat›lan pek çok
meslektafl›m›z da vard›. Örne¤in  Klimik Derne¤i
Baflkan›  Prof. Dr. O. fiadi Yenen’in yan› s›ra Doç.
Dr. Hüseyin Turgut (Denizli), Yrd. Doç. Dr.
Dilek K›l›ç (K›r›kkale), Prof. Dr. Recep öztürk
(‹stanbul), Uzm. Dr. Özcan Nazl›can (‹stanbul),
Prof. Dr. Haluk Vahabo¤lu (Kocaeli), Dr. Bülent
Ertu¤rul (‹stanbul), Dr. Özlem Acicbe (‹stanbul),
Dr. Nursu fiahin (‹stanbul), Dr. Murat Dizbay
(Ankara), Prof. Dr. Dilek Arman (Ankara), Dr.

Resul Karakufl (Ankara), Doç. Dr. Necla Tülek
(Ankara), Uzm. Dr. Figen Kaptan (‹zmir), Doç.
Dr. Onur Özgenç (‹zmir), Uzm. Dr. Baflak
Dokuzo¤uz (Ankara), Yrd. Doç. Dr. Serhan
Sakarya (Ayd›n), Prof. Dr. Ekin Ertem (‹zmir),
Doç. Dr. Deniz Gökengin (‹zmir), Uzm. Dr.
Ayten Urbarl› (‹zmir), Dr. Mürflide Tuncel
(‹zmir), Uzm. Dr. Sibel El (‹zmir), Yrd. Doç. Dr.
Nur Yapar (‹zmir), Yrd. Doç. Dr. Mine
Erdenizmenli (‹zmir), Uzm. Dr. Bilgin Arda
(‹zmir), Uzm. Dr. Ziya Karaüzüm (‹zmir), Yrd.
Doç. Dr. Kutbettin Demirda¤ (Elaz›¤), Doç. Dr.
fiükran Köse (‹zmir) ve Prof. Dr. Demir Serter
(‹zmir)  Kurultay’›n kat›l›mc›lar› aras›ndayd›.  

☞
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6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› 4-5 Ka-
s›m 2000 günlerinde ‹zmir’de  Dokuz Eylül
Üniversitesi T›p Fakültesi Konferans Salo-
nu’nda yap›lm›fl, Kurultay’a Dokuz Eylül,
Ege, ‹stanbul, Ondokuz May›s Üniversiteleri
Rektörleri; Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar›; YÖK
Baflkan› Dan›flman›; Türk Tabipleri Birli¤i
Baflkan› ve yöneticileri, Ankara, Bal›kesir,
Bursa, ‹stanbul ve ‹zmir Tabip Odas› Bafl-
kanlar›, Adana, Ankara, Ayd›n, ‹stanbul, ‹z-
mir, Samsun Tabip Odalar› yöneticileri, Ad-
nan Menderes, Celal Bayar, Dokuz Eylül,
Trakya, Ege Gazi, Hacettepe, Süleyman De-
mirel Üniversitelerinin T›p Fakültesi Dekan-
lar›, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan
Yard›mc›lar›, TTB-Uzmanl›k Dernekleri Ko-
ordinasyon Kurulu Baflkan ve üyeleri, ‹zmir
‹l Sa¤l›k Müdürü, Ankara Dr. Sami Ulus ve
‹zmir Atatürk E¤tim ve Araflt›rma Hastanesi
Baflhekimleri, 23 t›p fakültesi ile 30 e¤itim
hastanesinin e¤iticileri; 35 uzmanl›k derne¤i-
nin baflkan ve temsilcilerinin aralar›nda yer
ald›¤› 324 e¤itimci, uzmanl›k ö¤rencisi ile
bas›n mensuplar› kat›lm›flt›r. 
Kurultay’da iki gün boyunca “E¤itim hasta-
nelerindeki yeni düzenlemeler, fleflik s›-
navlar›”, “T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü konu-
sundaki geliflmeler” ve “T›p Kongreleri”
konular› delegelerin aktif kat›l›m›yla ele
al›nm›fl, afla¤›daki kararlara var›lm›flt›r.

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›,
[1] 1994 y›l›ndan bu yana çok tarafl› ve genifl kat›-

l›mlarla gerçeklenen T›pta Uzmanl›k E¤itimi
Kurultaylar›n›n sonuç ve kararlar›n› dikkate al-
mayan yasal düzenlemelerin, flura ve toplant›-
lar›n “demokratik kat›l›mc›l›k” ve “bilim-
sellik” ilkelerini göz ard› eden, eksik ve
meflrulu¤u tart›flmal› yaklafl›mlar olarak de-
¤erlendirilmesi gerekti¤ini,

[2] Ülkemizin gereksinimlerine uygun say› ve nite-
likte, t›ptaki geliflmeleri dikkate alan uzman
hekimlerin yetifltirilmesi, e¤itim kurumlar›n›n
bu aç›dan yeniden düzenlenmesi amac›yla
uzun y›llar boyunca uzmanl›k dernekleri, TTB,
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve YÖK’ün katk›lar›yla olufltu-
rulduktan sonra 1997 y›l›nda Dan›fltay’ca
onaylanan T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›-
s›’n›n bir an önce yürürlü¤e girmesi gerek-
ti¤ini,

[3] Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversiteler ile birlikte mes-

lek kurulufllar›m›z olan Türk Tabipleri Birli¤i
ve uzmanl›k derneklerinin uzmanl›k e¤iti-
mi konusunda söz ve karar sahibi taraflar
olarak kabul edilmesi gerekti¤ini,

[4] Uzmanl›k e¤itiminin önemli bir k›sm›n› gerçek-
lefltiren t›p fakülteleri d›fl›ndaki e¤timi hastane-
lerindeki düzenlemelerin politik müdahaleler-
den uzak olarak gerçekleflmesi, tüm e¤itim
hastanelerinde (Üniversiteler ve di¤er e¤itim
hastaneleri) e¤iticilerin belirlendi¤i s›navlar›n
fleffafl›k, meslek kurulufllar› ve e¤itim hastane-
lerinden gelen elefltiri ve önerileri dikkate al-
madan, s›nav sistemini geriye götüren ve Sa¤-
l›k Bakanl›¤› Merkez Yönetimine “s›n›rs›z ve
keyfi” yetki kullanma olana¤› veren 12 A¤us-
tos 2000 tarihli Yönetmelik De¤iflikli¤i’nin
bu hastanelerdeki uzmanl›k e¤timi ve sa¤-
l›k hizmetini olumsuz yönde etkileyece¤i-
ni, e¤itimle ilgili taraflara ve kamuoyuna du-
yurmay› kararlaflt›rm›flt›r.

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›,
[5] T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü konusunda reform nite-

li¤inde düzenlemeler yap›lana kadar, uzmanl›k
e¤‹timin niteli¤ini art›rmaya yönelik olarak
“asistan karnesi ve e¤itimi programlar› haz›r-
lanmas›”, “yeterlilik kurullar› ve s›navlar”,
“e¤itim birimlerinin ziyaretleri”, “sürekli
t›p e¤itimi ve kredilendirme” konular›nda
uzmanl›k derneklerimiz ve TTB’nin e¤itimin
di¤er taraflar› ile temas halinde bugüne kadar
yürüttükleri  çal›flmalar› daha yayg›n ve yo¤un
olarak sürdürmelerini, böylece bu alandaki fiili
etkinliklerini ve a¤›rl›klar›n› art›rmalar›n› tavsi-
ye etmeyi,

[6] T›p kongrelerinin ülkemizin sa¤l›k gereksinim-
lerini dikkate alarak, hekimlerin t›ptaki gelifl-
meler konusunda sürekli ve yayg›n e¤itimi he-
defiyle, etik ilkeler do¤rultunda gerçeklefltiril-
mesi için, “t›p kongrelerinin düzenleme ve
gerçekleflmesi s›ras›nda dikkate al›nmas›
gereken hedefler, ilkeler ve etik kurallar”
ile ilgili bir yönerge haz›rlamak üzere Prof. Dr.
Berna Arda, Prof. Dr. Semih Baskan, Prof.
Dr. Feyza Erkan, Prof. Dr. ‹skender Sayek ve
Prof. Dr. O. fiadi Yenen’den oluflan bir komi-
teye görev vererek haz›rlanacak taslak metni-
nin uzmanl›k derneklerinin görüflüne aç›larak
TTB-UDKK Genel Kurulu’nda karara ba¤lan-
mas›n› tavsiye etmeyi kararlaflt›rm›flt›r.

KURULKURULTTAAY SONUÇ B‹LD‹RGES‹ Y SONUÇ B‹LD‹RGES‹ 
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T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultaylar›n›n sadece
1997’de ‹stanbul’da yap›lan dördüncüsünü izleme
f›rsat› bulabilmifltim. Bu Kurultay’dan kendi ad›ma
çok yararlanm›fl ve bir ö¤retim üyesi olarak sa¤l›k
e¤itimi hakk›nda ciddi eksikliklerimizin oldu¤unu
fark etmifltim. Bunlardan 4-5 Kas›m 2000 tarihlernde
‹zmir’de yap›lan alt›nc›s›na da kat›lma olana¤› bul-
dum. 

Bu Kurultay’a kat›lmam›n bir di¤er önemli nede-
ni, ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzmanl›k
alan›n›n ak›lc› bütünlü¤ünü bozacak son uzmanl›k
tasla¤›n›n do¤urdu¤u infiald›. Uzmanl›k dal›m›z›n
bütünlü¤üne yönelik yapay giriflimlerin son y›llarda
giderek artan bir ivme kazanm›fl durumda oldu¤u
bilinen bir gerçekti. Esasen bilimsel kayg›lardan
uzak ve ülke gerçeklerine dayanmayan bu giriflim-
ler, Klimik Derne¤i yönetimlerince ciddi çal›flmalar
yap›larak önlenmiflti. Ne ac›d›r ki, “koyunu yemeye
flartlananlar” giriflimlerinden vaz geçmiyor, “suyu
buland›rmaya” devam ediyordu. Nitekim gerek
1997’de Dan›fltay’›n incelemesinden geçen tüzük
tasla¤›, gerekse 1999’da K›z›lcahamam toplant›s›nda
taraflar›n üzerine uzlaflt›¤› bir sonraki tüzük tasla¤›
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan anlafl›lamayan nedenler-
le yok say›l›yor ve silbafltan bir tüzük tasla¤› haz›rla-
n›yordu. De¤ifliklik, esas olarak uzmanl›k dal›m›z› il-
gilendiriyordu; uzmanl›k derne¤imizin görüflleri hiç
dikkate al›nmadan ve gerekçe gösterilmeden dal›n
bütünlü¤ü bozuluyordu. Bu gerçekler, uzmanl›k ala-
n›m›z›n mensuplar› aras›nda ülke geneline yay›lan
hakl› tepkilere neden oldu ve bu tepkiler de¤iflik
alanlarda dile getirildi. 

‹zmir’deki Kurultay, dal›m›za yöneltilen y›k›c› gi-
riflimlerin haks›zl›¤›n› ortaya koyabilmek için iyi bir
ortam olacakt›. Toplant›ya Dr. Nursu fiahin ve Dr.
Özlem Acicbe ile birlikte gitmeye karar verdik. Öte-
ki asistan arkadafllar›m da hemen hepsi olanak bu-
lunsa toplant›ya kat›l›p hakl› ve içten tepkilerini or-
taya koyma iste¤indeydi. ‹zmir’e gitti¤imiz otobüste,
di¤er uzmanl›k alan› mensuplar›ya yolda yapt›¤›m›z
kiflisel fikir al›flverifllerinde sorunumuzu kendileriyle
paylaflma firsat› buldum. Do¤rusu, atefl düfltü¤ü ye-
ri yak›yordu; sorunlar›m›z di¤er meslektafllar›m›zca
yeterince bilinmiyordu. 

Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Konferans
Salonu’na ulaflt›¤›m›zda Kurultay’a yo¤un bir ilginin
oldu¤u dikkati çekiyordu. Toplant› bafllamadan ön-
ce, protokol mensuplar›na (Sa¤l›k Bakanl›¤› Müste-
flar›, YÖK Baflkan› Dan›flman›, Rektörler, Dekanlar,
Dekan Yard›mc›lar›, TTB ve Tabip Odalar› Baflkan
ve Yöneticileri, Baflhekimler, Sa¤l›k Müdürleri) Dr.

Nursu fiahin’in sorunu k›sa ifadelerle anlatma girifli-
mi ve Klimik Bülteni (Say›: 9, Ekim/Kas›m/Aral›k
2000)’ni takdim edifli yerinde oldu ve meslektafllar›-
m›z› etkiledi. Klimik Bülteni’nin bu son tüzük tasla-
¤›na duyulan tepkilerin yer ald›¤› say›s› her kat›l›m-
c›ya toplant› öncesi verildi. Kurultay’a ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaass--
ttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  dal› ad›na kat›lan hekim-
lerin yo¤un ilgisi hemen fark ediliyordu. Toplant›
öncesi içten selamlaflmalar, hal hat›r sormayla de-
vam etti. Bu esnada hakl› ve onurlu duruflun verdi-
¤i güven, hemen her meslektafl›m›z›n yüzünden
aç›kça okunuyordu. 

‹lk gün önce “fief ve fief Yard›mc›l›¤› S›navlar› ve
E¤itim Hastanelerinde Yeni Düzenlemeler” paneli
yap›ld›. Ö¤le yeme¤inden sonra “Son T›pta Uz-
manl›k Tüzü¤ü Tasla¤› Neler Getiriyor” bafll›kl›
panele geçildi. YÖK’ün son tüzük tasla¤›na karfl› ç›-
karak 1997’de ilgili taraflarca üzerinde uzlafl›lm›fl ve
Dan›fltayca onaylanm›fl tasar›n›n ifllerlik kazand›r›l-
mas›n› istedi¤i ve bunu 22 Eylül 2000 tarihli bir ya-
z›yla bildirdi¤i biliniyordu. Ancak, panelde konuflan
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar› Prof. Dr. Haluk Toku-
ço¤lu, flaflk›nl›k ve tepkiyle karfl›lanan bir aç›klama
yapt› ve yapt›klar› son gürüflmelerde son tüzük tas-
la¤›na YÖK’ün de onay verdi¤ini belirtti. Ayr›ca
Müsteflar, konuflmas› esnas›nda, de¤ifliklikler için il-
gili derneklerin görüfllerine uyduklar›n› ve ekli çizel-
gede bir de¤ifliklik olmad›¤›n› söyledi. Prof. Dr. O.
fiadi Yenen’in yerinde müdahalesiyle bu yanl›fll›k
düzeltildi ve Müsteflar taraf›ndan ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaa--
rr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii hariç dendi ve Klimik Derne-
¤i’nin görüfllerinin Bakanl›¤a ulaflmad›¤› ifade edildi. 

Panelden sonraki “Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü:
Ne Yap›lmal›?” bafll›kl› tart›flma oturumuna geçil-
meden önce verilen kahve molas›nda meslektafllar›-
m›zla birlikte Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar›’n›n yan›na
gittik. Herkes heyecanl›yd› ve Müsteflar de¤iflik soru-
lara maruz kald›. Bu toplulu¤a Mikrobiyoloji dal›
ad›na kat›lan arkadafllar›m›z da kat›ld›. Bu esnada
olan iki olay› sizlerle paylaflmak istiyorum. 

‹lk aktaraca¤›m olayda, Müsteflar’a yap›lan de¤i-
flikli¤in uzmanl›k dal›m›z için tahrip edici oldu¤unu
ve Nöroloji, Kardiyoloji ve Fiziksel T›p & Rehabilitas-
yon gibi dallardan örnekler vererek bizim giriflim ve
uygulama alan›m›z›n da Klinik Mikrobiyoloji Labo-
ratuvar› oldu¤unu belirttim. Müsteflar, bu sözlerime
karfl› beni hayrete düflüren flu cevab› verdi: ”Ben bir
ürologum ve Radyoloji ile s›k› bir iliflkimiz var. fiim-
di size göre Radyoloji bize mi ba¤l› olsun?” Demek
ki ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr›› ile KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii aras›nda-
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Uzmanl›k dal›m›z bütünlü¤ünü (yani bu anlam› ile
varl›¤›n›) korumada hayli zor günler geçiriyor. Hepimizin
bildi¤i, ancak eminim ço¤umuzun asla anlamad›¤› bir
mant›kla, kimileri bize “k›rk y›ll›k” iflimizi, yani ‹‹nnffeekkssiiyyoonn
HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanl›¤›n›, geliflen koflul-
lar nedeni ile ileride iyi yapamayaca¤›m›z› söylüyor. Bi-
limsel geliflmeler, teknolojik ilerleme o denli h›zl› imifl ki,
teknoloji ilerledikçe biz bu geliflmelere ayak uyduramaya-
bilirmifliz. Bu kehanet erbab› bize “Dikkatli olun, ileride
yetersiz kalacaks›n›z; yeni çözümler üretin” demektense,
“Siz zahmet etmeyin; k›rk y›ll›k iflinizi bundan böyle biz
yapar›z” diyor. Bu anlafl›lmas› “zor” tecavüz elbette hepi-
mizin can›n› fazlas› ile s›kmaktad›r. Aç›kças› kolay kolay
kabul edebilece¤imiz bir durum da de¤ildir.

Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)-Uzmanl›k Dernekleri Ko-
ordinasyon Kurulu (UDKK), 4-5 Kas›m 2000 tarihlerinde
‹zmir’de Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar› Prof. Dr. Haluk Toku-
ço¤lu ve Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) Baflkan Dan›flma-
n› Prof. Dr. Do¤an Taner’in de kat›ld›¤› 6. T›pta Uzman-
l›k E¤itimi Kurultay›’n› gerçeklefltirdi. Bu toplant›n›n
as›l amac›, ülkemizde t›pta uzmanl›k alanlar›n›n s›n›rlar›n›
ve içeriklerini belirlemeyi amaçlayan y›llard›r yürütülen
çal›flmalar›n önündeki t›kan›kl›klar› açmakt›. Asl›nda yu-
kar›da an›lan taraflar›n uzlafl›s›yla  bir “T›pta Uzmanl›k Tü-
zü¤ü” tasla¤› haz›rlanm›fl ve bu taslak  1997 y›l›nda Dan›fl-
tay’›n da incelemesinden geçmiflti. Ne var ki, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› bu tasla¤› yürürlü¤e sokacak prosedürü durdur-
mufl,  daha da önemlisi taraflar›n eflitçe temsil edilecekle-
ri  kurul ve komisyonlar›n yer almad›¤› yeni taslaklar ha-
z›rlamaya giriflmiflti. ‹zmir toplant›s›n›n as›l amac› basitçe,
bu 1997 tasla¤›n›n önündeki t›kan›kl›¤›n aç›lmas›n›n sa¤-
lanmas›, yani Bakanl›k yetkililerinin bu noktada ikna edil-
mesi idi. Bu taslak ile ilgili Bakanl›¤›n çekincelerine ve bu
anlamda daha detaya girmek, bu yaz›n›n s›n›r›n› aflaca¤›
için  fazla ayr›nt›ya girmek istemiyorum. Bu toplant›n›n bi-
zi as›l ilgilendiren yan›, yukar›da sözünü etti¤im uzmanl›k
dal›m›z›n de¤ifltirilmesi giriflimlerinin de tart›fl›laca¤› bir
platform olmas› idi.

Durduk yerde kendimizi savunmak zorunda kalm›flt›k
ve elbette ki bu görev bu platformda da yerine getirile-
cekti. Klimik Derne¤i y›llard›r uzmanl›k dal›m›za yönelik
tacizlere karfl›, içten ve hayli zorlu bir mücadele yürüte-
gelmiflti. Hat›rlanaca¤› gibi bu mücadeleye son günlerde
bir de bireysel destek hareketi eklenmifl ve bir uzmanl›k
dal›n›n üyelerinin, ülke tarihinde örne¤i daha önce belki
de görülmemifl say›da kat›l›ml› tepkileri gündeme gelmifl-
ti. ‹flte tüm bu tepkilerin ve meflru müdafaan›n bir parça-
s› olarak onlarca arkadafl›m›z bu Kurultay’a kat›larak di¤er
uzmanl›k dal› temsilcilerini hayrete düflürecek bir dayan›fl-
ma sergilediler. Bu yaz›da bu toplant›daki dayan›flman›n
sat›r bafllar›n› kiflisel gözlemlerim olarak aktarmaya çal›fla-
ca¤›m.

Kurultay iki gün (Cumartesi ve Pazar) sürdü. Toplan-
t›n›n ilk günü, daha ziyade, var olmam›z›n ayn› zamanda
hakl› oldu¤unun tüm kat›l›mc›lara anlat›lmas› ile geçti.
Her tarafta ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii dal›n›n
varl›¤›n› savunan insanlar vard›. Öyle ki, ço¤u insan bizim

arkadafllar›n belki de 50-100 kifli oldu¤unu zannetti. Za-
man zaman bu aktivite di¤er kat›l›mc›lar taraf›ndan da
abart›larak belirtiliyordu. Bir anlam› ile afla¤› yukar› 10-15
kifli üç boyutlu olarak ço¤alm›fl ve tüm toplant›y› kapla-
m›flt›. Bu konuda Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Dilek
Arman ve Doç. Dr. Necla Tülek gerçekten baflar›l› idiler.
Ancak beni as›l etkileyen asistan arkadafllar›n inanc›, gay-
reti ve içtenli¤i oldu. Dr. Nursu fiahin, Dr. Özlem Acic-
be ve Dr. Bülent Ertu¤rul bence büyük ifl baflard›lar. Ya-
ni gerçek zamanl› propaganda ve kulis faaliyeti asl›nda o
kadar etkili oldu ki, örne¤in TTB Merkez Konseyi Baflka-
n› Dr. Füsun Sayek bizim tezimizi art›k anlad›¤›n› ve bun-
dan böyle bizi destekleyece¤ini bile söyledi. Toplant› ku-
lislerine asl›nda bir anlam› ile gençlerimiz ve fedakar ba-
z› arkadafllar›m›z el koymufl oldu.

Kuliste bunlar olurken, toplant› daha az renkli de¤ildi.
Bir  yanda Tabip Odalar› sözcüleri di¤er yanda TTB tem-
silcileri 1997 tüzü¤ünün neden engellendi¤ine de¤inen
sorularla Müsteflar› hayli terlettiler. Konuflmalar›n geldi¤i
bir noktada Müsteflar, yeni tüzük taslaklar›n›n bahse konu
taslakla afla¤› yukar› ayn› içerikte oldu¤unu ve özellikle
ekli çizelgede de¤ifliklik olmad›¤›n› söyledi. Dernek Bafl-
kan›m›z Prof. Dr. O. fiadi Yenen’in yerinde müdahalesi ile
bu “Ekli çizelgede de¤ifliklik olmad›” laf›, “‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaa--
ll››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzmanl›k dal›ndaki de¤ifliklik
hariç” flekline döndü. Hatta, bir ara öyle oldu ki, sanki
Bakanl›k 1997 tüzü¤ünü bizim uzmanl›k alan›m›z› da¤›t-
mak için de¤ifltirdi¤ine kadar indirgeyip as›l tüzük ana
metnindeki de¤iflikli¤i gizleyen, ancak bizim için daha
önemlisi ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanl›k
dal›n› hafife alan bir yaklafl›m sergiledi. Bunun üzerine
Prof. Dr. O. fiadi Yenen çok etkileyici bir konuflma yapa-
rak oturumda da kuliste oluflan etkinli¤i yakalamam›z›
sa¤lad›.

Toplant›ya ara verildi¤inde arkadafllar›m›z, Müsteflar’›n
yan›na giderek bizimle ilgili haks›z tasarruflar›n gerekçe-
lerini sorup kendi tezlerimizi anlatma f›rsat› buldu. Oluflan
bu a¤›r bask›dan Müsteflar da bunalm›fl olacak ki, asl›nda
ismimiz d›fl›nda bir de¤ifliklik yapmayacaklar›n› ve labora-
tuvar açma hakk›m›z› bir dipnot ile tan›yacaklar›n› bile
söyledi.

Ertesi gün Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Prof.
Dr. Demir Serter ve baflka arkadafllar kat›ld›lar. Her kat›-
l›m büyük moral ve nefle kayna¤› oldu. Prof. Dr. Demir
Serter, kulis sohbetlerinde bize ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKllii--
nniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanl›k dal›n›n tarihçesinden söz etti. Ta-
rihçenin Cumhuriyet öncesine dek uzanan baz› aile an›la-
r› ile birlikte anlat›lmas›, hayli etkileyici ve fakat uzmanl›k
alan›m›zdaki bunca y›ll›k birikimin anlams›z hesaplarla
yok edilmesini hat›rlatt›¤› için de hayli üzücü idi. 

TTB-UDKK Genel Kurulu’nun topland›¤› son oturum,
Dan›fltay’›n incelemesinden geçen 1997 tüzü¤ünün bütü-
nüyle desteklenmesi karar› al›narak kapand›. Bir anlam›
ile bizim de istedi¤imiz bu idi. Bu toplant› bize, gücün,
“neyi savundu¤un” kadar; “nas›l, hangi istek, inanç ve
güçte savundu¤un” ile de ilgili oldu¤unu bir kez daha
gösterdi kan›s›nday›m.

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’ndan ‹zlenimler
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Son dört y›l boyunca her geçen gün artarak, Klimik
Derne¤i üyesi oldu¤umu, daha do¤rusu arkamda bir Der-
ne¤in varl›¤›ndan güç ald›¤›m› hissettim. Kimi zaman ka-
t›lmad›¤›m uygulamalarla ilgili fikirlerimi Yönetim Kurulu
ile de paylaflt›m. Ancak baflta uzmanl›k alan›m›zla ilgili
mücadelede olmak üzere Dernek Yönetim Kurulumuzu
fazlas› ile yaln›z b›rakt›¤›m›z›; baflka bir deyiflle her konu-
daki çözümü yönetimden bekleme rahatl›¤›n› yaflad›¤›m›-
z› fark ettim. 

Bu duygu ve düflüncelerle ilk kez kat›lmaya karar ver-
di¤im  6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› öncesin-
de cevap bulmay› bekledi¤im bafll›ca sorular flunlard›: [i]
fief-fief Yard›mc›l›¤› S›navlar›n› düzenleyen Tababet Uz-
manl›k Yönetmeli¤i’nde de¤ifliklik yap›lmas›n› gerekli k›-
lan durumlar nelerdi? [ii] Yeni bir T›pta Uzmanl›k Tüzü-
¤ü haz›rlan›rken beni ve benim gibi neredeyse 1500 kifli-
yi temsil eden bir Derne¤in savunma nitelikli görüflleri ni-
çin dikkate al›nm›yordu? (Bunun nedeni, Derne¤imizin
yaln›z yöneticilerden ibaret oldu¤u düflüncesi ise “Bizler
buraday›z” diyebilmeliydik). [iii] Y›llard›r farkl› boyutta
devam eden T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ilgili tart›flmalar-
da TTB, UDKK ve YÖK Dan›flmanl›¤› kurumlar›, farkl›
görüfllerin varl›¤›nda, karar verirken nas›l bir yol izliyor-
du? Kararda etkili olabilecek delegelerin konuya hakimi-
yeti ne düzeyde idi?

Kurultay süresince yaflananlar›n ise birkaç boyutta ele
al›nmas› gerekti¤ini düflünüyorum: 
[1] Ayn› alanda farkl› bak›fl ve derinlikte e¤itim, üretim ve

araflt›rma hedefinde oldu¤umuz, de¤iflik platformlar-
da geliflmifl dostluklar›n da söz konusu oldu¤unu dü-
flündü¤üm Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji çal›-
flanlar› ile ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  ça-
l›flanlar›n›n, uygar insan iliflkilerini sürdüremeyecek,
sorunu karfl›l›kl› konuflamayacak biçimde düflman
kardeflleri oynad›¤› aç›kt›. Bu konunun ayr›ca irdelen-
mesi gerekti¤ini düflünüyorum.

[2] Programda da belirtildi¤i gibi Sa¤l›k Bakanl›¤› Müste-
flar› Say›n Prof. Dr. Haluk Tokuço¤lu’nun da toplan-
t›da oldu¤unu görmek, gündemdeki her konuda, eni-
ne boyuna tart›fl›larak ortak noktada buluflulaca¤› gi-
bi bir inanç do¤urdu. fief ve fief Yard›mc›l›¤› S›navla-
r›’n› düzenleyen Yönetmelik de¤iflikli¤inin tart›fl›ld›¤›
ilk oturumda, salonda bulunan kurul üyeleri ve di¤er
kat›l›mc›lar›n bekledi¤i ölçüde demokratik bir yakla-
fl›m›n, ancak yasal inisiyatif sahiplerinin dile¤iyle
mümkün olabilece¤i anlafl›ld›. Kurultay sonras›ndaki
geliflmeler bu konuda toplant›da  de¤inilen noktalara
tümüyle duyars›z kal›nmad›¤›n› gösterse de, oturum
s›ras›ndaki tart›flmalar Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerinin
önceki al›nan kararlar›n sonuna kadar arkas›nda du-
raca¤›n› gösteriyordu.

[3] ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  dal› ad›na ka-
t›lan yaklafl›k 20 meslektafl›m›z›n birlikte olmas›yla,
Dernek gücünü bir kez daha hissettirdi. Ancak, ayn›
titri paylaflt›¤›m›z ve belki de y›llard›r bu alanda jüri
üyeli¤i onurunu tafl›m›fl, pek çok arkadafl›m›z›n da
cübbesini giydirmifl, hocalar›n hocas› olmufl, bugün-

kü çal›flma alan› Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
olan ve oturum aras›nda yetkililere  “Ben infeksiyon-
cuyum ama infeksiyon ile mikrobiyolojinin ayr›lmas›
gerekti¤ini savunuyorum” diyebilen kiflilere duyulan
sayg›n›n verdi¤i ac›y› hafifletemedi.

[4] Dernek üyeleri olarak cismen “Biz buraday›z” dedik
de, konu ile ilgili fikirlerimizi oturumlarda dile getir-
memize izin verilmedi. Oturum aras›nda ise etraf› sar›-
l› yetkililerle görüflen büyüklerimize sayg›s›zl›k edeme-
dik. Genç bir ekip olarak oluflturdu¤umuz görüntünün
yan› s›ra, bu ifle bafllarken var olmayan bir hak aray›-
fl›ndaym›fl›z gibi kabullenilen  (y›llard›r o veya bu fle-
kilde hep savunan taraf olmak durumunda kald›¤›m›z
için olsa gerek) mücadelemize iliflkin derin ve yerleflik
bir bilgilenme olmasa da bir bezginlik söz konusu ve
konuflmam›z istenmiyor. Dilerdim ki, yetkililerin de
hocas› olmufl hocalar›m›zla birlikte olal›m ve Sa¤l›k
Bakanl›¤› yetkililerinin Anadolu’da çal›flan hekimlere
yönelik endiflelerle ele ald›¤›n› sand›¤›m tüzük ekli çi-
zelge de¤iflikli¤inde, bugün ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKllii--
nniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii’den Klinik Mikrobiyoloji’nin ç›kar›l-
mas›n› savunan kurullar›n üyelerinin, 1997 y›l›nda da
‹nfeksiyon Hastal›klar›’n›n tümü ile ‹ç Hastal›kla-
r›’n›n bir yan dal› olmas›n› savunan taraflar olmas›n›n
tesadüften ötede oldu¤unu birlikte anlatal›m.

[5] Kurultaya kat›lan delegelerin her birinin ba¤l› oldu¤u
Dernek ad›na savunacaklar› konular›n yan› s›ra  di¤er
derneklerin sorunlar›n›n ne oldu¤unu ö¤renmelerini
beklemek benim hatam idi san›r›m. Mutlaka bunun
d›fl›nda kalan delegeler vard›r, ancak  yüz yüze konu-
flabildi¤imiz kiflilere, hiç ilgilenmedikleri bir konudan
bahsediyorum duygusuna kap›ld›¤›m› ifade etmeli-
yim. Bu ortamda, her ne kadar toplant›dan erken ay-
r›lmak durumunda kalan Say›n Prof. Dr. Haluk
Tokuço¤lu, Bakanl›k olarak Kurultay’›n son günü top-
lanacak TTBUDKK Genel Kurulu’ndan bir ekli çizel-
ge ç›kmas›n› beklediklerini belirtti ise de, konunun
sonuçland›r›lmas›n›n TTB-UDKK Yürütme Kurulu’na
b›rak›lmas›n›n daha sa¤l›kl› olaca¤› anlafl›lm›flt›. 

[6] Asistan e¤itimi ve de¤erlendirmesi ile ilgili de¤ifliklik-
ler ise, yine söz verilmemesi nedeniyle tümüyle tart›fl-
mas›z kald›. Di¤er yandan bugün pek çok üniver-
sitede akademik yükseltme ve atanma kriterlerinin
atanmalar s›ras›nda ele al›nmas›na karfl›n atanma
tamamland›ktan sonraki y›llarda  herhangi bir de¤er-
lendirme olmad›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim Has-
tanelerinde de benzer durumun söz konusu  oldu¤u
biliniyor. TTB’nin tüm e¤iticilerin nesnel olarak
de¤erlendirilebilece¤i bir sistem üzerinde çal›flt›¤›n›n
ifade edilmesi, e¤itim ile birlikte e¤iticilerin standar-
dizasyonu anlam›nda sevindirici idi.
Kat›ld›¤›m bu ilk kurultaydan sonra mesle¤ine sahip

ç›kan her hekimin kat›lmas› gereken, kendi ad›ma
bugüne kadar yerine getirmemifl oldu¤um bir görev
olarak de¤erlendirdim

Dürüst, üretken, uygar ve dost olabilece¤imiz yar›n-
lara...

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’ndan ‹zlenimler

Prof. Dr. Dilek Arman
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6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’nda yafla-
d›klar›m›  paylaflmak istiyorum. San›r›m di¤er kat›lan
meslektafllar›m›z da kendi yorumlar›n›, izlenimlerini
aktaracaklard›r. Uzmanl›k dal›m›zla ilgili sorunlara
karfl› u¤rafl verirken, her birimizin bir yandan da bir
umudu ve biraz da rahatl›¤› vard›. Nas›l olsa YÖK,
TTB-UDKK ve di¤er dernekler de bu uzmanl›k tüzü-
¤ü tasla¤›na karfl› ç›k›yorlar,  diye. Ben de ‹zmir’e gi-
dinceye dek öyle düflünüyordum. Ancak daha ilk otu-
rumda flafl›rt›c› bir geliflme oldu. Sa¤l›k Bakanl›¤› Müs-
teflar› Prof. Dr. Haluk Tokuço¤lu, tüzükte sorunun
kalkt›¤›n›, YÖK’le uzlaflmaya var›ld›¤›n› ve yeni bir tü-
zük tasla¤› oluflturuldu¤unu aç›klad›. Kurultay’a YÖK
temsilcisi olarak kat›lan Prof. Dr. Do¤an Taner de
bunu do¤rulad›. Yine Müsteflar, tüm derneklerle uzla-
fl›ld›¤›n› belirtti ve Baflkan›m›z Prof. Dr. O. fiadi Ye-
nen’in müdahalesi üzerine de “‹nfeksiyon Hastal›kla-
r› hariç” fleklinde bir aç›klama yapt›. Salonda bir an-
da sanki tek bafl›m›za kalm›flt›k. 

Ard›ndan her birimiz ortada konuflma istemi için
dolaflt›r›lan ka¤›tlara sadece isimlerimizi yazd›¤›m›z
halde, oturum baflkan› taraf›ndan 15 infeksiyoncunun
söz istedi¤i aç›kland›. Bunu nas›l saptad›klar›n› da an-
layamad›k aç›kças›. Ekli çizelgenin bir sonraki gün

tart›fl›laca¤› söylenip Dernek Baflkan›m›z da dahil hiç-
birimize söz verilmek istenmedi. Oysa Müsteflar ora-
dayken konuflmak gerekiyordu. Say›m›z az olmas›na
ra¤men yine de bir güç oluflturduk ki, ‘’Müsteflar git-
meden konuflulsun” biçimindeki tepkimize dayan›la-
rak Baflkana söz verildi. fiadi Hocam›z bana göre ‹‹nn--
ffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  için çok önemli
olan tarihsel bir konuflma yapt›; kimi zaman sesi titre-
yerek, fazla polemi¤e yer vermeden, ama herkese gö-
revlerini an›msatarak, bir uzmanl›k dal› için sadece o
dal›n mensuplar›n›n karar vermesi gerekti¤ini vurgu-
layarak. Her birimiz de oturum aras›nda Müsteflara
ayr›ca bir fleyler anlatmaya çal›flt›k.  

Bu Kurultay’da farkl› kurumlar›n bir anda farkl› bir
boyutta uzlaflabildiklerini gördük. Orada olmasam bu
boyutu asla anlayamazd›m. ‹zmir’de güzel olan fley
ise asistan, uzman, ö¤retim üyesi, klinik flefi hepimi-
zin tek amaçla orada bulunmas›, birlikteli¤in, dayan›fl-
man›n birbirimize güç vermesi ve baflka dallardan bir-
çok meslektafl›n ve dernek temsilcisinin, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› Müsteflar›’n›n  ve TTB’nin de bu dayan›flmay›
hissetmesi oldu. ‹zmir’de yaflad›¤›m›z, oluflturdu¤u-
muz dayan›flma ve birlikteli¤in hep sürmesini diliyo-
rum.

‹zmir’den ‹zlenimler

Doç. Dr. Necla Eren Tülek

Kurultay’a ‹liflkin ...

‹zmir’deki 6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’na kat›lanlar aras›nda ben de var-
d›m. Uzmanl›k dernekleri aras›nda en büyük kat›l›mc› grubunu ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaa--
ll››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  dal› ad›na kat›lanlar›n oluflturdu¤unu rahatl›kla söy-
leyebilirim. Bu genifl çapl› kat›l›m, di¤er derneklerin temsilcilerine hakl› davam›-
z› aç›klamak aç›s›ndan san›r›m baya¤› ses getirdi. Ancak ayn› yorumu Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› Müsteflar› için yapmam ne yaz›k ki mümkün de¤il. Kendisinin aç›kça al-
d›rmaz ve alayc› bir tutum içinde oldu¤unu Kurultay’a kat›lan herkes gördü. Der-
nek Baflkan›m›z Prof. Dr. O. fiadi Yenen baflta olmak üzere, uzman›ndan asista-
n›na kadar herkes, hakl›l›¤›m›z› anlatabilmek için elinden gelen tüm çabay› gös-
terdi. Özellikle Dernek Baflkan›m›z’›n, zaman zaman heyecanlanarak ve duygula-
narak yapt›¤› anlam yüklü konuflma çok etkileyiciydi. Bu konuda fedakarca ça-
l›flt›¤›na emin oldu¤um Dernek Yönetim Kurulu’na ve Kurultay’a kat›lan tüm mes-
lektafllar›ma içten teflekkürlerimi sunar›m.

Doç. Dr. Deniz Gökengin
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
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Neden bir bölümün ismiyle, üstelik y›llard›r hakk›n› ver-
di¤i ismiyle u¤rafl›l›r? Hangi gerekçe ile, laboratuvarda çal›fl-
ma hakk›ndan, bu konu hakk›ndaki bilgi ve becerilerden fe-
ragat etmesi istenir? Aç›kças›, Kurultay’a bu sorulara mant›k-
l› yan›tlar verebilecek muhataplar bulabilece¤imizi düflüne-
rek gittim. Ancak, orada, biz bu isim bütünlü¤ünün önemi-
ni, baflta Dernek Baflkan›m›z olmak üzere anlatmaya çal›fl›r-
ken, bu fikrin karfl›tlar›, nedense ça¤dafll›¤›n simgesi olarak
ileri sürdükleri de¤iflikli¤e hakl› bir gerekçe gösteremediler.
Üstelik, bu de¤iflikli¤e giderken, bölümümüzün temsilcisi
olan Derne¤imizin neden fikrinin al›nmad›¤›n› anlamak ol-
dukça güçtü, bunun gerekçesi de aç›klanmad›. 

Peki, orada bulunan ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbii--
yyoolloojjii grubu neler yapt›? Bu haks›z uygulaman›n, hem bizim

bölümümüz, hem de Türkiye flartlar› için uygunsuzlu¤u bir
kez daha vurguland›. Ancak bence bunun ifade etmekten
çok (ki bu hakl› gerekçeler, bence YÖK, Sa¤l›k Bakanl›¤›
temsilcisi ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji çal›flanlar›
taraf›ndan gayet iyi biliniyor) bunun dile getirilifl flekli ve
orada bulunan ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii çal›-
flanlar›n›n, asistan›ndan ö¤retim görevlisine dek tek ses ol-
mas›, “oldubitti”lere kolay izin verilmeyece¤i aç›s›ndan çok
anlaml› oldu inanc›nday›m. 

Yrd. Doç. Dr. Dilek K›l›ç
K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’n›n Ard›ndan

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’n›n ilk günü “Son
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasla¤› Neler Getiriyor” bafll›kl›
paneli ve panelden sonraki “Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü: Ne
Yap›lmal›?” bafll›kl› tart›flman›n bitiminde evime dönerken
“otobanda arabam› sürebilmeme ra¤men hâlâ Ortaça¤’› ya-
flayan bir  ülkede gelecek nesillere ne yüzle bakaca¤›m›n
utanc› ve ç›kmaz›n›n” verdi¤i bir burukluk, hatta dehflet için-
deydim. Bunlar› hissetmeme neden olan toplant›n›n can al›c›
noktalar›n› ve düflüncelerimi afla¤›da aktarmaya çal›flaca¤›m.

Her fleyden önce ortaya ç›kt› ki, söz konusu taslak T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün ça¤dafllaflt›r›lmas›ndan çok, Türkiye’de
var olan ve h›zla yay›lan çok tehlikeli “Güç bende, öyleyse
kral benim!” hastal›¤›n›n pençesine düflmüfl rantç›, partizan
ve yetersiz kifliler taraf›ndan haz›rlanm›fl ve mevcut sistemi
çok daha kötü duruma düflürecek bir taslakt›. Bu taslak o ka-
dar usta demagoglar taraf›ndan haz›rlanm›flt› ki, her isteyen
istedi¤i tarafa çekip kendi ç›kar ve görüflleri do¤rultusunda
yorumlayabilirdi. Örne¤in halen Ö¤renci Seçme ve Yerlefltir-
me Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan yap›lan ve mevcut koflullarda
daha ehven ve adil olan T›pta Uzmanl›k S›nav› (TUS)’n› ki-
min yapaca¤› konusunda aç›k bir nokta b›rak›larak, s›nava gi-
recek kimi insanlar›n kay›r›labilmesine olanak sa¤layacak bir
madde getirilmiflti. 

Esas vahim olan, bu gibi boflluklar› içeren tasla¤›n, Kurul-
tay’da bulunanlara son flekli diye verilenden baflka bir versi-
yonun daha oldu¤unu ve bunun sadece YÖK Baflkan Dan›fl-
man› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar›’n›n elinde bulundu¤unu
ö¤renmemiz oldu. K›sacas›, YÖK ve Sa¤l›k Bakanl›¤› elele
vermifl, bir meslek grubu hakk›nda ç›karacaklar› tüzü¤ü tart›-
fl›yormufl gibi yaparken bile onlar› kand›rmaya çal›fl›yorlard›. 

Devlet emreder ve halk› buna kay›ts›z ve tart›flmas›z ola-
rak itaat eder zihniyetindeki Müsteflar Bey, kendi görüflleri
do¤rultusunda olmayan teklifleri kanuna uygunsuzlu¤unu
ileri sürerek reddederken, kendilerinin hukuka uymayan gö-
rüfllerini tüzükler/yönetmelikler düzenleyerek kabul ettirme-
ye çabal›yordu ve Kurultay’›n en ac› taraflar›ndan biri de buy-
du. 

Yukar›daki taraflara karfl›l›k ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk
MMiikkrroobbiiyyoolloojjii dal›n›n ya da öteki uzmanl›k dallar›n›n mensup-
lar› olarak bu Kurultay’a kat›lan bizler de sivil toplum kuru-

lufllar› ad›na yer almaktayd›k. Gerçek demokrasilerde sivil
toplum kurulufllar› devleti yönlendirirken, bizim devletimiz
kendi haz›rlad›¤› reçeteyi zorla uygulamaya çal›flarak ne ka-
dar demokratik bir ülkede oldu¤umuzu bir kez daha göster-
di. Dernek Baflkan›m›z Prof. Dr. O. fiadi Yenen Hocam›n
Müsteflar’›n kimi aç›klamalar›na karfl› yöneltti¤i elefltirilerine
tüm kalbimle kat›l›rken, bir yandan da “Buras› muz cumhu-
riyeti  mi?” sorusuna hakl›l›k kazand›racak biçimde birçok ay-
d›n kiflinin asl›nda bir muz cumhuriyetinde yaflad›¤›n› ac›yla
hissettim.

Bu anlatt›klar›m› yaflad›ktan sonra y›llarca birlikte çok
güzel fleyler yapm›fl ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii
ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji dallar›n›n KKlliinniikk  MMiikk--
rroobbiiyyoolloojjii unvan›n› paylaflamamalar›n›n nedenini daha iyi anla-
d›m. Bunun hiçbir bilimsel aç›klamas› yoktu. Moda deyimle,
bu bir “rant” kavgas›yd›. Peki, bu iflin rant› neydi ki?  Özel ke-
simde çal›flan hekimlerin gitgide önemi artan laboratuvar ta-
n› yöntemleri nedeniyle “pasta”dan daha büyük pay almas›;
üniversitelerde çal›flan hekimlerin de, buna ek olarak, art›k
bilimsel çal›flmalar›n hepsi için gerekli olan laboratuvar des-
te¤ini tekellerinde tutarak hak etmedikleri halde çal›flmada
yer alma istekleriydi. K›sacas›, hak etmek için çok çal›fl›p “en
iyi” olmak yerine; birilerini k›s›tlayarak göreceli olarak “iyi”
olmakt›. Çok ac› ama, söylemek zorunday›m: Bu u¤urda gös-
terilen etkinlikler, haysiyetli ve onurlu olarak nitelenemez.
Toplant› boyunca Müsteflar Bey’in etraf›nda pervane olan,
Türkiye’de belli bir yere gelmifl kimi laboratuvar mensuplar›,
bu düflüncelerimi daha da perçinledi. 

Son olarak bir çift söz de çözüm önerileri üzerine olsun:
Art›k, cerrahi dallar bile kendi bünyelerinde moleküler araflt›r-
ma laboratuvarlar›n› kurarken, ülkemizde laboratuvarla hep iç
içe olmufl ve olmak zorunda olan bir dal›n mensuplar›n›n la-
boratuvar aç›p açamayaca¤›n› tart›flmak çok ilkel ve ay›p olu-
yor. B›rakal›m, herkes bilimini özgürce yaps›n. Devleti yöne-
ten kesimlerin halk› hakk›ndaki görüfllerini bir kez daha tan›k
olduktan sonra, ülkenin ayd›n kesimleri aras›ndaki bu tür çe-
kiflmelerin her iki taraf aç›s›ndan da hiçbir fayda sa¤lamayaca-
¤›n› görelim. Gelin, aram›za kar›flm›fl her türden “rantç›”
ö¤eleri bir an önce tasfiye edecek denetim mekanizmalar›n›
kural›m ve iflletelim.

“Buras› Muz Cumhuriyeti mi?”

Yrd. Doç. Dr. Serhan Sakarya
Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi 

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
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Y›llarca bu ülkenin ayd›n insanlar› onurlu, ba¤›ms›z ve
demokratik bir Türkiye için çabalay›p u¤rafl vermektedirler.
Ancak son y›llarda toplumsal yozlaflma öyle boyutlara ulafl-
t› ki, bu insanlar aras›nda da umutsuzluk havas› egemen
konuma geldi. Bir düflünelim, gündelik yaflam›m›zda asl›n-
da ola¤an olmas› gereken olumlu bir olay bile bu insanlar
aras›nda flaflk›nl›kla karfl›lan›p “Nas›l olur ?” dedirtebiliyor.
Olumsuzluklar yaflam›m›za karabasan gibi çöküp yaflam›-
m›z› bazen çekilmez k›labiliyor. ‹flte yaflanan bu olumsuz-
luklar içinde bir grup ayd›n, yan›lm›yorsam 5-6 y›l kadar
önce, flöyle bir ça¤r› yap›yorlard›: “Art›k bu ülkede yapabi-
lece¤imiz pek bir fley kalmad›. O zaman kendi cumhuriye-
timizi kurmak için Hay›rs›z Ada’ya gidiyoruz”.  Yaflad›¤›-
m›z ortam›n de¤ifltirilip-dönüfltürülmesinde elden bir fley
gelmemesinin çaresizli¤i insanlar›n yüreklerine ifllemifl ve
düflünsel alana böyle yans›m›flt›. Etki yüzy›llar öncesinden
Thomas More (1477-1535)’dan geliyordu.

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› için ‹zmir’e gi-
derken baz› umutlar›m ve beklentilerim vard›. En baflta bir
uzmanl›k e¤itimi ö¤rencisi olarak, bu e¤itimin verilifl ve al›fl
biçimleri konusunda ayd›nlanmay› ve baz› beklentilerimi
tart›flabilmeyi umuyordum. Kurultay›n, ülkenin sayg›n ve
demokratik bir kitle örgütü olan Türk Tabipleri Birli¤i
(TTB) taraf›ndan düzenleniyor olmas›, bende bir güven
duygusu  oluflturuyordu. Tart›flmalar, düzeyli geçecek; ben,
benim gibiler ve bu ülkede sa¤l›k alan›ndaki herkes için
olumlu sonuçlar içerecek; ayr›ca sa¤l›¤a gereksinimi olan
tüm insanlar›n gereksinimlerinin daha düzeyli al›nabilme-
sinde bir aflama olabilecekti. 

Yan›ld›¤›m›, Kurultay’›n hemen tüm oturumlar›nda ar-
tan bir oranda anlad›m.

‹lk gün oturumlar›n hemen hepsi Sa¤l›k Bakanl›¤›,
YÖK ve TTB aras›nda k›yas›ya bir iktidar savafl›m› biçimin-
de geçti. Bu üç kurum da uzmanl›k e¤itimi konusundaki
yetki sorununu tart›flt›. TTB’nin önerisi uzmanl›k dernekle-
rinin bu iflin lokomotifli¤ini üstlenmesi ve di¤er iki kuru-
mun ise bu iflin geriden kat›l›mc›lar› olmas› gerekti¤i flek-
lindeydi ve bu tarz bir demokratik kat›l›m, yap›lar› gere¤i
hem Sa¤l›k Bakanl›¤› hem de YÖK taraf›ndan kabul edile-
bilir de¤ildi. 

TTB, hepimiz taraf›ndan desteklenen bu öneriyi ortaya
at›yordu atmas›na ama, ortada unutulan bir fleyler vard›.
Oturumlarda konuflmac›lar birbirleriyle oldukça düzeyli (!)
tart›flmalar yaparlarken, verecekleri e¤itimin muhatab› olan
uzmanl›k e¤itimi ö¤rencilerinin, onlar› tribünlerden izleme-
si ve onlar›n ne düflündükleri, hiçbirisinin sorunu de¤il gi-
biydi. Hatta olmas› do¤al olan, uzmanl›k e¤itimi ö¤rencili-
¤ine aday bir pratisyen hekim bile, bizzat TTB taraf›ndan
görevlendirilerek, uzmanl›k e¤itiminden beklentilerini otu-
rumlar›n birinde dile getirme olana¤› bulabiliyor (anlatt›k-
lar›, sonradan de¤iflti¤ini ö¤rendi¤imiz ve Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanm›fl, hiç kimsenin benimsemedi¤i son
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü  Tasar›s›’n›n güzel bir flov ile su-
numu bile olsa);  ancak hiç kimse “Bu e¤itimi flu anda alan
insanlar acaba ne düflünüyor?” sorusunu sormuyordu. Is-
rarl› söz istemeler ise daha önemli düflünceler aç›klayacak-
lar› düflünülen e¤itimcilere söz verilerek geçifltiriliyordu.

‹lk günkü oturumlarda bafllayan ve sonras›nda artarak
süren baflka bir tart›flma ise beni en fazla flafl›rtan ve asl›n-

da gelece¤imi belirleyen önemli bir tart›flmayd›. Tart›flma-
n›n bafllang›c›ndan itibaren salonda nelerin döndü¤ünü an-
lamaya çal›fl›rken; asl›nda dönenin uzmanl›k e¤itimi ald›-
¤›m dal›m›n,  -aç›k aç›k olmasa bile- üstü kapal› bir biçim-
de ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lmas›na, salondaki pek çok
bilimsel kariyeri üst düzeylerdeki insan›n sessiz kalmas›,
hatta destek vermesi oldu¤unu anlad›m. 

Kurultay›n son günü TTB-UDKK Genel Kurul toplant›-
s›n›n yap›laca¤› oturuma kadar umudumu ayakta tutmaya
çabalarken, bu oturum art›k“Ben de mi Hay›rs›z Ada’ya
do¤ru yola ç›ksam?” dedirtiyordu. Bir türlü anlamland›ram›-
yordum. ‹ç Hastal›klar› Uzmanl›k Derne¤i, uzmanl›k yap-
may› bilinçli olarak seçti¤im dal›m›n bir k›sm›n› kendisine
yan dal olarak gözüne kestirmifl,  bu alanda ülkemin insan-
lar›n›n bugün bile önemli sorunlar›n›n oldu¤unu bildi¤im
ve bu toplumsal yönü nedeniyle kiflili¤imle özdefllefltirerek
çal›flmaya kararl› oldu¤um ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››n› benden
koparmaya çal›fl›yordu. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ise
önerisiyle, “olmazsa olmaz” olan›, olur gibi göstermeye ça-
balayarak (sadece çabalayarak) uzmanl›k dal›m›n di¤er ko-
lunu, KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii alan›n› kendi mal› olarak gösterip
“Biz bu ifli yap›yoruz, onlara gerek yok” diyerek onlarca y›l-
d›r bu alanda çal›flan insanlar›n emeklerini gereksiz bir ifl
olarak nitelendirebiliyordu. Salondaki ilginç ittifaklar (“Sen
beni destekle; ben de seni destekleyeyim” görüntüleri eflli¤in-
de) asl›nda oyunun çok önceden yaz›ld›¤›n› aç›kça ortaya
koydu. 

‹lk günden bafllayarak uzmanl›k e¤itimimi savunmak
için çaba harcayan insanlara, yine çok demokratik (!) ge-
rekçelerle söz vermeme konusunda da oturum baflkanlar›
düzeyinde net bir tav›r vard›. Sadece Klimik Derne¤i Bafl-
kan›’na verilen birkaç söz d›fl›nda (Klimik Derne¤i Baflkan›
Dr. O. fiadi Yenen’in konuflmalar› “Anlayana saz”  türün-
dendi; ama ya anlayabilme yetene¤i yoksunlar›na?) söz ve-
rilmemesi, uzmanl›k alan›m› savunamaman›n umutsuzlu¤u-
nu omuzlar›ma yüklemiflti. 

‹flte tam s›ras›yd›, “Ben Hay›rs›z Ada’ya gidiyorum”,
demenin. Çünkü öneriler gerçekleflti¤i anda, bana kala ka-
la koca bir “hiç” kalacakt›. Çevremdekilere “Anneme bir hiç
olmaya aday oldu¤umu söylemeyin, sak›n. O benim ‹‹nnffeekk--
ssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  dal›nda uzmanl›k e¤iti-
mi ald›¤›m› san›yor” ö¤ütünü vermeliydim.

Ancak unuttu¤um baz› fleyleri dönüfl yolunda yeniden
an›msad›m. Hay›rs›z Ada düflü çaresizli¤e ve hiçbir fley ya-
pamamaya karfl› oluflan umutsuzluktu. Ama bu bireysel
umutsuzlu¤u güçlü bir örgütsel mücadele ile aflabilme ola-
na¤› ben ve benim gibilerin ellerindeydi. Thomas More bel-
ki kendi Utopia’s› için bir ada yaratm›flt› beyninde; ama
ütopyas›n› zaten yaflamaya çal›fl›yordu ve bu yaflam ilkele-
rinden son ana kadar asla geri ad›m atmad›.

Kurultay sonucu defterimde iki not kald›. Birincisi, uz-
manl›k e¤itimini ald›¤›m ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroo--
bbiiyyoolloojjii dal›na yap›lan sald›r›lar ciddidir ve bu konuda çabuk
ve örgütlü at›l›mlarda bulunulmal›d›r. ‹kincisi, uzmanl›k
e¤itimi ö¤rencileri kendi e¤itimleri konusunda pasif ko-
numlar›ndan kurtularak art›k aktif olabilmeli ve bu konuda
öneri üretmeye bafllamal›d›r. Bu üretim de do¤al olarak ör-
gütlü olabilmelidir.

Bir Hay›rs›z Ada Öyküsü

Dr. Bülent Ertu¤rul

☞
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Geçmifl zamana bakt›¤›n›zda ilk izlenim, sizi bir ‘te-
kerrür’ düflüncesine götürebilir. Ama ad› üstünde bu
“bakmak”t›r. “Görme” gerçekleflti¤inde tarihte rastlant›
veya zorunluluklar›n oldu¤u, ama asla tekerrürün yer al-
mad›¤› görülür. 2000 y›l›n›n yaz›na do¤ru yükselen bir
tart›flma da ilk bak›flta do¤as› gere¤i ‘tekerrür’ izlenimini
vermiflti. ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii ‘cenah›’
ile Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ‘cenah›’ aras›nda
an›lan ikinci taraf›n indükledi¤i ve 29. Türk Mikrobiyo-
loji Kongresi (8-13 Ekim 2000, Antalya)’nin  gerçeklefl-
tirilme biçimi ile zirvesine ulaflan bir tart›flma bafllam›flt›.
Bu olaylara paralel, mevcut hegemonik iliflkilerden güç
alan ve branfl›m›z›n birçok gerekçe ile (Klimik Bülte-
ni’nin daha önceki say›lar›na bak›labilir) hakl› olarak ko-
rudu¤u unvan›n ve kapsad›¤› bilimsel alan›n güdükleflti-
rilmesi gündeme gelmiflti. Bu y›llar öncesinin ‘ayn› tart›fl-
ma’s› de¤ildi art›k, olamazd›. Konjonktür de¤iflmiflti, at-
mosfer farkl›yd›. Bu sorunun biraz daha formel tart›fl›la-
bilece¤i düflüncesi, Türk Tabipleri Birli¤i-Uzmanl›k Der-
nekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK)’nun 6. T›pta
Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’n› düzenleyece¤ini bildi-
ren duyurular› ile gündemimizi kuflatt›.

“Kas›m ay›ndan beklenmeyecek bir akflamd›. güzel-
di. heyecan›m›z yüzlerimizden okunuyor, dilimize vu-
ruyordu. Otobüs yolculu¤unun getirisinin yan› s›ra -do-
¤al olarak konuflabilme süreniz daha uzundur- uyku-
muzu biraz da kaç›ran heyecan›m›zd›; hakl›l›¤›m›z›,
konumumuzun gereklili¤ini görmeyenlere veya görmek
istemeyenlere anlatabilecektik. bunun anlam› gelece¤e
dair sözü olanlar›n bunu sarf etmek için duyduklar› he-
yecand›. Hocam ile gidiyorduk; saatim çoktan 4 Kas›m’›
göstermeye bafllam›flt›. Bir ara dalm›fl›m. tarihi flehre gi-
rerken çay›m› yudumluyordum”.

Elinizdeki Klimik Bülteni’nde çeflitli yorum ve eleflti-
rilerini bulaca¤›n›z TTB-UDKK’n›n düzenledi¤i T›pta Uz-
manl›k E¤itimi Kurultaylar›’n›n alt›nc›s› ‹zmir’de 4-5 Ka-
s›m 2000 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Kurultay program›,
e¤itim hastanelerini bir kaynayan kazan durumuna geti-
ren flef ve flef yard›mc›l›¤› s›navlar› üzerine yeni düzen-
lemeleri, soyut-somut beklentilerimizi dile getirebilece¤i-
miz t›pta uzmanl›k tüzük tasla¤› üzerine görüflmeleri ve
etik, t›p eti¤i ve endüstriyel iliflkiler çerçevesinde t›p
kongrelerini ele alan panel bafll›klar›n› içeriyordu. Bun-
lar›n yan› s›ra, uzmanl›k e¤itimi çerçevesinde haz›rlanm›fl
birbirinden ilginç ve fikir aç›c› orijinal çal›flmalar›n pos-
ter sunumlar› da mevcuttu. Türkiye’de t›p e¤itimi denil-
di¤inde akla gelebilecek çok genifl bir yelpaze, bu bafl-
l›klar› konuflmak ve tart›flmak için oradayd›: Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›, YÖK, TTB, TTB-UDKK ile aralar›nda 23 t›p fa-
kültesi ve 30 e¤itim hastanesinin e¤iticileri;  35 uzmanl›k
derne¤inin baflkan ve temsilcilerinin de bulundu¤u 324
e¤itimci ve “bu kadar kifliye ayn› gün nöbet yaz›lm›fl ola-
maz” dedirtecek ölçüde düflük bir say› ile temsil edilen

bizler, asistanlar.
“Neredeyse bafltan bafla bir ‹zmir yolculu¤unun ve

taksicinin ‘müthifl’ ‹zmir bilgisine kanaat getirdikten son-
ra ve henüz kedilerin tek tük uyand›¤› bir saatte kendimi-
zi ‹nciralt› denilen bir mekanda denize 20 metre uzakl›k-
ta, salafl bir “aile çay salonu”nda bulduk. Bal›kç›lar ve
çeflitli kufllarla uzanan kocaman bir Ege denizi. taze çay
ve simitten oluflan muhteflem bir kahvalt› . . ve konuflma-
lar. heyecan›n devam›. Kurultay’›n yap›laca¤› Dokuz Ey-
lül Üniversitesi T›p Fakültesi’ne vard›¤›m›zda bizi ilk kar-
fl›layan klasik ressamlar›n devasa boyutlarda duvarlara
yap›lm›fl reprodüksiyonlar› oldu. ‹nsanlar holde nefle
içinde ve hararetle tart›flmaya bafllam›fllard› bile”.

Henüz program›n ilk bafll›¤›n›n ele al›n›fl›nda “so-
run”un tart›fl›lmas›ndan çok “taraflar”›n tart›fl›laca¤› anla-
fl›ld›. Bu nokta, özellikle ikinci oturumda kendini belli et-
ti ve TTB konuflmac›lar› da bir ölçüde refleks ile hareket
ederek bu temelli yöntem hatas›na girmifl oldu. Bu dü-
flünme ve eyleme tarz›, neredeyse tüm oturumlara ve ar-
d›ndan yap›lan tart›flmalara yans›d›: Sorunlara sadece de-
¤iniliyordu. Tart›flma, T›pta Uzmanl›k Tüzük Tasar›s›’n›n
pozitif yönde gelifltirilmesinden ç›km›fl; “taraflar” aras›n-
da ‘Ne yapt›n?, Neden yapt›n?’a dönüflmüfltü. 1997’ye ka-
dar olan süreçte bir üçgenin köflelerini oluflturan TTB-
UDKK, YÖK ve Sa¤l›k Bakanl›¤› geometrisi de¤iflmifl ve
mevcut durum teorik olarak birbirini ancak sonsuzda ke-
sebilecek iki paralel do¤ruya dönüflmüfltü. Do¤runun bi-
rinde Sa¤l›k Bakanl›¤› ve YÖK oturuyor, di¤er do¤rudan
seslenen TTB-UDKK’ya bak›yorlard›. Bu pozisyon, ikin-
ci oturumda Sa¤l›k Bakanl›¤› ve YÖK temsilcilerinin
TTB-UDKK’den habersiz olarak Kurultay’›n da bafll›¤›
olan konu etraf›nda toplant›lar yapt›klar›n›n ö¤renilmesi
ile aflikar bir hal ald› ve karfl›l›kl› suçlamalar bafllad›. Ne
yaz›k ki, bu durum Kurultay sonuna kadar da k›r›lamad›
ve Kurultay’›n Sonuç Bildirgesi’nde 1. madde olarak da
yerini ald›: “6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›, 1994
y›l›nda bu yana çok tarafl› ve genifl kat›l›mlarla gerçek-
leflen T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultaylar›’n›n sonuç ve
kararlar›n› dikkate almayan yasal düzenlemelerin, flura
ve toplant›lar›n “demokratik kat›l›mc›l›k” ve “bilimsellik”
ilkelerini göz ard› eden, eksik ve meflrulu¤u tart›flmal›
yaklafl›mlar olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ... e¤i-
timle ilgili taraflara ve kamuoyuna duyurmay› kararlafl-
t›rm›flt›r”. ‹kinci oturumun güzel bir ö¤esi ise pratisyen
hekimler ad›na bir konuflmac›n›n olmas›yd›. Bu elbette
çok güzeldi, bu tür fleylere al›fl›k de¤ildik. Uzmanl›k e¤i-
timini verenler oradayd›, ileride alacak olanlar da konufl-
ma yakalam›fllard›. Ama t›pta uzmanl›k sorununun belki
de havan›n› oluflturan ve uzmanl›k e¤itimini halihaz›rda
almakta olanlar›n konuflmas› yoktu. Ve bu nedenle her
güzellikte oldu¤u gibi, pratisyen hekimin orada konufla-
bilmesinin güzelli¤i de geçici bir nitelik al›veriyordu.
Kuflkusuz ki pratisyen hekim arkadafl›n konuflabilme f›r-

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’ndan ‹zlenimler

Dr. Resul Karakufl
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›
Araflt›rma Görevlisi
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sat› bulmufl olmas›, bu f›rsat›n tan›nm›fl olmas› yad›rgan-
mad›, ama o kürsüden bir 10 dakikac›k da olsa ‘birileri’
daha konuflabilirdi.

“Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü: Ne Yap›lmal›?” bafl-
l›kl› oturum tüm Kurultay’›n belki de en heyecanl›, en
tart›flmal› bölümüydü. Uzmanl›k derneklerinin temsilcile-
ri sorunlar› k›s›tl› ama yo¤un olarak bu bölümde dile ge-
tirip tart›flabildiler ve oturum baflkan›n›n k›smi engelle-
meleri/yönlendirmeleri olmasa, belki daha sa¤l›kl› da
tart›fl›labilecekti. Hakk›m›z› savunuyor ve yap›lmak iste-
nen de¤iflikli¤i onaylamad›¤›m›z› belirtiyorduk. Kurul-
tay’› salt kendi camiam›z›n sorunu için düzenlenmifl ola-
rak varsaym›yorduk elbette ve ister konuflmalarda olsun
isterse aralarda söyleyebildiklerimiz, tamamen  ‹‹nnffeekkssiiyyoonn
HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii’nin ülke gerçekli¤i ile ör-
tüflmesi üzerinde yo¤unlaflan do¤ru noktalard›. Ancak
hepimiz o an o havuzdan al›yorduk oksijeni ve biz de
yer yer sorundan uzaklaflm›flt›k ve taraflar› tart›fl›yorduk.
Yaklafl›m›m›z kuflkusuz ki mekanik olmayacakt›, olma-
mal›yd›; elbetteki taraflar› da tart›flacakt›k, ama biz taraf-
lar› sorunumuz ekseninde tart›flmal› veya elefltirmeliydik.
Bunu tam anlam›yla yapamamam›z›n alt›nda o anki at-
mosferin veya Kurultay’›n kendi hedefinin s›n›rlar› yat›-
yordu. Bir yerden sonra söz hakk› da s›n›rl› olarak veril-
meye baflland›; baz› durumlarda verilmedi. Verilmedi¤i
gibi iletilen baz› yaz›l› sorular da oturum baflkan› taraf›n-
dan reddedildi. Bu oturumun sonunda kendi ad›ma

‘koptum’. Demokratik kat›l›mc›l›ktan ve bilimsellikten ta-
mamen uzaklafl›lm›flt›. Birileri konufluyor, di¤erleri de
verdikleri yan›tlarla birilerini ister istemez “çözüm anah-
tar›” imaj›na büründürüyordu. 

“Bafl›m a¤r›yordu, düflüncelerimi toparlayam›yor-
dum. O gece ne uyku bir türlü adresime ulaflt›, ne de ben
onun adresine varabildim, birbirimizi kaybetmifltik”.

‹kinci güne gelindi¤inde belki de mesle¤im boyunca
unutmayaca¤›m bir derse (buna panel demek istemiyo-
rum) tan›k oldum. “T›p Kongreleri” çerçevesinde sana-
yi-t›p/t›p eti¤i tart›fl›ld›. Oldukça verimli ve aç›c›yd›. Bu
dersin ard›ndan da Kurultay Sonuç Bildirgesi üzerin-
de görüflme ve oylamaya geçilerek Kurultay’a nokta ko-
nuldu. Kat›lmad›¤›m ö¤leden sonraki oturum ise TTB-
UDKK Genel Kurul Toplant›s›’na ayr›lm›flt›.

“Dönüyordum art›k. Yorgundum. Bedenim pelte gi-
biydi. Zihnimde, Kurultay’a dair düflünceler sanki oto-
büsün ritmine uygun sal›n›mdayd›. Dört y›l önce yapt›-
¤›m TUS tercihlerim akl›ma gelmiflti. Benim tercihim ‹‹nn--
ffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  idi. Birinci terci-
him de ikinci tercihim de öyleydi. Ve bunu benim gibi bu
ülkenin gerçekli¤inden, bu branfl›n uzand›¤› ve kucak-
lad›¤› Türkiye gerçekli¤ini bu ülke gerçekli¤ine oturu-
flundan dolay› seçen yüzlerce insan vard›. Ve bu branfl›
güdüklefltirmeye çal›flanlar iflte bu gerçekli¤i yok say›yor-
lard› ve asl›nda bu ülkeyi bu ülkenin bilimini güdüklefl-
tiriyorlard›. Buna izin verilemezdi”.

Kuzular›n Sessizli¤i Üzerine

Uzm. Dr. A. Atahan Ça¤atay
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›

Klimik Derne¤i’nin ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzmanl›k e¤itiminde standardizasyon
konusuna el atma  zaman›n›n geldi¤ini düflünüyorum.  Bir e¤itim kurumunda kronik hepatit hasta-
lar› takip edilirken, karaci¤er biyopsisi yap›l›p interferon tedavisi uygulan›rken -ki bence bütün ‹‹nn--
ffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanlar› bunlar› yapabilmeli-; baflka bir  e¤itim kurumunda
bunlar›n yap›lamamas› düflündürücü de¤il mi?  Yine bir e¤itim hastanesinde HIV-pozitif hasta takip
edilirken, bir di¤erinde takip edilmemesine; bir fakültede moleküler biyoloji yöntemleri uygulana-
bilirken, bir di¤erinde uygulanamamas›na göz yumulabilir mi? Nozokomiyal infeksiyonlar›n tan› ve
tedavisinde uzmanl›k e¤itimini baflar›yla veren bir kurumun, toplumda edinilmifl epidemik de ola-
bilen infeksiyon hastal›klarna iliflkin e¤itimi de kusursuz olarak vermesi sa¤lanamaz m›? Örnekleri
ço¤altabiliriz. AAC dergisini eline ald›¤›nda buradaki makaleleri anlayamayan meslektafllar›m›z›n sa-
y›s› da az de¤il. K›saca, uzmanl›k e¤itiminin bu sorunlar› giderebilecek kapsamda olmas› gerekti¤i
kan›s›nday›m.

Derne¤imiz bu konuda nas›l bir rol üstlenebilir? Derne¤imizin bu konuda yap›lm›fl gerçekten
ciddi çal›flmalar› ve Klimik Bülteni’ne yans›t›lm›fl yaz›l› dokümanlar› var. Bunlar tekrar gözden geçi-
rilebilir ve tart›flmalar bu çerçevede yap›labilir. Bu y›lki Kongre’nin bir gününün uzmanl›k e¤itimi-
ne ayr›lmas› yerinde olacakt›r. Kurulacak bir komisyonun bu konuda flekillendirici rolü üstlenmesi
ve Kongre öncesinde haz›rl›k toplant›lar› yap›lmas› da düflünülebilir.

Dernek üyelerini sessiz bir kitle olmaktan ç›karmak için yap›labilecek daha baflka fleyler var
m›d›r? Bu sorunun yan›t›n› herkes aramal›d›r. Her fleyi Dernek’ten beklemenin do¤ru olmayaca¤› or-
tada. Dernek ancak uyar›c› olabilir, yönlendirebilir. fiimdiye kadar olan sorunlar›m›zda Dernek bun-
lardan daha fazlas›n› yapm›flt›r. Umar›m, yeni gelecek yönetim de bunu sürdürür.



ki iliflki, Müsteflarca bu düzeyde görülüyordu. Hal-
buki, bir ürolog olarak, pekala, Üroloji’nin sistosko-
pi, ürodinamik çal›flmalar vb. laboratuvar uygulama-
lar› ile iliflkisini hat›rlayabilirdi. 

‹kinci olay ise ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee KKlliinniikk  MMiikkrroo--
bbiiyyoolloojjii uzman› olup Mikrobiyoloji Anabilim Dal›’nda
çal›flan bir say›n hocam›z›n, Müsteflara bir ‹‹nnffeekkssiiyyoonn
HHaassttaall››kkllaarr››  vvee KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzman› olarak uzun-
ca bir süredir Mikoloji ile ilgilendi¤ini belirterek, bu
konuda kendilerine uzmanl›k belgesi kazand›racak
bir düzenleme için ricada bulunmas› ve bu arada da-
l›m›z› da¤›tan son tüzük tasla¤›n› destekledi¤ini ifa-
de etmesiydi. Bu hocam›zla aram›zda da geçen di-
yalo¤u da aktaray›m. Kendisine “fiimdi tüzük bu ha-
liyle onaylan›rsa, bizden klinik ve laboratuvar uy-
gulamas› yapma ve e¤itimini verme haklar›m›zdan
birinden vazgeçmemiz isteniyor. Siz halen ‹‹nnffeekkssiiyyoonn
HHaassttaall››kkllaarr››  vvee KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzmanlar›n›n Do-
çentlik Jürilerine giren ve ayn› zamanda bir labora-
tuvar› da yönetme yetkisini haiz olan bu uzmanla-
r›n s›nav›n› yap›p baflar› belgelerine imza atm›fl bir
hocam›z olarak bu tasla¤› nas›l desteklersiniz?” de-
dim. Böyle bir fleyi bilmedi¤ini belirten say›n hoca-
m›z, taslakta gerçekten böyle bir hüküm olup olma-
d›¤›n› sordu¤u Müsteflar’dan “Evet” cevab›n› al›nca
flafl›rd› ve bunun yanl›fl oldu¤unu ifade etti. Bahset-
ti¤im say›n hocam›zla konuflmaya devam etti¤imiz-
de “Dr. Recep Bey biliyorsun, Mikrobiyoloji art›k
Gram boyamas›, kültür ve antibiyogram de¤ildir.
Çok geliflmeler oldu. fiimdi benim arkadafllar›m PCR
ve DNA sequencing bile yap›yorlar” dedi ve son de-
¤iflikli¤i savundu¤unu yineledi. 

Bu olaylar flunu gösteriyordu: ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaa--
rr››  vvee KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii uzmanl›k dal› g›yab›nda idama
mahkum edilmiflti ve cezas›, vücudu ortadan ikiye

bölünmek üzere infaz edilmek isteniyordu. 
Kahve molas›ndan sonra toplant›ya devam edil-

di. Toplant›da de¤iflik uzmanl›k dernekleri temsilci-
leri de söz ald› ve sorunlar›n› dile getirdiler. Klimik
Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. O. fiadi Yenen söz alarak,
analitik bir düflünceyle genel bir tablo çizdi ve her-
kesi düflündüren fikirler ileri sürdü. 

Heyecanl› toplant›lar›n ard›ndan meslektafllar›m›-
za birlikte akflam yeme¤inde bir araya geldik. Güzel
ve zevkli bir sohbet ortam› olufltu. Savundu¤u konu-
yu iyi bilen ve bunu hakl› bir istekle, onurla savu-
nan uzmanl›k ö¤rencisi arkadafllar›m›n heyecan›n›n,
cesaretimi art›rd›¤›n› ve ileriye daha bir güvenle
bakmam› sa¤lad›¤›n› belirtmeliyim.

Yemek sonras› döndü¤ümüz otelin lobisinde
TTB Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Füsun Sayek ile
karfl›laflt›k. Prof. Dr. Haluk Vahabo¤lu konuflmak
için izin isteyerek sohbete bafllad›. ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kk--
llaarr››  vvee KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii dal›n›n tarihçesine at›fta bu-
lunarak ve sosyal olaylardan örnekler vererek bu
dal›n bütünlü¤ünü koruman›n ülkemiz için niçin
önemli oldu¤unu anlatt›. Dr. Füsun Sayek ilgiyle
dinledi. Buradan edindi¤im izlenim flu oldu: ‹‹nnffeekkssii--
yyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzmanl›k dal›
fonksiyonlar› ve önemi noktas›nda, ne yaz›k ki bafl-
ka uzmanl›k dalalr›ndaki meslektafllar›m›zca çok az
bilinmektedir. 

Ertesi gün konuyu bütün yönleriyle ele alan “T›p
Kongreleri” bafll›kl› bir panel yap›ld›. Konu uzman-
lar›nca güzel örnekler verilerek anlat›ld› ve tart›fl›ld›.
Ö¤leden sonraki TTB-UDKK Genel Kurul Toplant›-
s›’na kat›lamadan dönmek zorundayd›m. Kat›lan ar-
kadafllardan bu toplant›n›n da 1997’de Dan›fltay’›n
incelemesinden geçen tüzü¤ün her aç›dan destek-
lenmesi karar› al›narak kapand›¤›n› ö¤rendik. 

Temennim, dal›m›z›n bütünlü¤ünü ve dolay›s›yla
kendini hedef alan tüzük tasla¤›ndan vazgeçilmesi
ve dal›m›zla ilgili olarak uzmanl›k derne¤imizin
TTB-UDKK’ye iletilen görüfllerinin temel al›nmas›r-
d›r. 

22

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabi-
lim Dal›’nda 6 ayd›r asistan olarak çal›flmaktay›m.
Bu bölüme ideallerim do¤rultusunda (belki de, bir-
çok hayallerle, demeliyim) seçerek girdim, tesadü-
fen de¤il. Yapt›¤›m ifli de çok seviyorum; hatta
bundan zevk al›yorum. Bu bölümdeki asistanl›¤›-
ma bafllayal› çok yeni olmas›na ra¤men, anlad›m
ki, ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  ve KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  ayr›l-
maz bir bütünü oluflturmaktad›r. Tabir abart›l› m›
olur, bilemiyorum ama “et t›rnaktan ayr›lamaz’’
diye bir deyifl vard›r ya; iflte öyle! Bütün bunlar› al-

g›lamak bu kadar zor de¤ilken ve herkes bunlar›
anlatmak için bu kadar çaba sarfetti¤i halde “baz›-
lar›n›n” bunu anlamamakta direnmesi ya da anla-
mazl›¤a gelmesinden nas›l bir sonuç ç›kar›lmal›, bi-
lemiyorum. Benim gibi, mesle¤iyle ilgili pek çok
“hayali, beklentisi, projesi, k›sacas› umudu” olan
birçok meslektafl›m var, biliyorum. Ve yine biliyo-
rum ki, hiç kimse umutlar›n›n (zorla) elinden
al›nmas›na kolay kolay izin vermez.

Dr. Didem Akal

Etle T›rnak Gibi ...

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi 
Kurultay›’ndan ‹zlenimler

14. Sayfadan Devam
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM Genel Hükümler’de yer
alan Amaç ve Kapsam’a iliflkin Madde 1’de bu
tüzü¤ün “... t›pta uzmanl›k dallar›n› ...” yerine
“... t›p ve difl hekimli¤i uzmanlik dallar›n› ...”
düzenlemekte oldu¤u yaz›yor. 

Madde 4’te Bakanl›¤›n “.... t›pta uzmanl›k
e¤itimi...” yerine “... t›p ve diflhekimli¤i e¤itimi-
ni ...”  görevli ve yetkili oldu¤u yaz›yor.

Madde 5’te “... yetkili k›l›nan kurumlarda
...” yerine “... yetkili k›l›nan resmi kurumlar-
da ...” deniyor. Ayr›ca 1997’de Dan›fltay’›n ince-
lemesinden geçen tüzükte de benzer biçimde
geçen  flöyle bir ifade ekleniyor: “Kurumlarda
ayn› dalda birden fazla flef bulunmasi halinde,
fleflerden biri koordinator flef olarak görevlen-
dirilir”. 

Bir önceki versiyonda yer verilmeyen yeni
bir bölüm ‹K‹NC‹ BÖLÜM T›pta Uzmanl›k
Kurulu ve Komisyonlar ad› alt›nda yer al›yor.

Bu bölüm 1997’de Dan›fltay’›n incelemesinden
geçen tüzükteki kurul ve komisyonlar› -kom-
pozisyonlar›nda Bakanl›k lehine de¤ifliklikler
yaparak- yeniden getiriyor. 

Madde 7’deki T›pta Uzmanl›k Kurulu’nda
YÖK’ün T›p Fakültelerinden seçece¤i “befl” üye
yerine “üç t›p fakültesi ve bir difl hekimli¤i fa-
kültesinden” seçilecek birer üye bulunuyor.
TTB’nin ana uzmanl›k dallar›ndan seçece¤i “al-
t›” üye yerine bu say› “bir” üye olarak belirtili-
yor. Kurula seçilecek üyelerin “en az üç y›ll›k
flef ya da k›demli profesör unvan›na sahip” ol-
mas› koflulu getiriliyor ve doçent olanlara bu
yol tümüyle kapat›l›yor. Her y›l  asil ve yedek
üyelerin üçte birinin yenilenmesi kural› kald›r›-
m›fl.  Kurulun kendi üyeleri aras›ndan “bir bafl-
kan ve bir baflkan vekili” seçece¤i ifadesi de ku-
rulun “.. bakanl›k Müsteflar› baflkanl›¤›nda ...”
ve  “bir baflkan vekili seçer” biçimine dönüfltü-

T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s› Tasla¤›’n›n 

En, En, En Yeni “!” 
Versiyonu

6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› ve TTB-UDKK Genel Kurulu’nun ard›ndan
birtak›m geliflmeler oldu. YÖK, 20 Eylül 2000’de de yapt›¤› toplant›ya (ki bunun ard›n-
dan al›nan kararlar› Sa¤l›k Bakanl›¤›’na iletti¤i 22 Eylül 2000 tarihli mektuptan bir al›n-
t›ya geçen say›m›zda yer vermifltik) benzer bir kat›l›mla T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü konu-
sunda düzenledi¤i toplant›ya TTB MK Baflkan› ve TTB-UDKK Baflkan›’n› ça¤›rd›. 

15 Kas›m 2000’de YÖK’te yap›lan toplant›ya TTB MK Baflkan› ve Genel Sekreteri,
TTB-UDKK Baflkan› ve TTB-UDKK YK üyesi Prof. Dr. O. fiadi Yenen kat›ld›. Bu top-
lant›da Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan 8 A¤ustos 2000 tarihli Tüzük Tasla¤›ndan
sonra, Kas›m ay›nda haz›rlanan ve 6. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› s›ras›nda  ortaya
ç›kan  en yeni T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s› Tasla¤› da gözden geçirildi. Toplant›ya
kat›lan T›p Fakültesi Dekanlar›n›n da TTB ve TTB-UDKK ile ayn› düflünceleri ve kayg›-
lar› paylaflt›klar› ö¤renildi. 

Sonuçta 1997 y›l›nda, Dan›fltay’›n incelemesinden geçen metindeki Kurul ve Komis-
yonlar›n ayn› biçimde savunulmas› noktas›nda bir görüfl birli¤i olufltu. Afla¤›da bu tas-
la¤›n bir önceki versiyonla karfl›laflt›rmas›n› veriyoruz. 

☞

Bu versiyonda bir önceki versiyondan farkl› olarak
neler var?



24
rülmüfl.

Madde 8’de tan›mlanan T›pta Uzmanl›k
Kurulu’nun görevleri aras›na “Merkezi uzman-
l›k s›nav› ile Sa¤l›k Bakanl›¤›i, SSK ve di¤er  ku-
rulufllara ba¤l› e¤itim ve araflt›rma hastanele-
rinde yap›lacak flef, flef yard›mc›s› ve baflasis-
tan s›nav jürilerini tespit etmek” bendi eklen-
mifl. 

Madde 9’daki E¤itim Kurumlar›n› De¤er-
lendirme Komisyonu’nda Bakanl›k “dört” üye
yerine “befl” üye seçiyor. YÖK “dört” t›p fakü-
tesine ek olarak “bir” de difl hekimli¤i fakülte-
si temsilcisi seçiyor. TTB’nin seçece¤i üye say›-
s› ise “dört” yerine “bir” oluyor.  Üyelerin gö-
rev süresi “dört y›l” yerine “üç y›l” oluyor. Ko-
misyona seçilebilmek için herhangi bir k›dem
koflulu aranmaks›z›n “e¤itim hastanelerinde flef
ya da fakültelerde profesör” olmak gerekiyor ve
doçentlere seçilme yolu burada da kapat›l›yor.
Her y›l  asil ve yedek üyelerin dörtte birinin ye-
nilenmesi kural› kald›r›lm›fl. 

Madde 11’deki Uzmanl›k Dallar› E¤itimi ve
Müfredat› Komisyonlar›’na bakanl›¤›n “üç” ye-
rine “dört” üye seçmesi ve bunlar›n “klinik
veya laboratuvar flefi” olmas› öngörülmüfl.
Ayr›ca buraya YÖK’ün seçece¤i “bir difl hekim-
li¤i fakültesi temsilcisi” de eklenmifl. TTB’nin
temsilci say›s› “üç” yerine “bir” olmufl. Her y›l
asil ve yedek üyelerin üçte birinin yenilenmesi
kural› kald›r›lm›fl. 

Madde 12’deki  Uzmanl›k Dallar› E¤itimi
ve Müfredat› Komisyonunun Görevleri aras›nda
yer alan uzmanl›k e¤itimi yetkisinin kald›r›lma-
s›na iliflkin “d” bendinde, bu yetkisi kald›r›labi-
lecek kifliler olarak “klinik veya laboratuvar flef
ve flef yard›mc›lar›” yerine “e¤itim sorumlu-
su” ibaresine yer verilmifl. Yani bu ibareyle Da-
n›fltay’›n inceledi¤i metindeki gibi  “flef ve flef
yard›mc›lar›” de¤il, yaln›z “flef” unvan›na sa-
hip olanlar kastediliyorsa da (bkz. Madde 5)
e¤itim sorumlusu olduklar›na göre üniversite
ö¤retim üyeleri de kastedilmifl oluyor. Oysa
T›pta Uzmanl›k Kurulu’nun görevlerinin say›l-
d›¤› Madde 8’in “b” bendinde “Uzmanl›k dalla-
r› e¤itim ve müfredat komisyonlar›n›n, uzman-
lar›n e¤itim yetkisini kald›rmas›na iliflkin ka-
rarlar›n›  ...” ibaresi flef yard›mc›lar›n› hariç tut-
muyor. E¤er do¤ru olan bu ibare ise o zaman
Madde 12’nin “d” bendi eksik kal›yor ve bura-
ya flef yard›mc›lar›n›n da eklenmesi gerekiyor.
Ya da e¤er Madde 8’in “b” bendi flöyle düzelti-
lirse bir tutars›zl›k kalmayacak: “Uzmanl›k dal-

lar› e¤itim ve müfredat komisyonlar›n›n,  e¤i-
tim sorumlular›n›n uzmanl›k e¤itimi  yetkisini
kald›rmas›na iliflkin kararlar›n› ...” 

Tüzük tasar›s› tasla¤›n›n yeni versiyonunda
bir önceki versiyondaki ‹K‹NC‹ BÖLÜM Asis-
tan ve Asistanlik E¤itimi yerine ÜÇÜNCÜ BÖ-
LÜM Asistan, Asistanl›k S›navlar› ve Asis-
tanl›k E¤itimi bafll›¤› alt›nda veriliyor. 

Madde 15’te Asistanl›k s›nav›na girmenin
flartlar›ndan olan “Asistanl›¤a bafllama s›ras›n-
da kurumlar›nca veya ba¤l› bulunduklar› mes-
lek odalar›nca meslekten veya görevden uzak-
laflt›r›lmam›fl veya geçici süre ile uzaklaflt›r›-
lanlar›n bu cezay› bitirmifl olmalar› gerekir”
biçimindeki “d” bendi ç›kar›m›fl. Bu flartlar ara-
s›na yeni olarak “Tüzük hükümlerine göre
yap›lacak asistanl›k girifl s›nav›nda bafla-
r›l› olmak” koflulu konulmufl. 

Madde 16’da Asistanlik Girifl S›nav› ile ilgili
olarak “T›p ve difl hekimli¤i fakülteleri mezun-
lar› için ayr› ayr› s›nav” yap›laca¤› belirtilmifl.
Girifl s›nav›n›n “y›lda bir defa” yerine “y›lda
iki defadan fazla olmamak üzere” yap›la-
ca¤› öngörülmüfl. Yine bu maddeye “Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde Milli Gü-
venlik Kurulu Genel Sekreterli¤inin
31.05.2000 tarih ve MGSB:0502-1100(02)
say›l› yaz›s›nda belirtilen öncelikli illerin;
il merkezlerinde oniki ay, ilçe merkezle-
rinde dokuz ay ve beldelerde ise alt› ay,
ayn› yaz›da belirtilen di¤er illerin il mer-
kezlerinde onbefl ay, ilçe merkezlerinde
oniki ay ve beldelerde ise dokuz ay çal›-
flanlara çal›flt›klar› bu süreler için; T›pta
Uzmanl›k S›navlar› sonucunda alm›fl ol-
duklar› puanlara yüz puan üzerinden bir
puan eklenir. Ek puanlar›n toplam› üç pu-
an› geçemez” biçiminde bir f›kra eklenmifl.

Madde 17’de Asistanl›k Girifl S›navlar›n›n
Konusu ve Kapsam› bafll›¤› alt›nda bir yabanci
dil s›nav›nda kazan›lan baflar›n›n “iki y›l” yeri-
ne “befl y›l” geçerli oldu¤u belirtiliyor. 

Bir önceki versiyondaki ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanl›k E¤itimi yerine DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanl›k E¤itimi ve Uzmanl›k S›navlar›
bafll›¤› alt›nda veriliyor. 

Uzmanl›k Ana ve Yan Dallar›, E¤itim ve Ro-
tasyon Süreleri’ne iliflkin Madde 23’e “E¤itim
sorumlular› veya yetkili kurullar. ekli çizelgede
öngörülmeyen rotasyonlar› asistanlara yapt›r-
maya yetkilidir. Ancak bu rotasyonlar›n yapt›-
r›lmas›ndan dolay› asistanlik süresi uzat›la-

☞
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maz” biçiminde bir f›kra eklenmifl. 
Asistanlar›n De¤erlendirilmesi’ne iliflkin

Madde 25’te e¤itim sorumlular›n›n görüfl ve
kanaat olufltururken dikkate alacaklari ölçütler
aras›na “mesleki uygulama” eklenmifl. Yine
bu maddeye “Ayr›ca asistanlarin asistanlik
süresince yapt›¤› teorik ve pratik tüm et-
kinliklerinin yaz›larak e¤itim sorumlusu
ve kurum amiri taraf›ndan tasdik edilen
asistan karneleri asistanl›¤a bafllad›klar›
andan itibaren düzenlenerek, asistana ve-
rilir. Asistanlar bu karneleri asistanl›k sü-
resince muhafaza ederek uzmanl›k girifl
s›nav›ndan önce uzmanl›k s›nav jürisine
teslim eder. Karne s›navdan sonra adaya
iade edilir” biçiminde bir f›kra eklenmifl.Asis-
tan de¤erlendirme formu gibi  bu asistan kar-
nesinin de “flekli, kapsam›, kullan›lmas› ve
de¤erlendirilmesi ile ilgili hususlar›n Ba-
kanl›kça ç›kar›acak yönetmelikle” düzenle-
nece¤i belirtilmifl. 

Madde 28’deki Yeterlik S›nav›’n›n “ÖSYM”
yerine “T›pta Uzmanlik Kurulu’nun belirle-
yece¤i bir s›nav merkezi “ taraf›ndan ve “y›l-
da iki kez” yerine “y›lda en fazla iki kez” ya-
p›lmas› öngörülüyor. 

Madde 29’da say›lan Uzmanl›k S›nav›na Gi-
rebilmenin fiartlar› aras›nda “b” bendinde
“11’inci maddeye göre kurulan komisyonlarin
belirledi¤i asgari uygulamalar› yapm›fl olmak”
diye bir ibare var. Asl›nda bunun  burada bu-
lunmas›n›n yad›rganacak bir yan› yok. Çünkü
11’inci maddeye bakt›¤›m›zda orada Uzmanl›k
Dallar› E¤itimi ve Müfredati Komisyonlar›’n›n
tan›mland›¤› görülüyor. Esas flafl›rt›c› olan bu
ibarenin bir önceki versiyonda da olmas›. An-
cak o versiyondaki 11’inci maddede S›nav So-
nuçlar› ve Asistanl›¤a Bafllama konusu anlat›l›-
yor. O versiyonda kurul ve komisyonlara hiç
yer verilmemiflti ki! (Me¤erse bu çeliflki herke-
sin dikkatinden kaçm›fl). 

Madde 30’da Uzmanl›k S›nav› Jürileri’nin
“bilgisayar arac›l›¤› ile kura usülüne göre” ye-
rine “kura usülüne göre” oluflturulaca¤› ya-
z›lm›fl. Jürilerin oluflumunun “T›pta Uzmanl›k
Kurulu taraf›ndan” belirlenece¤i belirtilmifl
ve bir önceki versiyondaki buna iliflkin f›kra ç›-
kar›lm›fl. 

Uzmanl›k S›nav›’na iliflkin Madde 31’de son
defa al›nacaklar› s›navda  art›k o dalda asistan
ve uzman olmalar›n› önleyecek koflullar kaste-
dilerek “Bunda da baflar› gösteremeyenler ...”

yerine “Bunda da baflar› gösteremeyenler ya
da s›nava mazeretsiz olarak girmeyenler
...” denmifl. 

Bir önceki versiyonda DÖRDÜNCÜ BÖ-
LÜM’de verilen Yabanc› Ülkelerdeki Asistan-
l›k ve Uzmanl›klar bafll›¤› BEfi‹NC‹ BÖ-
LÜM’de veriliyor. 

Asistanlik Sürelerinin ‹ncelenmesi’ne iliflkin
Madde 32’de belgelerin bilimsel yönden ince-
lemesinin yap›laca¤› t›p veya difl hekimli¤i fa-
kültesinin “Bakanl›k taraf›ndan” de¤il de
“T›pta Uzmanl›k Kurulu taraf›ndan” tespit
edilece¤i belirtilmifl. 

Madde 33’te Sürelerin Eksikli¤i Halinde Ya-
p›lacak ‹fllemler anlat›l›rken “a” bendinde “...
asistanl›¤a bafllamalar›ndan sonra ilk aç›la-
cak KPDS veya ÖSYM’ce yap›lacak yabanc› dil
s›nav›nda” yerine “...asistanl›¤a bafllamalar›n-
dan sonra ilk aç›lacak yabanc› dil s›nav›nda”
denmifl. “b” bendinde eksik süre ve rotasyon-
lar›n nerede tamamlatt›r›laca¤› belirtilerek “T›p-
ta Uzmanl›k Kurulunun belirleyece¤i e¤itim
kurumunda tamamlatt›r›l›r” denmifl. 

Madde 34’te Süre ve Rotasyonlar›n Uygun-
lu¤u Halinde Yap›lacak ‹fllemler’le ilgili olarak
uzmanl›k belgesi olmayanlar›n girecekleri s›na-
v›n “fakültelerce yap›lacak uzmanl›k s›nav›”
de¤il “merkezi uzmanl›k s›nav›” olaca¤› belir-
tilmifl.

Madde 35’te Yurt D›fl›ndaki Uygulama Ek-
sikliklerinin Giderilmesi’nden söz edilirken
ikinci f›krada “Bakanl›k ve fakülteler” yerine
“Bakanl›k ve T›pta Uzmanl›k Kurulu” den-
mifl.

Bir önceki versiyondaki De¤iflik Hüküm-
ler, ALTINCI BÖLÜM yerine YED‹NC‹ BÖ-
LÜM’de yer al›yor.  

Madde 40’ta Yeni Yan Dallarda Uzmanlafl-
ma için tüzü¤ün yürürlü¤e girdi¤i tarihten itiba-
ren en geç “dört ay içerisinde” yerine “alt› ay
içerisinde” baflvurma olana¤› tan›nm›fl. Belge-
lerin de “Bakanl›kça oluflturulan yetkili kurul-
larca” yerine “T›pta Uzmanl›k Kurulu tara-
f›ndan” de¤erlendirilmesi öngörülmüfl (Böyle
bir görev Madde 8’de tan›mlanmam›fl ki!)

Bir önceki versiyondaki Son Hükümler,
YED‹NC‹ BÖLÜM yerine SEK‹Z‹NCi BÖLÜM’de
yer al›yor.  

Madde 41’deki Yönetmelik Ç›kar›mas› için
“Yüksekö¤retim Kurulu’nun görüflü al›nmak
suretiyle Bakanl›kça haz›rlanarak” yerine yal-
n›z “Bakanl›kça haz›rlanarak” denmifl. 
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Sa¤l›k e¤itimi konusunda sorunlar›n saptanmas›, her
kesimin çözüm önerilerinin al›nmas› ve ulusal bir görüfl
birli¤ine var›lmas› amac›yla Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca düzen-
lenen “Birinci Türk Sa¤l›k E¤itimi fiuras›” 24-26 Ka-
s›m 2000 tarihlerinde Antalya Falez Otel’de yap›ld›. fiura
Sa¤l›k Bakan› Doç. Dr. Osman Durmufl’un konuflmas›y-
la aç›ld›. 

ÜLKE ‹HT‹YAÇLARI NEY‹ GEREKT‹R‹YORSA
E¤itim politikalar›n›n siyasal iktidarlar›n e¤ilimlerine

göre de¤il ülkenin gereksinimlerine göre belirlenmesi
gerekti¤i üzerinde durdu¤u aç›fl konuflmas›n›n bafl›nda
Bakan Durmufl, bu politikalar›n da böyle büyük toplan-
t›larda belirlenmesinin önemini vurgulad›. Durmufl, ko-
nuflmas›nda aynen flöyle dedi: «Elbette her birinizin fark-
l› siyasal e¤ilimleri olacak; elbette hür ve demokratik par-
lamenter cumhuriyetle idare edilen Türkiye Cumhuriye-
ti’nde herkes hür iradesiyle siyasal tercihlerini belirleye-
cek.  Ama, bu siyasal tercihler, üniversiteleri, t›p fakülte-
leri, diflhekimli¤i fakülteleri, eczac›l›k fakülteleri, ö¤ret-
men yetifltiren fakültelerin, ilmi normlar ve kriterler çer-
çevesinde geliflmesine engel teflkil etmemeli. Bunlar, mili-
tan seçme, yetifltiren okullara dönüfltürülmemeli; ülke
ihtiyaçlar› neyi gerektiriyorsa, bunlar›n yap›lmas›ndan
asla geri durulmamal› ve siyasal iktidarlar›n e¤ilimleri-
ne göre de¤il, ülkenin gerçek ihtiyaçlar›na göre e¤itim
politikalar› belirlenmelidir. 

‹flte onun belirlenece¤i alanlar, her türlü fikri yap›-
lanmas›n› tamamlam›fl, ilmi kimli¤i tart›flma götürme-
yecek bilimadamlar›n›n kat›ld›¤›, böylesi büyük  toplan-
t›lard›r. Sizin burada alaca¤›n›z kararlar, bilimsel ger-
çeklere dayal› kararlar oldu¤u sürece ülkeye faydal› ola-
cakt›r. Aksi takdirde, bir gün A siyasal partisi iktidara ge-
lecek, burada al›nm›fl  siyasal kararlar  varsa, bunu  yok
edecek; bir sonraki dönem B siyasal partisi gelecek, onu
yok edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Ö¤retmenler Gü-
nü’nü kutlad›¤› bu günde ö¤retmen okullar›ndan yok-
sundur».

ÜN‹VERS‹TEN‹N ÖNÜNE ENGEL ÇIKARACAK 
H‹ÇB‹R S‹YASAL GÜÇ YOKTUR
Bakan Durmufl aç›fl konuflmas›n› sürdürerek:«O hal-

de, ben umuyorum ki, sizin burada alaca¤›n›z kararlar,
Türk sa¤l›k e¤itim sisteminde gerçek bir reformun, sizle-
rin eliyle üniversitenin eliyle baflar›ld›¤› bir mekan ola-
cakt›r. Bunu yapabilirsiniz. Bu konuda, sizin önünüze
engel ç›karacak hiçbir siyasal güç yoktur; içersinde ola-
l›m, olmamal›. Siz de bu kararlar› al›rken ilmin norm ve
kriterlerini esas almal›s›n›z. Aksi takdirde, ülkemize ya-
rarl› hizmet üretememifl oluruz» fleklinde konufltu.

B‹Z‹M GÖREV‹M‹Z B‹L‹MADAMLARIMIZIN
ALDI⁄I KARARLARA UYMAK OLMALIDIR
Sa¤l›k Bakan› Osman Durmufl, ülkenin ekonomi ile

sa¤l›k ve e¤itimdeki durumunu karfl›laflt›rarak konuflma-
s›n› flöyle sürdürdü: «fiunu itiraf etmek zorunday›m. Bir-
çok ülkeyi geziyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin e¤itim po-
litikas›, özellikle sa¤l›k e¤itimini yönlendiren bilim

adamlar›m›z ve bilim kurum, kurullar›m›z birçok ülke-
nin önündedir. Ama, iyinin düflman› daha iyidir. On-
dan iyisi de var. Niçin ekonomide ilk 10 ülke veya  15 ül-
kenin içinde olal›m da, sa¤l›kta ve e¤itimde bu düzeyi
yakalamayal›m? O halde, gerçekten bu konuda kafa yo-
ran, daha önceki dönemlerde çal›flmalar yapm›fl dekan-
lar›m›z, rektörlerimiz, hocalar›m›z var. Burada, bir an
için, siyasetin gölgesini,  ideolojinin gölgesini bir tarafa
atal›m. Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilim hayat›n› gelifltirecek kararlar› sizler almal›s›-
n›z. Bu kararlara uyma görevi de bizim olmal›. Ben
bunu baflaraca¤›m›za inan›yorum. Sizin burada üç
gün süreyle, biraz fazla zaman harcayarak, biraz fazla
özen göstererek, çok  olumlu kararlar alaca¤›n›z› umu-
yor ve bekliyorum.  Bu konuda haz›rl›kl› gelen hocalar›-
m›n oldu¤unu da biliyorum». 

Sa¤l›k e¤itimi alan›nda kendi beyin gücümüzle de
büyük baflar›lar kazanabilece¤imizi söyleyen Bakan: «Bu,
Türkiye Cumhuriyeti alan›nda birçok komflu ülkeye ve
co¤rafyaya, at›l›m›n meflalesini tutuflturacak bir merkez
olacak ve Türkiye art›k hep yurt d›fl›ndan gelen ve refor-
mu destekleyen bilimadamlar› yerine, kendi üniversitele-
rini yöneten rektörler, dekanlar, bilimadamlar›, e¤itim
hastanelerinin yöneticileri ve bürokratlar›yla bu ifli ba-
flarm›fl olur ise bu bizim en büyük baflar›m›z, en büyük
mutlulu¤umuz olacakt›r» dedi.

ÜN‹VERS‹TELER ARASINDAK‹ PERFORMANS
FARKLARI KAPATILAB‹L‹R
Konuflmas›n›n sürdüren Bakan Durmufl, Türkiye’nin

ekonomik gücünün yan› s›ra e¤itimde de daha iyiyi ya-
kalayabilece¤imizi belirterek: «Türkiye ekonomik bak›-
m›ndan gerçekten güçlü bir ülkedir. Her türlü manipü-
lasyona ra¤men sars›lmayan güçte bir ülkedir. Türkiye,
25 milyon, 25 yafl›n alt›nda, nüfusa sahip bir ülkedir.
Her y›l  1.5 milyon, üniversite kap›lar›n› zorlayan insa-
n› ve her ö¤retim döneminde 1.5 milyon insan› okutan
bir ülkedir. Ama, bunun daha iyisi, daha iyisi olabilir.
F›rat Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ile Trakya Üniversite-
si ve Ankara’daki üniversiteler, ‹stanbul’daki üniversite-
ler, ayn› performans› ayn› düzeyi yakalayabilirler.  As-
l›nda binin üzerinde yüksekö¤retim kurumunda ö¤re-
tim kadromuz var. Bu oldukça güzel bir rakam» dedi.

REHBER‹M‹Z ‹L‹M VE AKIL OLMAK
ZORUNDADIR
Sa¤l›k Bakan› konuflmas›n›n bundan sonraki bölü-

münde «Peki, problem olan nedir?» diye sordu ve prob-
lemin belli siyasal erkleri ön plana almaktan do¤du¤unu,
bunu bu salonda unutmam›z laz›m geldi¤ini vurgulad›k-
tan sonra flöyle devam etti: «Rehberimiz ilim ve ak›l ol-
mak zorundad›r. Özellikle Avrupa Birli¤i’ne aday ülke
olma konumuna gelen Türkiye’nin, müfredatlar›, e¤itim
süreleri, rotasyonlar›yla uzmanl›k e¤itimini, lisans e¤iti-
mini, yard›mc› sa¤l›k personeli e¤itimini belli standard-
lara oturtmas› gerekiyor»

Bakan Durmufl, bundan sonra sa¤l›k e¤itiminin çeflit-
li alanlar›ndaki aksakl›klar› ve Bakanl›¤›n›n bunlara kar-

1. TÜRK SA⁄LIK E⁄‹T‹M‹ fiURASI ANTALYA’DA TOPLANDI
Sa¤l›k Bakan›’n›n fiura’da Yapt›¤› Aç›fl Konuflmas›n› Yay›ml›yoruz

☞
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fl› düflündü¤ü çözümleri örnekler vererek anlatt›. ‹lkin
«Sa¤l›k Bakanl›¤› olarak sa¤l›k meslek liselerinin temel
e¤itim üzerine 5 y›l e¤itim yapmas›n› istiyoruz. Yani,
4600 saat ders yükünün yüklenmesini istiyoruz. Bu, li-
selerin 12 y›l olmas› anlam›na geliyor» dedi.

UZMANLIK E⁄‹T‹M‹NDE TIP FAKÜLTES‹ ‹LE 
E⁄‹T‹M HASTANES‹ Efi‹TL‹⁄‹N‹ ‹ST‹YORUZ
Sa¤l›k Bakan› daha sonra t›pta uzmanl›k e¤itiminin

kimi aksayan yönlerine iliflkin görüfllerini aç›klayarak:
«Yine T›p Fakültelerindeki uzmanl›k e¤itimiyle E¤itim
Hastanelerindeki uzmanl›k e¤itiminde bir eflitlenme, bir-
birine yaklafl›m istiyoruz. Bu çerçevede, belirli rotasyon-
lar veya belli bir süre üniversitede uzmanl›k e¤itimi alan
aday, devlet veya sigorta e¤itim hastanesinde 6 ay rotas-
yon yapabilir. Her ikisinin de, tersine, e¤itim hastanesin-
de uzmanl›k e¤itimi alan kifli, 6 ay üniversitede rotasyon
alabilir; oradaki  düzeyi, oradaki beceriyi görebilir» biçi-
minde konufltu.

ZORUNLU ROTASYONLAR ‹MZA ALARAK
SÜRDÜRÜLÜYOR
Bundan sonra zorunlu rotasyonlar konusundaki so-

runlara de¤inen Durmufl, «Üzülerek ifade edeyim. Özel-
likle üniversitelerimizde, uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda zo-
runlu olan rotasyonlar›n birço¤u yapt›r›lm›yor. ‹mza
atarak sürdürülüyor. Bu konuda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n,
biraz daha ciddi oldu¤unu ifade edebilirim, e¤itim has-
tanelerinin. Kendi ihtisas ald›¤› dalda klinikte geçen sü-
reyi daha fazla tutabilmek için, Anabilim Dal› Baflkan›
rotasyonlar› imza karfl›l›¤› yap›lm›fl gibi gösteriyor» dedi.  

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI UZMANI 9 AYLIK 
M‹KROB‹YOLOJ‹ ROTASYONUNU YAPMIYOR, 
AMA, ET‹KET‹NDE, ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI 
VE KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ ANTET‹N‹ TAfiIMAK 
‹ST‹YOR!
Konuflmas›n›n tam buras›nda Sa¤l›k Bakan› Doç. Dr.

Osman Durmufl, salonda bulunan ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee
KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii e¤iticilerini son derecede rahats›z eden
flu sözleri söyledi:  «‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  Uzman› 9 ayl›k
Mikrobiyoloji rotasyonunu yapm›yor; ama, etiketinde,
‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  antetini tafl›mak
istiyor. Bunun gibi birçok örnekleri var. Bu rotasyonla-
r›n düzenli yap›lmas› laz›m». 
Dal›m›z›n da¤›t›lmas› yönündeki karar da yukar›daki gi-
bi “yanl›fl” bilgilere dayanmaktaysa, «Halimiz harapt›r
ve a¤z›m›zla kufl tutsak bu Sa¤l›k Bakan›’na yarana-
mayaca¤›z» diye düflünen meslektafllar›m›z yerden gö¤e
kadar hakl›d›rlar. Ancak yine de fiura’n›n verimli geçen
öteki bölümleriyle ilgili teflekkür mektubumuzun ekinde
“‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uz-
manl›k E¤itiminde Rotasyonlar” bafll›kl› bir bilgilen-
dirme yaz›s›n› gönderdik. www.klimik.org/
rotasyon.htm adresine yerlefltirilen bu  yaz›y› 29. say-
fam›zda da yay›ml›yoruz.

KALP AMEL‹YATI YAPMADAN 
KARD‹YOVASKÜLER CERRAH D‹PLOMASI 
ALINIYOR
Bakan Durmufl uzmanl›k e¤itimine iliflkin saptamalar

yapt›¤› konuflmas›n› afla¤›daki gibi sürdürdü: «Ayr›ca, ta-

bii birçok konuda uzman gruplar burada çal›flacaklar;
ben akl›ma gelen birkaç fleyi ifade etmek istiyorum. Ayr›-
ca, Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde 6 ayda bir yap›lmas›
gereken yeterlilik s›navlar› baz› üniversitelerde yap›lm›-
yor, baz›lar›nda yap›l›yor. Her 6 ayda bir araflt›rma gö-
revlileri, asgarisinden bir test s›nav›ndan geçmelidir. Bi-
lim takip s›ras›nda teorik bilgiden, pratik uygulamadan
yoksun kal›yorlar. 

Bir k›s›m üniversitelerimizde, yeterli  -özellikle cerra-
hi branfllarda- vaka olmad›¤› için belli standardda cer-
rahi yapmadan  uzman yap›labiliyorlar. ‹flte bunu Dev-
let Hastanelerinde rotasyonu ile bu pratik eksiklerinin gi-
derilmesi imkan› vard›r veya hiç kalp ameliyat› yapma-
dan, gö¤üse girmeden, kardiyovasküler cerrah diploma-
s› alanlar var. 

Tabii, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n da bir sürü kusuru var.
Baflta, yani bunu söylerken hep suçlamak anlam›nda
söylemiyorum. Herkes kendi içine dönüp kendi ifline  bi-
raz daha özen gösterirse, Sa¤l›k Bakanl›¤› özellikle bunu
yaparsa, daha da iyi olur.

Türkiye’de T›p Fakültesi mezunu olmad›¤› halde,
üniversitelerden t›p fakültelerinden ald›¤› diploma veya
sahte diplomalarla doktorluk yapan var.  Sa¤l›k Bakan-
l›¤› Personel Genel Müdürlü¤ü diploma sahteciliklerini
araflt›rmak üzere, Dekanl›klarla yaz›flmalar›n içinde. 

Veya bir taraftan diflhekimi arkadafl›m, difl teknisye-
ninden flikayet ediyor -Oda Baflkanlar› da zannediyo-
rum burada- “‹nsan a¤z›nda teknisyen çal›flmamal›d›r”
diyor. Arkas›ndan, dolgu yapm›yor, protez takm›yor,
implant takm›yor, hastas›n›n tedavisinden korkuyor.  O
zaman da bu beceri eksikli¤ini,  baz› becerikli (!) flahsi-
yetler kapat›yor. Dolay›s›yla, kendi bilim dal›m›z›n en
iyisi olmak zorunday›z. 

Hizmet içi e¤itim için  üç flemam›z var. Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’n›n üç ayr› hastanesinin  -bu tenkitlerin üniver-
siteye gere¤i olmad›¤› için Sa¤l›k Bakanl›¤›  örneklerini
veriyorum- do¤um sonras› kanamayla..., do¤um yapt›k-
tan sonra, kanama kontrol edilmiyor. fiebinkarahi-
sar’dan Giresun’a, Giresun’dan KTÜ T›p Fakültesine gi-
den hasta, yolda kaybedilebiliyor. Bunlar yönetim eksik-
li¤i, hekimin özgüven kayb› veya deontolojik kurallara
uymay›fl nedeniyle oluyor. Onun için Kad›n Do¤umcu-
lar›, laparoskopik cerrahi dahil çeflitli konularda -üni-
versitelerimizin baz›lar›ndan rica ettik- hizmet içi e¤iti-
me al›yoruz. Her branflta da almaya devam edece¤iz. 

Birkaç örneklemeyle, asl›nda üst düzeyde, dünyan›n
birçok ülkesinde yap›lamayanlar›n yap›ld›¤›n› biliyo-
rum. Ama bunun genellenerek  tüm kurumlar›m›zda
yap›lmas›n› istiyorum. Tüm kurumlar›m›z›n belli bir
standarda ulaflmas›n› istiyorum. E¤er, biz 2,66 bütçe ile
sa¤l›k hizmetini verece¤iz diyorsak -ki bu mümkün de-
¤il, bana göre- o zaman sa¤l›k kurumlar› birer sa¤l›k ifl-
letmesi haline dönmeli, kendi ürettikleri kaynaklarla
devletin vermedi¤ini üretebilmelidir. Bu bak›mdan Sa¤-
l›k Bakanl›¤› hastanelerinde baz› düzenlemeler  yapt›k.
Döner sermaye gelirlerinde belli iyilefltirmeler yapabil-
dik. Ama onun personele yans›t›lmas› ile ilgili, yetki ka-
nunu gerektirdi¤i için, hâlâ ç›kar›lmad›. Bunlarla u¤ra-
fl›yoruz”.

Bakan Durmufl konuflmas›n›n son bölümlerinde ya-
banc› dil e¤itiminin önemine de¤indi ve «Yüksekö¤retim
Kurulu’nun Dan›flmanlar› da burada. Belli konularda

☞
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belli dikkatlerin özellikle gösterilmesini istiyorum.  Özel-
likle üniversitelerimizde, t›p fakültelerimizde yabanc› dil
e¤itiminin önemini bir defa daha vurgulamal›y›z» de-
dikten sonra «Birçok ülkede yabanc› dil e¤itimi Türki-
ye’den iyidir. Ama o ülkelerin % 90’› uzun süre istila
görmüfl ülkelerdir. Türkiye’de yabanc› dil e¤itiminde di-
lin konuflulmas›ndan çok, teori¤i veya tabirimi mazur
görün KaPeDeSece ö¤retmeye çal›fl›yoruz. Belli gramer,
test kurnazl›klar›n› ö¤reterek imtihanda baflar›l› olmak.
Böyle bir uygulama dünyan›n hiçbir yerinde yok. 

Bir dilin iyi ö¤retilebilmesinin flart› anadilinin iyi bi-
linmesidir. Maalesef ilkö¤retimde... -daha evvel ilkö¤re-
timdi, flimdi temel ö¤retim oldu, 8 y›ll›k- temel ö¤retimde
Türkçe çok iyi ö¤retilemiyor. Dili konuflmak, dili bilmek
anlam›na gelmiyor. Türkçe’yi tüm kurallar›yla temel ö¤-
retimde ö¤retmeliyiz. 

Ayr›ca, üniversitelerimizde de Türkçe’nin tüm kural-
lar›yla ö¤retilmesi halinde, yabanc› dil ö¤retiminin da-
ha baflar›l› olaca¤›n› düflünüyorum ve özellikle de flunu

arzu ediyorum. Umuyorum, birçok bilimadam›  da kat›-
lacakt›r. Yabanc› dil ö¤retimini, gelin, gramer ö¤reti-
minden ç›karal›m. Pratik, kullan›lan dil  ö¤retimi tar-
z›nda kullanal›m. Konuflma dilini ö¤retebilirsek, kongre
takibini de ö¤retebiliriz. ‹çinizde % 90’›n üzerinde in-
san,  99’›n üzerinde, yabanc› dil yay›n takip ediyor. Ya-
banc› yay›n takip edebilmek ayr› fley, o dili kullanabil-
mek ayr› fley. Türkiye’nin s›k›nt›s› budur. 

Biz kendimizi anlatam›yoruz. Tercüman kullan›yo-
rum. Tercüman›n bana aktard›¤› bilginin eksikli¤ini
KaPeDeSece bilgimle biliyorum ve düzeltme ihtiyac› his-
sediyorum. Bunu flunun için söylüyorum. Uluslararas›
hukuk alan›nda problemlerimiz olacak, t›p alan›nda
problemlerimiz olacak. Biz baz› haz›rl›klar yap›yoruz.
Sa¤l›k turizminde geliflmeleri sa¤lamak istiyoruz. Komflu
ülkelerden hastalar› buraya getirmek istiyoruz. O ba-
k›mdan, yabanc› dil, kullan›lan yabanc› dil ö¤retimini
önemsiyoruz. Bu konuda sizlerin büyük teflvikler üret-
mesini bekliyoruz» biçiminde konufltu.

Her alanda oldu¤u gibi t›ptaki h›zl› geliflmeler
ve bunun tüm sa¤l›k çal›flanlar›na ulaflmas›, e¤iti-
min önemini ortaya koymaktad›r. Bu ba¤lamda, 1.
Türk Sa¤l›k E¤itimi fiuras›, tüm sa¤l›k çal›flanlar›-
n› kapsamas› ve “Nas›l bir e¤itim?” sorusuna cevap
aramas› aç›s›ndan güzel bir organizasyondu. fiu-
ra’da sa¤l›k hizmetlerinin her kesiminden ça¤r›l› ka-
t›l›mc›lar vard›. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n kendi alanlar›n-
da çal›flma gruplar› oluflturmalar› ve fiura sonunda
haz›rlad›klar› önerileri herkesle paylaflmalar› bütün-
lük aç›s›ndan önemliydi.

Benim de kat›ld›¤›m T›pta Uzmanl›k E¤itimi Ça-
l›flma Grubu’nun çal›flmalar› oldukça verimli geçti.
Baflkanl›¤›na ayn› zamanda Türk Tabipleri Birli¤i-
Uzmanl›k Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-

UDKK) Yürütme Kurulu Baflkan› da olan Prof. Dr.
Semih Baskan’›n seçildi¤i Çal›flma Grubu’nun ka-
t›l›mc›lar› aras›nda Türkiye’nin her  yöresinden uz-
manl›k e¤itimi veren kurumlar›n temsilcileri vard›.
TTB-UDKK Yürütme Kurulu’ndan  Doç. Dr. Kürflat
Y›ld›z (Sekreter), Prof. Dr. Tu¤rul Çavdar, Prof.
Dr. Oya Bay›nd›r ve Doç. Dr. Cem Terzi; Yükse-
kö¤retim Kurulu (YÖK) Baflkan› Dan›flman› Prof.
Dr. Aykut Erbengi de Çal›flma Grubu’nun kat›l›m-
c›lar›ndand›. 

Daha önce Sa¤l›k Bakanl›¤›, YÖK ve TTB-
UDKK’n›n kat›ld›¤› toplant›lar sonucu taraflar›n uz-
lafl›s›yla haz›rlanarak 1997’de Dan›fltay’›n inceleme-
sinden geçmifl olan T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›-
s› temel al›narak yap›lan çeflitli tart›flmalar sonunda

1. Türk Sa¤l›k E¤itimi fiuras›’n›n Ard›ndan

Uzm. Dr. Elvin Dinç
SSK Okmeydan› E¤itim Hastanesi Baflhekimi

☞

Aç›l›fl Töreni’nde konuflan Müsteflar Prof. Dr. Haluk Toku-
ço¤lu da fiura’da sa¤l›k e¤itiminin sorunlar›n›n ayr›nt›lar›yla
tart›fl›laca¤›n ve ç›kacak tavsiye kararlar›n›n hayata geçirilmesi
için Bakanl›k olarak ellerinden geleni yapacaklar›n› söyledi.  

fiura aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra Müsteflar Prof. Dr. Ha-
luk Tokuço¤lu‘nun yönetti¤i Türk Sa¤l›k Sistemi’nde Genel
Sorunlar konulu panelle sürdü. 1. Türk Sa¤l›k E¤itimi fiura-
s›’nda panelin ard›ndan çal›flma gruplar› topland›. “T›p E¤iti-
mi”, “Eczac›l›k E¤itimi”, “Diflhekimli¤i E¤itimi”, “Di¤er Sa¤l›k
Personeli E¤itimi”, “T›pta Uzmanl›k E¤itimi”, “Hizmet ‹çi ve
Sürekli Sa¤l›k E¤itimi”, “Halk›n Sa¤l›k E¤itimi” olmak üzere 7
bafll›k alt›nda toplanan çal›flma gruplar› 27-29 Eylül 2000 tarih-
leri arasnda Yalova Termal Tesisleri’nde gerçeklefltirilen ön ça-
l›flma gruplar› toplant›lar›nda haz›rlanan taslaklar› gelifltirdi. ‹ki

gün boyunca yapt›klar› tart›flmalarla, kendi alanlar›n›n sorun-
lar›n› ve çözüm önerilerini birer rapor haline getiren çal›flma
gruplar›n›n bu raporlar›, fiura’n›n son gününde kat›l›mc›lara
sunuldu. 

Tüm çal›flma gruplar›n›n raporlar›nda mevcut durum, so-
runlar ve çözüm önerileri s›raland›. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Ça-
l›flma Grubu, T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s› Tasla¤›’na iliflkin
görüfllerini de ayr› bir rapor olarak haz›rlad›. Tüzü¤ün ekli çi-
zelgesiyle ilgili olarak Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i önerileri
de dikkate al›narak ana uzmanl›k dallar›n›n e¤itim sürelerinin
belirlenmesine, bu dallara ait rotasyonlar›n ve yan dallar›n
tüzük yürürlü¤e girdikten sonra oluflturulacak komisyonlarda
bu dallarla ilgili uzmanl›k derneklerinin görüflleri de al›narak
belirlenmesinin uygun olaca¤›na karar verildi.

fiura Genel Olarak Olumlu ve Verimli Geçti
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Tababet Uzmanl›k Tüzüklerinde bir dalda uzman
olmak için hangi dallar›n e¤itimi s›ras›nda hangi
rotasyonlar›n yap›laca¤›n› belirten hükümler, ilk
kez 1962’de yürürlü¤e giren Tababet Uzmanl›k Tü-
zü¤ü’nün 3. maddesinde yer alm›flt›r. Bundan ön-
ceki tüzüklerde böyle bir düzenleme söz konusu
de¤ildir. 

1962 tüzü¤ünde 43 daldan 11’inin
asistanlar› için rotasyon öngörülmüfl-
tür. O zamanki ad›yla Bakteriyoloji
ve Enfeksiyon Hastal›klar› uzman-
lar› için de herhangi bir rotasyon ön-
görülmemifltir. 
✔ Uzmanl›k dal›m›z›n e¤itiminde ro-

tasyonun ilk uygulamas› 1973’e
yürürlü¤e giren Tababet Uzmanl›k
Tüzü¤ü’yle birlikte bafllam›flt›r. Bu
rotasyonlar yine o zamanki ad›yla
Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon
Hastal›klar› uzmanlar› için 6 ay ‹ç
Hastal›klar› ve 4 ay Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›k-
lar› olarak öngörülmüfltür. 

✔ 1973 tüzü¤ünde köklü de¤ifliklikler yapmak
üzere ç›kar›lan ve uzmanl›k dal›m›z›n bugünkü
EEnnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  ad›n›
ald›¤› 1983’teki Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ünde

De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Tüzük’te de bu
rotasyonlar aynen yer alm›flt›r. 

✔ EEnnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uzman›
olabilmek için yukar›da an›lanlardan baflka bir
rotasyon zorunlulu¤u yoktur. 
Gerek üniversitelerdeki gerekse e¤itim hastane-

lerindeki pek çok e¤itim birimimiz,
EEnnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoo--
lloojjii  e¤itimi verdikleri asistanlar›n› ken-
di birimlerinin d›fl›ndaki Mikrobiyo-
loji birimlerine rotasyona gönderme
gereksinimi içinde de¤ildir. 

Ancak tüzü¤ün 1983’te de¤ifltiril-
mifl 5. maddesi, klinik/laboratuvar fle-
fi ya da bilim dal› baflkan›na “gerekli”
gördü¤ü takdirde asistanlar›n› çizelge-
de öngörülmeyen dallarda da rotasyo-
na gönderme yetkisi tan›maktad›r. 

Son zamanlarda maksatl› olarak
tart›flma konusu yap›lmak istenen

Mikrobiyoloji rotasyonu konusu bu ba¤lamda ele
al›nmal›d›r. 

Sanki var olan “zorunlu” bir rotasyondan ka-
ç›n›l›yormufl ve yürürlükteki tüzük hükümleri
çi¤neniyormufl gibi bir durum söz konusu de¤il-
dir.

‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii UZMANLIK E⁄‹T‹M‹NDE

ROTASYONLAR

görüfl birli¤i olufltu. Bu arada Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
önceki tüzük tasla¤› versiyonlar›ndaki kurul ve ko-
misyonlar› ç›kararak haz›rlad›¤› son tasla¤›, bu ku-
rul ve komisyonlar› yeniden koyarak bir kez daha
de¤ifltirdi¤i anlafl›ld›. Tart›flmalar s›ras›nda 1997 y›l›-
n›n metni temel al›nmakla birlikte, 2000 y›l› tasla¤›-
n›n bu son bask›s›ndaki daha olumlu bulunan kimi
hükümlerin de uzlafl› metnine konulmas›na karar
verildi.  

Çal›flma Grubu’nu ziyaret eden Sa¤l›k Bakanl›¤›
Müsteflar› Prof. Dr. Haluk Tokuço¤lu, haz›rlad›kla-
r› taslaktaki ekli çizelgenin henüz son biçimini al-
mad›¤›n› ve bu konuda TTB-UDKK’den gelmesini
bekledikleri rapora göre davran›laca¤›n› aç›klad›.
Bu aç›klama nedeniyle Çal›flma Grubu’nda ekli çi-
zelgenin ayr›nt›lar›na hiç girilmemesine karar veril-
di.  TTB-UDKK’nin ekli çizelgeyi uzmanl›k dernek-
lerince kendisine iletilen istekler do¤rultusunda en
k›sa zamanda haz›rlayarak Bakanl›¤a iletmesi be-
nimsendi. 

Oluflturulacak kurullarda SSK temsilci say›s› ka-
n›mca azd›. Çünkü 9 E¤itim Hastanesi’nde y›llard›r

az›msanmayacak say›da uzman yetifltiren ve ayr›ca
sa¤l›k hizmetinin önemli bir k›sm›n›  üstlenmifl olan
bu kurumun sadece 1 kifliyle temsil hakk› verilme-
si eflit kuvvetler prensibine ters düflüyordu. SSK’nin
di¤er alanlarda oldu¤u gibi burada da haks›zl›¤a
u¤rad›¤›n› düflünüyorum. 

fiura’n›n aç›l›fl konuflmas›nda Sa¤l›k Bakan› Doç.
Dr. Osman Durmufl’un uzmanl›k e¤itimi üzerine
kimi aksakl›klar› dile getirirken verdi¤i örnekler
aras›nda‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  uz-
manl›k e¤itimi konusunda söylediklerinden, bu ko-
nuda yanl›fl bilgilendirildi¤i kan›s›na vard›m ve bu
uzmanl›k  dal›n›n bir e¤iticisi olarak ac› duydum.
Do¤ru bilgilerin aktar›lmas› konusunda uzmanl›k
derne¤imize ve bizlere önemli görevler düfltü¤ü an-
lafl›l›yor.

Kapan›fl oturumunda Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar›,
bütün çal›flma gruplar›n›n haz›rlad›klar› raporlar›n
bir kitapç›kta toplanaca¤›n› söyledi. Bu da emekle-
rin kal›c› hale getirilmesi aç›s›ndan memnuniyet ve-
riciydi. Elbette, fiura’n›n gerçek baflar›s›, al›nan ka-
rarlar›n hayata geçirilmesine ba¤l› olacak. 

Sanki var olan
“zorunlu” bir
rotasyondan

kaç›n›l›yormufl ve
yürürlükteki tüzük

hükümleri
çi¤neniyormufl gibi

bir durum söz konusu
de¤ildir.
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Ülkemizde laboratuvar uzmanl›k dallar› alan›nda
çeflitli tart›flmalar ve kargafla sürmektedir. Bu tart›flmalar
sonunda, zaman içinde daha gerçekçi ve ifller bir nok-
taya gelinece¤i umudunday›z. Tüm bu tart›flmalar›n, ‹‹nn--
ffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii, Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Klinik Biyokimya
uzmanl›k dernekleri temsilcilerinin bir araya gelerek,
ortak sorunlar›na sahip ç›kmalar›na ve birlikte mücade-
le etmelerine engel olmad›¤›n› düflünüyoruz.

Uzmanl›k dernekleri temsilcileri aras›ndaki tart›flma-
lar bundan sonraki dönemde de sürecektir. Geliflen tek-
noloji ve de¤iflen koflullar karfl›s›nda bunun do¤al oldu-
¤unu düflünüyoruz. Bu tart›flmalar›n, duygusall›ktan
olabildi¤ince uzak ve objektif bir zeminde yap›lmas›
bafll›ca dile¤imizdir. 

fiu an için,  bütün laboratuvar uzmanl›k dallar›n›n
ortak sorunu durumunda olan ve bu alandaki uzmanla-
r›n gelece¤ini tehdit etmekte olan bafll›ca iki konu var-
d›r:

[I] Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca Yay›mlanan Ayakta Teflhis
ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar›
Hakk›nda  Yönetmelik
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca haz›rlanan  ve 9 Mart 2000 ta-

rih ve 23988 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Ayakta
Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar›
Hakk›nda Yönetmelik‘in, laboratuvar hizmetlerini dü-
zenleyen 30. maddesinde poliklinik, dispanser gibi
ayakta teflhis ve tedavi kurumlar›n›n laboratuvarlar›nda
herhangi bir hekimin sorumlulu¤unda tam kan say›-
m›, kanama ve p›ht›laflma tayini, periferik yayma, löko-
sit formülü, kan flekeri, sedimantasyon, kan grubu, tam
idrar tetkiki, gaita mikroskopisi, gebelik testi, tek kulla-
n›ml›k teflhis amaçl› cihaz gerektirmeyen in vitro test
kitleri gibi pek çok testin yap›labilece¤i belirtiliyor. Bu
testlerin baz›lar›nda kimi kez uzmanlar›n bile de¤erlen-
dirme zorlu¤una düfltü¤ü, tüm laboratuvar uzmanlar›n-
ca bilinen bir gerçektir. Ayr›ca, in vitro, cihaz gerektir-
meyen tan› yöntemlerini bugün için hepatit ve HIV test-
lerinden, PSA, prolaktin, FSH, CEA, kolesterol gibi çok
çeflitli alanlardan yüzlerce testin girebilece¤i ve kullan›-
lan h›zl› yöntemlerin ne derecede sak›ncal› oldu¤u bili-
nen bir durumdur. Ne yaz›k ki, bu durum, Bakanl›¤›n
ilgili birimleri taraf›ndan alg›lanamam›fl ya da baz› lobi-
lerin etkisinde kal›nm›fl ve ciddiye al›nmam›flt›r. 

Sonuç olarak bu uygulama ile:
• Laboratuvar alan›nda kalitesizlik yayg›nlaflmak-

tad›r.
• T›bbi hatalara zemin haz›rlanmaktad›r. Hasta

sa¤l›¤› sorumsuzlu¤a terk edilmektedir.
• Laboratuvar alan›ndaki uzmanlar›n var olan is-

tihdam sorunu derinlefltirilmektedir.
Bu konuda, tüm laboratuvar uzmanl›k dernekleri

mensuplar›n›n birlikte mücadele etmeleri gerekti¤i ka-
n›s›nday›z.

Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Der-
ne¤i ile Klinik Biyokimya Uzmanlar› Derne¤i bu yö-
netmeli¤in 30. maddesinin iptali ve yürütmenin durdu-
rulmas› talebiyle dava açm›flt›r. Dan›fltay 10. Dairesi’nce
yürütmeyi durdurma istemi reddedilmifltir, ancak iptal
davas› devam etmektedir. Bu konuda, özellikle Sa¤l›k
Bakanl›¤› üzerinde birlikte mücadele edilerek poliklinik
lobisinin etkisinin k›r›lmas› gerekmektedir.

[2] Laboratuvar Dallar›n Uzman Yetifltirilmesinin
S›n›rland›r›lmas›
Bu konu da çeflitli uyar›lara karfl›n, bugüne de¤in

ortak bir sorun olarak alg›lanamam›fl ve etkin bir müca-
dele yürütülememifltir. Art›k bu konuda, ortak bir anla-
y›flla etkin bir mücadele sürdürülmesi gerekmektedir.
Çünkü bugün için laboratuvar dallar›nda uzman olan-
lar, 1600’ün üzerinde ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroo--
bbiiyyoolloojjii  uzman›, 600 dolay›nda Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji uzman› ve 1000’in üzerinde Biyokimya ve
Klinik Biyokimya uzman› olarak tahmin edilmektedir.
Hematoloji, Nükleer T›p, Patoloji gibi çeflitli laboratuvar
uzmanlar› da hesaba kat›l›rsa, bugün için 4000’in üze-
rinde laboratuvar uzman› vard›r. fiu anda bile gerçek
gereksinimin afl›lm›fl oldu¤unu düflünüyoruz. Zaten ba-
z› hastanelerde 1-2 uzman›n yeterli olabilece¤i yerde
10-15 uzman bulunmaktad›r. 

Önümüzdeki dönemde, teknolojinin de getirdi¤i
koflullara paralel olarak, “Klinik Laboratuvar” alan›nda
Biyokimya ve Mikrobiyoloji uzmanlar› yerine, büyük
olas›l›kla, iyi yetifltirilmifl “Klinik Laboratuvar Uzman›”
uygulamas› gelecektir. Dolay›s›yla klinik alanlarda çal›-
flan uzmanlar aras›nda ayr›m da kalkacakt›r. Bu durum
da büyük bir istihdam sorununu birlikte getirecektir.
Gelece¤i bugünden görmek zorunday›z. Gelecekte uz-
man olacak gençlere daha az sorunlu bir ortam sa¤la-
mak sorumlulu¤uyla da karfl› karfl›ya oldu¤umuzu dü-
flünüyoruz. Bu nedenle, bugün için ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaa--
rr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  dal›nda 120, Mikrobiyoloji ve Kli-
nik Mikrobiyoloji dal›nda 50, Biyokimya ve Klinik Biyo-
kimya dal›nda 60-70 dolay›nda yetifltirilen y›ll›k uzman
say›s›n›n en az yar›ya, as›l ve optimal hedef olarak üç-
te bire düflürülmesi gerekti¤i kan›s›nday›z. 

Somut ortak hedeflerimiz olarak saptad›¤›m›z bu iki
konuda laboratuvar uzmanl›k alan›nda bulunan tüm
meslektafllar›m›z› birlikte davranmaya ve ortak mücade-
leye ça¤›r›yoruz. ‹lk ad›m olarak da, Klimik Derne¤i
Yönetim Kurulu olarak, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti,
Türk Biyokimya Derne¤i ve Klinik Biyokimya Uzman-
lar› Derne¤i Yönetim Kurullar›n› ya da belirlenecek
temsilcilerini ortak toplant›ya ça¤›r›yoruz.

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI DERNE⁄‹’NDEN 
TÜRK KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ CEM‹YET‹,  

TÜRK B‹YOK‹MYA DERNE⁄‹ 
VE 

KL‹N‹K B‹YOK‹MYA UZMANLARI DERNE⁄‹’NE
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Ülkemizde t›pta uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda karfl›la-
fl›lan bafll›ca sorunlar, uzmanl›k e¤itiminin niteli¤iyle
ilgili sorunlard›r. Uzmanl›k e¤itimi veren kurum ve bi-
rimlerin ço¤unda e¤itim altyap›s›na iliflkin ciddi eksik-
likler ve e¤iticilerden kaynaklanan sorunlar söz konu-
sudur. Uzmanl›k e¤itimi üniversite hastanelerinin ya-
n› s›ra daha büyük bir oranda olmak üzere çeflitli res-
mi kurumlara ba¤l› e¤itim hastanelerinde verilmekte-
dir. Bu kurumlardaki kadro standardlar›n›, e¤iticilerin
seçilme ve çal›flma yöntemlerini belirleyen düzenle-
meler, uzmanl›k e¤itimi ve uygulamas›nda niteli¤in
yükseltilmesi ve korunmas› bak›m›ndan önem tafl›-
maktad›r. 

Bu düzenlemeler s›ras›nda uzmanl›k e¤itiminde
rolü olan tüm taraflar›n görüfl ve önerilerinin al›nma-
s›, yaln›z kat›l›mc› demokrasi anlay›fl›n›n do¤al bir uy-
gulamas› olmakla kalmayacak,  uygulamada karfl›lafl›-
labilecek sorunlar›n önlenmesini de sa¤layacakt›r. De-
¤iflik yönetim dönemlerinde yap›lan s›k yönetmelik
de¤iflikliklerinin uzmanl›k e¤itimiyle ilgili "keyfi" uy-
gulamalara zemin haz›rlad›¤› kan›s›,  hekimler aras›n-
da yayg›n bir kan›d›r. 

Bu ba¤lamda 12 A¤ustos 2000 tarih ve 24138 say›-
l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Tababet Uzmanl›k
Yönetmeli¤i'nin Baz› Maddelerinde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik de y›llard›r duyulan
özlemlere yan›t vermekten uzakt›r ve ne yaz›k ki Türk
Tabipleri Birli¤i (TTB)'nden, onun flemsiyesi alt›nda
çal›flmalar›n› sürdüren uzmanl›k derneklerinden ve
e¤itim hastanelerimizin e¤iticilerinden gelen elefltiriler
dikkate al›nmadan haz›rlanm›flt›r. E¤itim Planlama ve
Koordinasyon Kurulu (EPKK) üyelerinin seçim yön-
teminden (madde 15) tutunuz da; e¤itim birimlerine
yukar›dan müdahalelere zemin haz›rlayan asistan sa-
y›s›n›n istendi¤i zaman de¤ifltirilebilir hale gelmesine
(madde 21) ve daha adil ve nesnel olan Merkezi Mes-
leki Bilgi S›nav›'n›n yerine öznel de¤erlendirmelere
aç›k bir sistemin getirilmesine (madde 30) de¤in
olumsuz yanlar› a¤›r basan bu de¤ifliklikler, önceki
Yönetmelik hükümlerine göre bir geriye gidiflin ifla-
retleridir. 

Bu nedenle TTB Merkez Konseyi Baflkanl›¤›'n›n
açt›¤› davada Dan›fltay Beflinci Dairesi’nin verdi¤i 21
Aral›k 2000 tarihli yürütmeyi durdurma karar›na say-
g›l› olmay› bir zorunluluk olarak görüyoruz. Söz ko-
nusu karara göre Yönetmeli¤in 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11 ve 15. maddelerinin ve 8. maddeye dayal› olarak
24 Eylül 2000 günü yap›laca¤› ilan edilen yabanc› dil

s›nav›n›n (yani fieflik ve fief Yard›mc›l›¤› S›navla-
r›'n›n ilk aflamas›n›n) yürütülmesi durdurulmufl-
tur. Yine bu karardan aç›kça anlafl›ld›¤› gibi s›nav›n
sonraki aflamalar›na geçilmesi (yani Bakanl›kça
oluflturulacak jürinin, adaylar›n yay›nlar›n› de¤erlen-
dirmesi ve hak kazanan adaylar için 15 Ocak 2001 ta-
rihinde yap›laca¤› ilan edilen Mesleki Bilgi, Beceri ve
Yetenek ile E¤itim ve Ö¤retim Yapabilme Yetene¤i S›-
nav›), hukuk önünde geçersiz bir ifllem olmakta-
d›r. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n -gerçeklefltirilmifl olsa bile-
sonuçlar› art›k "hukuken geçersiz" bir s›nav sürecini
tamamlamakta ›srar etmesini, yarg› karar›na karfl›n “fi-
ili durum yaratma” çabas› olarak de¤erlendiriyoruz.
Öte yandan, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n, bu yürütmeyi dur-
durma karar›na karfl› yapt›¤› itiraz daha Dan›fltay ‹da-
ri Dava Daireleri Genel Kurulu’nca karara ba¤lanma-
dan, "hukuken geçersiz" bir s›nav›n sonuçlar›na göre
atamalar yapm›fl olmas› da kayg› vericidir. Nitekim,
söz konusu itiraz merciinin 2 fiubat 2001'deki toplan-
t›s›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n baflvurusunu reddetmesi,
bu yaklafl›m›n hukuki dayanaktan yoksun oldu-
¤unu bir kez daha ortaya koymufltur. 

Standard kadrolar, ülke gereksinimlerine ve uz-
manl›k e¤itiminin ilkelerine uygun olarak belirlenme-
li; bofl bulunan kadrolar için bilimsel, adil ve nesnel
bir seçim yöntemi ye¤lenmelidir. Bu amaca uygun
olarak nesnel ölçütlere dayal› ve merkezi olarak yap›-
lan yabanc› dil s›nav› ve mesleki bilgi s›nav›ndan son-
ra üyeleri  yine nesnel ölçütlerle belirlenmifl bir jüri-
nin yapaca¤› mülakat biçiminde uygulanmaya baflla-
nan üç aflamal› s›nav sistemi korunmal›d›r. 

Derne¤imiz, ülkemizde köklü bir geçmifli olan ‹‹nn--
ffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii  dal›n›n 1000'in
üzerinde üyeye sahip uzmanl›k derne¤idir ve mesle-
ki bilgi s›nav›n›n soru bankalar›n›n oluflmas› ve e¤iti-
cilerde aranmas› gereken koflullar›n belirlenmesi gibi
konularda istenecek her türlü katk›y› sa¤lamaya
haz›rd›r. 

Birer oldubitti olarak dayat›lmak istenen uzmanl›k
e¤itimine iliflkin keyfi de¤ifliklikler ve atamalar, yal-
n›z e¤itim kurumlar›m›z› de¤il, meslektafllar›m›-
z›n hukuk devletine duyduklar› güveni de zay›fla-
tacakt›r. Derne¤imiz, daha fazla vakit geçirilmeden
hukukun üstünlü¤üne sayg› gösterilmesini ve idari
yüksek yarg› organlar›n›n kararlar›na uyulmas›n› bek-
lemektedir. 

KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ VE ‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI DERNE⁄‹’NDEN
TTB-UZMANLIK DERNEKLER‹ KOORD‹NASYON KURULU BAfiKANLI⁄I’NA
‹LET‹LEN fiEFL‹K VE fiEF YARDIMCILI⁄I SINAVLARINA ‹L‹fiK‹N

GÖRÜfiGÖRÜfi
21 fiubat 2001



32

‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii Uzman› 

Aranan Sa¤l›k Bakanl›¤› Hastaneleri
Geçen say›m›zda bildirdi¤imiz 26 Devlet Hastanesi’nden 20’sinde ‹‹nnffeekkssiiyyoonn  HHaaaassttaall››kkllaarr››  vvee  KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii
uzman› aç›¤› sürüyor. Aç›k yerlerden en çok üçünün seçilerek 2 Mart 2001’in mesai bitimine de¤in Sa¤l›k
Bakanl›¤› Personel Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulmas› gerekiyor. Atamalar, 16 Mart 2001’de yap›lacak kura
ifllemi sonucunda yap›lacak. 

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman› Aç›¤› Bulunan Sa¤l›k Bakanl›¤› Hastaneleri

Bir jüri üyesi olarak fieflik ve fief Yard›mc›l›¤› s›-
navlar›na baflvuran adaylar›n yay›nlar›n›n de¤erlen-
dirmesi basama¤›na iliflkin kimi saptamalar›m›,
bundan sonraki s›nav baflvurular› için yararl› olabi-
lece¤i düflüncesiyle belirtmek istiyorum. Her fley-
den önce rutin hizmetin ön plana ç›kt›¤› e¤itim
hastanelerimizdeki olumsuz koflullar›n bask›s› al-
t›ndaki arkadafllar›m›z›n iyi niyetlerinden asla kufl-
kum yok. Yay›nlarla ilgili olarak ilk bak›flta göze
çarpan olumsuzluklar› söylemek gerekirse:

✔ Kimi dosyalarda, s›nav›n hemen öncesinde
aceleyle kaleme al›nm›fl ve kabul yaz›lar› ek-
lenmifl, birço¤u halen ham çal›flmalar vard›. 

✔ Kimi adaylar›n kendi hastane dergileri d›fl›nda-
ki hiçbir hakemli dergide yaz›lar›n›n olmamas›
dikkati çekiyordu.

✔ Kimi çal›flmalar›n belli bir hastaneye ait veriler
içerdi¤i  halde,  baflka bir hastanenin dergisin-
den kabul yaz›s› alm›fl bir flekilde dosyalanma-
s› da göze bat›yordu. Bu durum en az›ndan o
hastane çal›flanlar›n›n  kendi hastanelerinin so-
nuçlar›ndan bilgi sahibi olmalar›n› güçlefltirmifl
oluyordu.

✔ Kimi adaylar›n dosyalar›, bilimsel çal›flmalar›na
uzunca bir süre ara verdiklerini düflündürüyor-

du.  
✔ Makalelerine üç y›l önce yay›mlanmak üzere

ald›klar› kabul yaz›lar›yla dosya haz›rlayan ve
bu süre içinde o yaz›lar›n›n ak›betlerini takip
etmeyen adaylar vard›. 

✔ Önce en az›ndan flef yard›mc›l›¤›na baflvurma-
y› denemesi uygun olacak ve 3-4 eski yay›nla
fleflik için baflvurmufl adaylar vard›. 

Hakemli dergilerdeki yay›nlar›n, lokal hastane
dergilerindeki yay›nlarla bir tutulamayaca¤›n› ve
prospektif çal›flmalar›n olgu sunumlar› ile eflde¤er
olmad›¤›n› belirtmeye bilmem gerek var m›? Verdi-
¤imiz uzmanl›k e¤itimin nitelikli olabilmesi için,
e¤iticilerin bilimsel düzeyinin yüksek olmas› bir
önkofluldur. Bu düzeyi yükseltmek ve uzmanl›k
dal›m›z›n bayra¤›n› hep yüksekte tutmak için hepi-
mize büyük sorumluluk düflüyor. Ayr›ca kimi üni-
versite hastanelerininkinden çok fazla say›da yata-
¤a sahip olan ve  çok çeflitli infeksiyon hastal›klar›
ile karfl›lafl›lan e¤itim hastanelerindeki arkadafllar›-
m›z›n, bu avantajlar›n› en iyi biçimde kullanarak
nitelikli yay›nlar yapacaklar›na ve yaln›z fleflik ve
flef yard›mc›l›¤› s›navlar›nda de¤il, doçentlik s›nav-
lar›nda da kendilerini kan›tlayacaklar›na güveniyo-
rum. 

YAYIN DOSYASI HAZIRLARKEN

Uzm. Dr. Serdar Özer

A¤r› Devlet Hastanesi
Artvin Devlet Hastanesi
Bayburt Devlet Hastanesi
Bingöl Devlet Hastanesi
Bitlis Devlet Hastanesi
Hakkari Devlet Hastanesi
K.Marafl Elbistan Devlet Hastanesi
K.Marafl Göksun Devlet Hastanesi
Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi
Kastamonu ‹nebolu Devlet Hastanesi

Kastamonu Taflköprü Devlet Hastanesi
K›rflehir Kaman Devlet Hastanesi
Kocaeli Kand›ra Devlet Hastanesi
Malatya Arapkir Devlet Hastanesi
Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
fianl›urfa Birecik Devlet Hastanesi
fianl›urfa Siverek Devlet Hastanesi
fi›rnak Cizre Devlet Hastanesi
fi›rnak Devlet Hastanesi
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Hastane Ad› Say› Puan*

Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi 2 60.859
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 6 58.349
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi 1 -
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi 1 -
Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi 1 -
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi 2 -
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi 1 -
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi 2 -
F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi 2 -
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi - (2 yabanc›  uyruklu) -
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi 1 59.637
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi 1 59.076
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi 2 -
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi 1 -
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi 2 (1 yabanc›  uyruklu) -               
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi 2 63.225
Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi 2 60.046
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi 1 -
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi 3 -
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi 1 59.076
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi 2 -

*2000-TUS Eylül Dönemi En Küçük Puan›

SA⁄LIK BAKANLI⁄I VE SSK E⁄‹T‹M HASTANELER‹

Hastane Ad› Say› Puan

Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 1 -
SSK Ankara E¤itim Hastanesi 2 -
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 1 -
Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2 -
Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 3 -
fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 1 -
SSK ‹stanbul E¤itim Hastanesi 2 -
SSK Tepecik E¤itim Hastanesi 1 -

GATA E⁄‹T‹M HASTANELER‹  

Kontenjan Say› Puan

Deniz 2 -
Hava 2 -

TIPTA UZMANLIK E⁄‹T‹M‹ G‹R‹fi SINAVI (TUS) 
2001 N‹SAN DÖNEM‹ KILAVUZU’NDAN

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARI VE KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ KADROLARI

Ü N ‹ V E R S ‹ T E L E R
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Kas›m 2000’in sonlar›na do¤ru, Özel Sa¤l›k Kuru-
lufllar› Derne¤i ve Türk Tab‹pleri Birli¤i’nin ça¤r›s›
üzerine sa¤l›k alan›n› temsil eden çeflitli kurulufllar›n
bir araya geldi¤i genifl kat›l›ml› bir toplant› yap›ld›. Al-
t› y›ldan beri ilk kez yap›lan bu toplant›ya TTB ‹stan-
bul Tabip Odas› evsahipli¤i yapt›. Toplant›ya özel
hastane ve laboratuvarlar, poliklinik ve t›p merkezle-
rinin sorumlular›, uzmanl›k dernekleri temsilcileri, he-
men hemen tüm özel sa¤l›k sigortalar› ve banka sa¤-
l›k sand›klar›n›n yetkilileri kat›ld›. Klinik Mikrobiyolo-
ji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i ad›na kat›ld›¤›m
bu toplant›yla ilgili izlenimlerimi ve kimi görüfllerimi
Klimik Bülteni okurlar›yla paylaflmak istiyorum.

Toplant› s›ras›nda gözlenen durum, yaklafl›k 6 y›l-
dan beri bir araya gelmemifl sektör temsilcilerinin ara-
s›ndaki yaklafl›mlar ve diyalog yönünden mevcut ko-
puklu¤un boyutunun büyüklü¤ü idi. Özel sa¤l›k si-
gortas› ve banka sektörü temsilcileri, son bir y›l›n özel
sa¤l›k sigortas›n›n yayg›nlaflmas› yönünden çok kötü
bir y›l oldu¤unu ve üye say›s›n›n yaklafl›k 700 binden
400 bin dolaylar›na geriledi¤ini belirttiler. Bunun ne-
deninin de en baflta, özel sigortalara sa¤l›k kuruluflla-
r›nda farkl› ve gereksiz uygulamalar yap›larak, sigor-
tal›lar›n suistimal edilmesinin oldu¤unu, sonuçta si-
gorta sisteminin çökme noktas›na geldi¤ini belirttiler.
Ayr›ca, baz› bigorta flirketlerinin, sa¤l›k sigortas› ala-
n›ndan çekildi¤i de belirtildi. Sistemin yaflamas› ve
devam› için suistimalin önlenmesi, iyi bir denetim
mekanizmas›n›n kurulmas›, özellikle laboratuvar üc-
retlerinde indirime gidilmesi istendi.

Hastane, poliklinik ve laboratuvar gibi kuruluflla-
r›n ise konuyu çok iyi alg›lamad›¤› gözleniyordu. Ba-
z›lar›, kalitesiz sa¤l›k kurulufllar›n›n cezaland›r›lmas›
gerekti¤ini, iyi bir denetim mekanizmas›n›n getirilme-

si gerekti¤ini belirttiler. Ço¤u, TTB Asgari Ücret Tari-
fesi’nden ödün verilmemesi gerekti¤ini belirttiler. Sa¤-
l›k kurulufllar›n›n ço¤u, ekonomik kriz içinde olduk-
lar›n›, gidiflin iyi olmad›¤›n› belirttiler. ‹leriye yönelik,
alternatif çözüm önerileri üretemediler.

Biz, özel sa¤l›k sigortalar›n›n durumunun anlafl›l-
mas› gerekti¤ini, ülkemizde gelece¤e yönelik yap›lan-
mada bu sigorta sisteminin yayg›nlaflmas› ve genel
sa¤l›k sigortas›na dönüflmesinin çok önemli oldu¤unu
ve sistemin çöküflünün önlenerek, mutlaka yaflat›lma-
s› gerekti¤ini bildirdik. Bu nedenle de, hem sigorta
flirketleri, hem de sa¤l›k kurulufllar› aras›nda bir ortak
anlay›fl ve konsensus oluflmas› gerekti¤ini, hem de
karfl›l›kl› fedakarl›klar yap›lmas› gerekti¤ini vurgula-
d›k. Bu amaçla da, sürekli iletiflim ve diyalo¤un sür-
dürülmesi gerekti¤ini belirttik. TTB Asgari Ücret Kat-
say›s› ve Birimleri üzerinde çal›flma yap›lmas›n›n zo-
runlu oldu¤unu, reel anlamda da bir indirimin bu ça-
l›flmalar sonunda yap›labilece¤ini belirttik. Kurulufllar
üzerinde denetimler getirilerek, hem suistimaller, hem
de kalitenin denetlenmesi gerekti¤ini belirttik.

Sonuç olarak bu toplant›, uzun süreden beri ilk
kez yap›lan bir toplant› olmas›na ra¤men, taraflar›n
sorunlar›n› birbirine iletmesi ve diyalog zeminini bafl-
latmas› yönünden yararl› oldu. Bundan sonraki dö-
nemde bu diyalo¤un sürdürülerek, sa¤l›k sisteminin
ve bu sistem içinde laboratuvar sektörünün daha
do¤ru ve iyi yap›lanmas› gerekti¤i kan›s›nday›z.
Ama sonuçta olumlu noktalara gelebilmek için taraf-
lar›n ortak uzlaflma zemini gelifltirmeleri ve sistemin
birlikte gelifltirilmesinin gereklili¤i aç›kt›r.

Doç. Dr. Pafla Göktafl 

SA⁄LIK PLATFORMU ORTAK TOPLANTISI’NDAN ‹ZLEN‹MLER

Bilindi¤i gibi TTB son y›llarda  birisi klinik uygula-
malar, di¤eri de laboratuvarlar için olmak üzere iki fark-
l› ücret katsay›s› aç›klamaktayd›. Sonuçta, klinik uygula-
malar ile laboratuvar hizmetleri aras›nda uygulama ve
ücretlendirme yönünden bir ayr›m oluflmufl durumdayd›.
Anlay›fl olarak da bu yaklafl›m›n laboratuvarc›lara ve ca-
miam›za zarar vermekte oldu¤unu ve bundan sonraki
dönemde de zarar verece¤ini düflünüyoruz. Nitekim bu-
nun olumsuz sonuçlar› ortaya ç›kmakta gecikmedi. Son
olarak Mednet ve daha sonra birçok özel sa¤l›k sigorta
kuruluflu laboratuvar uygulamalar›ndan % 20 fazladan
indirim istediler. Böylece laboratuvar uygulamalar›, bir
taraftan TTB taraf›ndan aç›klanan (710/800=% 88.75, %
11.25) %11.25 daha düflük uygulama, bir taraftan da
Mednet ve di¤er özel sa¤l›k sigortalar›n›n istedi¤i %20’lik
ek indirimlerle toplam %31.25’lik bir kayba u¤rad›. Bu
sürecin giderek laboratuvarlar aleyhine geliflece¤i kuflku-
suzdur. 

Kas›m 2000 döneminde TTB’ye bu durum hat›rlat›ld›
ve çift katsay› uygulamas›ndan vazgeçilmesi talep edildi.
K›sa dönem içinde bu baflar›lamasa bile,  önümüzdeki
dönemde, en az›ndan 2001’in ilk 6 ay› içinde TTB Asga-
ri Ücret Tarifesi üzerinde çal›fl›larak, özellikle s›k›nt› ya-
ratan birimler üzerinde çal›fl›lmas›n›n, ayr›ca test adlar›
ve birimlerin güncellefltirilmesinin uygun olaca¤›  belir-
tildi. Ayr›ca bu çal›flmalara KKlliinniikk  MMiikkrroobbiiyyoolloojjii tetkikleri
konusunda Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hasta›kla-
r›  Derne¤i olarak  kat›labilece¤imiz iletildi. Bu öneriler
dikkate al›narak TTB taraf›ndan 2001 y›l› May›s ay› sonu-
na kadar tamamlanmak üzere, TTB Asgari Ücret Kita-
b›’nda yer alan ifllemlerin isimlendirme güncellefltirme ve
birimlerin yenilenmesi amac›yla bir çal›flma bafllat›lm›fl
ve uzmanl›k derneklerinden de bu konu ile ilgili hem
görüfl hem de fiili katk› istenmifltir. Bu konuda üyeleri-
mizin çal›flmalara aktif katk› sa¤lamalar›n› beklemekte-
yiz. Konu ile ilgilenen üyelerin Derne¤imize baflvur-
malar›n› rica ediyoruz.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹’NE ‹L‹fiK‹N
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9-11 Ocak 2001 International Symposi-

um on Mycobacterial Diseases: Pathogene-

sis, Protection and Control, Calcutta, Hin-
distan 
Baflvuru: Bose Institute, 93-1 Acharya Pra-
fulla Chandra Road, Calcutta 700009, India 
‹nternet: www.boseinst.ernet.in/chem/
chem.html

15-26 Ocak 2001 The Gorgas Expert Co-

urse in Clinical Tropical Medicine, Lima,
Peru 
Baflvuru: Gorgas Memorial Institute, UAB
Station BBRB 203, Birmingham, Alabama
35294-2170, USA
‹nternet: www.gorgas.org

√ 29 Ocak-30 Mart 2001 Gorgas Course

in Clinical Tropical Medicine, Lima, Peru  
Baflvuru: Dr. David O. Freedman, The Gor-
gas Memorial Institute, University of Alaba-
ma at Birmingham, Birmingham, Alabama
35294 2170, USA
‹nternet: www.gorgas.org 

7-10 fiubat 2001 10th International Pedi-

atric Infectious Diseases Course, Banff, Al-
berta, Kanada 
Baflvuru: University of Calgary, Faculty of
Medicine, Office of Continuing Medical Edu-
cation and Professional Development, 3330
Hospital Drive NW, Calgary, Alberta, Canada
T2N 4N1 
‹nternet: www.cme.ucalgary.ca

8-10 fiubat 2001 Berzelius Symposium 55

& Nordic Vaccine Day: Vaccines are Bene-

ficial! What are the Risks?, Stockholm, ‹s-
veç 
Baflvuru: Annie Melin, the Swedish Society
of Medicine, P. O. Box 738, SE-101 35 Stock-
holm, Sweden 
‹nternet: www.svls.se/vaccines.html

19-23 fiubat 2001 International Course

on Laboratory Methods for the Diagnosis

of Leptospirosis, Amsterdam, Hollanda 
Baflvuru: Dr. R. A. Hartskeerl, Head, Leptos-
pirosis Reference Laboratory, Biomedical Re-
search, Royal Tropical Institute (KIT), Meil-
bergdreef 39, 1105 AZ Amsterdam, The Net-
herlands 
‹nternet: www.kit.nl/biomed/html/
course.htm

22-25 fiubat 2001 4. Febril Nötropeni

Simpozyumu, Antalya
Baflvuru: Prof. Dr. Murat Akova, Hacettepe
Üniversitesi, T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›
Anabilim Dal›, 06100 S›hhiye, Ankara 
E-posta: ma08-k@tr.net

23-25 fiubat 2001  3rd European Sympo-

sium on the Clinical Implications of HIV

Drug Resistance, Frankfurt, Almanya 
Baflvuru: International Medical Press, 2-4
Idol Iane, London EC3R 5DD, United King-
dom 
‹nternet: www.intmedpress.com/frankfurt

25 fiubat-2 Mart 2001 27th Winter Cour-

se in Infectious Diseases, Snowmass, CO,
ABD 

Baflvuru: McGettigan Partners, 100 Penn
Square East 11th Floor, Philadelphia PA
19107-9319, USA
‹nternet: wcinfectiousdiseases.com

√ 3-5 Mart 2001 Fourth International

Conference on Varicella, Herpes Zoster and

Post-Herpetic Neuralgia, La Jolla, Califor-
nia, ABD 
Baflvuru: VZV Research Foundation, 40East
72nd Street, New York, NY 10021, USAUSA
‹nternet: www.vzvfoundation.org

6-9 Mart 2001 International Congress on

the Clinical & Social Impact of HIV/AIDS,

Cancún, Meksika 
Baflvuru: Dr. Antonio Caso Marasco, Fonsi-
da, A.C., Brasil No. 33, Esq. Venezuela, Col.
Centro, C.P. 06020, México, D.F., México 
‹nternet: www.aidscancun.com

√ 8-11 Mart 2001 Symposium on Deve-

lopment of Antiviral Therapies, Palm
Springs, CA, ABD
Baflvuru: Ms. Nita Driscoll, Cancer Research
Institute,University of California/Irvine,3221
Biological Sciences II, Irvine, CA 92697-
3905, USA
E-posta: nrdrisco@uci.edu

√ 14-16 Mart 2001 11th Focus on Fungal

Infections,Washington, DC, ABD 
Baflvuru: Imedex USA, Inc., 70 Technology
Drive, Alpharetta, GA 30005-3969
E-posta: meetings@imedex.com 

15-18 Mart 2001 Clinical Infectious Dise-

ase 2001: A Management Review for the

Practicing Physician, New York, NY, ABD 
Baflvuru: Center for Bio-Medical Communi-
cations, Inc., 433 Hackensack Avenue, 9th
Floor, Hackensack, NJ 07601, USA
‹nternet: www.cbcbiomed.com

√ 16-21 Mart 2001 57th Annual Meeting

of American Academy of Allergy Asthma

and Immunology, New Orleans, Louisi-
ana,ABD 
Baflvuru: AAAAI, 611 East Wells Street,
Milwaukee, WI 53202, USA
‹nternet: www.aaaai.org

20-23 Mart 2001 13th National

HIV/AIDS Update Conference, San Fran-
cisco, California, ABD 
Baflvuru: Jennifer Attonito, Conference Di-
rector, amfAR, 120 Wall Street, 13th Floor,
New York, NY 10005, USA
‹nternet: www.amfAR.org

√ 26-27 Mart 2001 5th International

Summit on Antibacterial Drug Discovery

and Development, Princeton, NJ, ABD
Baflvuru: Strategic Research Institute, 333
7th Avenue (9th Floor), New York City, NY
10001-5004, USA
‹nternet: http://srinstitute.com/cs166

√ 27-28 Mart 2001 SGM Clinical Interest

Group Symposium on Antibiotic Resistan-

ce, Edinburgh, Birleflik Krall›k
Baflvuru: Prof. Stephen H. Gillespie, Royal
Free and University College Medical School,
Rowland Hill Street, London NW3 2PF, Uni-

ted Kingdom
E-posta: stepheng @rfc.ucl.ac.uk

√ 28-29 Mart 2001 Summit on Antiviral

Drug Discovery and Development, Prince-
ton, NJ, ABD 
Baflvuru: Strategic Research Institute, 333
7th Avenue (9th Floor), New York City, NY
10001-5004, USA
‹nternet: www.srinstitute.com/cs168

√ 28-29 Mart 2001 5th International

Summit on Anti-Fungal Drug Discovery

and Development, Princeton, NJ, ABD
Baflvuru: Strategic Research Institute, 333
7th Avenue (9th Floor), New York City, NY
10001-5004, USA
‹nternet: www.srinstitute.com/cs167

√ 30-31 Mart 2001 Bilimsel Geliflmeler

Ifl›¤›nda BSE, Burdur 
Baflvuru: Prof. Dr. Bülent Mutluer, Akdeniz
Üniversitesi, ‹stasyon Cad., 15100 Burdur
E-posta: akvet@superonline.com

√ 30 Mart-1 Nisan 2001 16th Postgradu-

ate Education Course on the Management

of Nosocomial Infections: Implications of

Antibiotic Resistance, Antalya 
Baflvuru: Dr. Fiona M. MacKenzie, Medical
Microbiology, Aberdeen Royal Infirmary, Fo-
resterhill, Aberdeen AB25 2ZN, Scotland,
United Kingdom 
E-posta: f.m.mackenzie@abdn.ac.uk

√ 1-3 Nisan 2001 11th Annual Meeting of

Society for Health Care Epidemiology of

America (SHEA) , Toronto, Ontario, Kanada
Baflvuru: SHEA,19 Mantua Road, Mt. Royal,
NJ 08601, USA
‹nternet: www.shea-online.org

1-4 Nisan 2001 11th European Congress

of Clinical Microbiology and Infectious Di-

seases, ‹stanbul
Baflvuru: ESCMID Executive Office, c/o
AKM Congress Service, P. O. Box,  CH-4005
Basel, Switzerland
‹nternet: www.akm.ch/eccmid2001

8-13 Nisan 2001 13th International Con-

ference on Antiviral Research, Seattle, Was-
hington, ABD 
Baflvuru: Kelley Gillspie, Courtesy Associ-
ates, 2000 L. Street, NW, Suite 710, Washing-
ton, DC 20036, USA

12-13 Nisan 2001 3rd International

Symposium on Antimicrobial Agents and

Resistance, Seoul, Kore
Baflvuru: Ms. Susan Chung (ARFID), 50 IL-
won dong Kangnam-ku, Seoul, 135-710, Ko-
rea 
‹nternet: www.ansorp.org

18-21 Nisan 2001 21st Annual National

Pediatric Infectious Disease Seminar, Was-
hington, DC, ABD 
Baflvuru: The University of Texas, Southwes-
tern Medical Center at Dallas, 5323 Harry Hi-
nes Blvd. Dallas, Texas 75390-9059, USA
‹nternet: www.npids.org 

√ 19-20 Nisan 2001 4th Annual Conferen-

ce on New and Reemerging Infectious Dise-

‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji 

Bilimsel Toplant›lar Takvimi (2001-2002)

√ ‹lk kez yer alan toplant›lar

☞
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ases, Urbana, Illinois, ABD
Baflvuru: Dr. Roberto Docampo, Department
of Pathobiology, University of Illinois at Ur-
bana-Champaign, 2001 South Lincoln Ave-
nue, Urbana, IL 61802, USA
E-posta: rodoc@uiuc.edu 

√ 19-20 Nisan 2001 Anaerobic Bacteri-

ology Symposium, Manassas, VA, ABD
Baflvuru: Glenda Wilson, Professional Tra-
ining and Education, School of Computational
Sciences, George Mason University, Prince
William Campus, Manassas, VA, USA
‹nternet: www.scs-pw.gmu.edu/workshops 

19-21 Nisan 2001 Fourth Symposium on

the Control of Surgical Infections, Florence,
‹talya 
Baflvuru: E.I.F.T Srl, via XX Settembre 102,
I-50129 Firenze, Italy
‹nternet: www.jchemother.it

19-21 Nisan 2001 4th International Con-

ference on Nutrition and HIV Infection 2nd

European Workshop on Lipodystrophy,

Cannes, Fransa 
Baflvuru: KOBE International, Le Green,
Rue des Granges, 69380 Dommartin, France 
‹nternet: http://hivcannes.imcn.com

√ 20-22 Nisan 2001 9th Update on Travel

and International Medicine, Seattle, Was-
hington, ABD 
Baflvuru: Dr. Christopher Sanford, Hall He-
alth Primary Care Center, University of Was-
hington, Box 354410, Seattle, WA 98195-
4410, USA
E-posta: casanfo@u.washington.edu

23-25 Nisan 2001 Fourth Annual Confe-

rence on Vaccine Research, Arlington, Virgi-
nia, ABD 
Baflvuru: National Foundation for Infectious
Diseases, 4733 Bethesda Avenue, Suite 750,
Bethesda, MD 20814-5228, USA
‹nternet: www.nfid.org

√ 25-28 Nisan 2001 II. Sterilizasyon De-

zenfeksiyon Hastane ‹nfeksiyonlar› Kong-

resi, Samsun 
Baflvuru: Doç. Dr. Murat Günayd›n, Ondo-
kuz May›s Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Kurupelit,
Samsun 
‹nternet: www.simad55.tripod.com/kongre

27-28 Nisan 2001 3rd Annual Conference

on Gram-Positive Cocci Infections in Hu-

mans, New York, NY, ABD 
Baflvuru: Imedex USA, Inc, 70 Technology
Drive, Alpharetta, GA 30005-3969, USA
E-posta: meetings@imedex.com

√ 29 Nisan-1 May›s 2001 Diagnostic App-

roaches for Infectious Disease: Future Pro-

mises & Impact on Clinical Management,

Orlando, FL, ABD 
Baflvuru: IDSA, 99 Canal Center Plaza, Suite
210, Alexandria, VA 22314, USA
‹nternet: www.idsociety.org/ME/toc.htm

√ 1-5 May›s 2001 10th Congress of the

Pan American Society of Infectious Dise-

ases, Guadalajara, Jalisco, Meksika 
Baflvuru: Dr. Jose Ignacio Santos, National
Council for Vaccination, Francisco P. Miranda
No. 177, Colonia Merced Gomez 01600, Me-
xico, D.F., Mexico
E-posta: jisantos@supernet.com.mx

√ 2-4 May›s 2001 7th National Symposi-

um on Basic Aspects of Vaccines, Bethesda,
Maryland, ABD 
Baflvuru: Janet O’Brien, Dept. of Membrane

Biochemistry, Water Reed Army Institute of
Research, Silver Spring, MD 20910-7500,
USA
‹nternet: http://wrair-www.army.mil/
symposia/dmbsym.htm

√ 3-6 May›s 2001 European Conference

on Infectious Diseases (EuCID 2001) 6th

Congress on Infectious Diseases and Tropi-

cal Medicine, Leipzig, Almanya 
Baflvuru: Deutsche Gesellschaft für Infecti-
ologie e.V. (DGI), c/o 2. Klinik für Innere Me-
dizine, Klinikum St. Georg, Delitzscher Str.
141, D-04129 Leipzig, Germany
‹nternet: www.eucid.org

√ 4-5 May›s 2001 13th International In-

tensive Care Symposium, ‹stanbul 
Baflvuru: F.V.Vural Adal›, ‹stanbul Üniversi-
tesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Anesteziyoloji
Anabilim Dal›, 34390 Çapa, ‹stanbul 
‹nternet: www.dilan.com.tr/intensivecare

6-9 May›s 2001 4th COST-B9 Congress

on Antiprotozoal Chemotherapy, Lisboa,
Portekiz 
Baflvuru: Luis GomesTavira, 4th COST-B9
Congress, UEI de Clinica das Doencças Tro-
picais, Instituto de Higiene e Medicina Tropi-
cal, R. da Junqueira, 96, 1349,008 Lisboa,
Portugal
‹nternet: www.icp.ucl.ac.be/~opperd/
cost_b9.html

√ 7-9 May›s 2001 10th Annual NIAID In-

ternational Centers for Tropical Disease

Research (ICTDR) Network Meeting, Bet-
hesda, MD, ABD
Baflvuru: Mitzi Sereno, Parasitology and In-
ternational Programs Branch, Division of
Microbiology and Infectious Diseases, NI-
AID, 6700-B Rockville Pike (Room 3213),
Bethesda, MD 20892-7630, USA
‹nternet: www.niaid.nih.gov/ictdr

9-13 May›s 2001 16. Ulusal ‹mmünoloji

Kongresi, Antalya
Baflvuru: Doç. Dr. Dicle Güç, Hacettepe Üni-
versitesi, Onkoloji Hastanesi, Temel Onkoloji
Anabilim Dal›, 06100 S›hhiye, Ankara
‹nternet: www.immunoloji16.org

20-24 May›s 2001 Second World Cong-

ress on Leishmaniasis, Hersonissos, Girit,
Yunanistan
Baflvuru: WorldLeish II Congress Secretariat,
Triaenatours & Congress s.A., Worldwide To-
ur Operators, Atchley House, 15, Mesogion
Ave., 1st Floor, GR-115 26 Athens, Greece
‹nternet: www.med.ege.edu.tr/˜alkan

20-24 May›s 2001 101th ASM General

Meeting, Orlando, Florida, ABD 
Baflvuru: Meetings Dept., American Society
for Microbiology, 1752 N Street, N.W., Was-
hington, D.C. 20036, USA
‹nternet:www.asmusa.org/mtgsrc/mtgs. htm

21 May›s-2 Haziran 2001 Second Advan-

ced Vaccinology Course, Veyrier-du-Lac,
Fransa 
Baflvuru: Betty Dodet, Fondation Mérieux,
17, rue Bourgelat, BP 2021, F-69227 Lyon
Cedex 02, France 
‹nternet: www.fond-merieux.org

23-26 May›s 2001 Second International

Conference on Vaccine Development and Im-

munotherapy in HIV, San Juan, Puerto Rico 
Baflvuru: International Medical Press, Tower
Place 100, Suite 550, 3340 Peachtree Road,
Atlanta GA 30326, USA
‹nternet: www.intmedpress.com/vaccine

25 May›s 2001 2. Ulusal Haemophilus

influenzae ‹nfeksiyonlar› Simpozyumu, ‹s-
tanbul
Baflvuru: Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun,
Cerrahpafla T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 34303
Cerrahpafla,‹stanbul

√ 25 May›s 2001 Sarmal Bakteri ‹nfeksi-

yonlar› Simpozyumu, Samsun 
Baflvuru: Doç. Dr. Mustafa Sünbül, Ondokuz
May›s Üniversitesi, T›p Fakültesi, Klinik
Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Ana-
bilim Dal›, Kurupelit, Samsun 
‹nternet: www.simad55.tripod.com/
sempozyum

√ 25-27 May›s 2001 2nd International

Conference on Transplant Infectious Dise-

ases, Stockholm, ‹sveç
Baflvuru: Transplant Infections, Congrex
Sweden AB, PO Box 5619, SE-11486 Stock-
holm, Sweden
‹nternet: www.congrex.se

27-31 May›s 2001 7th Conference of the

International Society of Travel Medicine

(CISTM7), Innsbruck, Avusturya 
Baflvuru: CISTM7 Secretariat, Department of
Infectious Diseases and Tropical Medicine,
Section of International Health, Georgenstr. 5,
D-80799 Munich, Germany 
‹nternet: www.istm.org

√ 28 May›s-2 Haziran 2001 6th Internati-

onal Symposium on Positive-Strand RNA

Viruses, Paris, Fransa 
Baflvuru: Institut Pasteur, 28, rue du Docteur
Roux, 75724 Paris Cedex, France  
‹nternet: /www.pasteur.fr/infosci/conf/
rnaplusvirus.html 

√ 29 May›s-1 Haziran 2001 35th National

Immunization Conference, Atlanta, GA,
ABD 
Baflvuru: Beverly Fowler, Suite 400, 750
Commerce Drive, Decatur, GA 30030, USA
‹nternet: www.cdc.gov/nip/nic

4-8 Haziran 2001 XXth International

Congress of Hydatidology, Kufladas› 
Baflvuru: Prof. Dr. Nazmiye Alt›ntafl, Ege
Üniversitesi, T›p Fakültesi, Parazitoloji Ana-
bilim Dal›, 35100 Bornova, ‹zmir 
‹nternet: www.med.ege.edu.tr/~hydatid

4-9 Haziran 2001 16. Antibiyotik ve Ke-

moterapi (Ankem) Kongresi, Antalya
Baflvuru: Prof. Dr. Enver Tali Çetin, Rumeli
Cad., ‹pek Apt No. 70, K. 7, 80220 Osmanbey,
‹stanbul 
‹nternet: www.ankemdernegi.org.tr

8 Haziran 2001 1. Ulusal Hidatidoloji

Kongresi, Kufladas› 
Baflvuru: Prof. Dr. Ayd›nten Kuman, Ege
Üniversitesi, T›p Fakültesi, Parazitoloji Ana-
bilim Dal›, 35100 Bornova, ‹zmir 
‹nternet: www.med.ege.edu.tr/~hydatid

10-12 Haziran 2001 7th International

Symposium on New Quinolones, Edinburgh,
Scotland, Birleflik Krall›k 
Baflvuru: Gardiner-Caldwell Communicati-
ons Ltd., The Towers, Park Green, Macclesfi-
eld, Cheshire SK11 7NG, United Kingdom 
E-posta: quinolones@gardiner-caldwell.com

10-13 Haziran 2001 4th International

Conference on Anthrax, Annapolis, Mary-
land, ABD 
Baflvuru:  Anthrax Conference, c/o ASM,
1752 N Street NW, Washington, DC 20036,
USA

☞
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‹nternet: www.asmusa.org/mtgsrc/
anthrax01.htm

10-14 Haziran 2001 28th Annual Educati-

onal Conference and International Meeting

of Association for Professionals in Infection

Control and Epidemiology (APIC 2001),

Seattle, Washington, ABD 
Baflvuru: 1016 Sixteenth St., NW, 6th Floor,
Washington, DC 20036, USA
‹nternet: www.apic.org/html/educ/
calendar.html

13-16 Haziran 2001 Fifth International

Conference on Hemorrhagic Fevers with

Renal Syndrome, Hantaviral Pulmonary

Syndrome, and Hantaviruses, Veyrier-du-
Lac, Fransa 
Baflvuru: Betty Dodet, Scientific Director,
Fondation Merieux, 1, rue Bourgelat, BP
2021, F-69227 Lyon Cedex 02, France 
‹nternet: www.fond-merieux.org

14-16 Haziran 2001  XI Symposium on

HIV Infection: AIDS 2001. Third Decade of

an Odyssey, Toulon, Fransa 
Baflvuru: Albine Conseil, 6 Boulevard Paul
Emile Victor, F-92521 Neuilly sur Seine,
France 
‹nternet: www.avps.org

√ 14-16 Haziran 2001 4. Ulusal Hepatolo-

ji Kongresi, ‹stanbul 
Baflvuru: Prof. Dr. Hakan fientürk, ‹stanbul
Üniversitesi, CerrahpaflaT›p Fakültesi, iç Has-
tal›klar› Anabilim Dal›, 34300-01 Aksaray, is-
tanbul 
‹nternet: www.hepatoloji2001.com.tr

16-19 Haziran 2001 7th Congress of the

European Confederation of Medical Myco-

logy, Tel Aviv, ‹srail 
Baflvuru: Dan Knassim Ltd, P. O. Box 1931,
Ramat Gan 52118, Israel 
‹nternet: www.congress.co.il/mycology

√ 16-30 Haziran 2001 Course on Biology

of Disease Vectors and Mini-Symposium on

Tick and Tick-Borne Diseases, Ceske Bude-
jovice, Çek Cumhuriyeti 
Baflvuru: Dr. Libor Grubhoffer, Institute of
Parasitology, Branisovska 31, 370 05 Ceske
Budejovice, Czech Republic
‹nternet: http://sci-site.com/bdv

24-27 Haziran 2001 International Cong-

ress of Sexually Transmitted Infections

(ISSTDR/IUSTI 2001), Berlin, Almanya 
Baflvuru: Congress Partner GmbH, Elke
Schmeckenbecher, Krausenstraße 63, D-
10117 Berlin, Germany 
‹nternet: www.iusti.org/
forthcoming_events/default.htm

27-29 Haziran 2001 6th International

Symposium on Modern Concepts in Endo-

carditis and Cardiovascular Infections, Sit-
ges, Barcelona, ‹spanya 
Baflvuru: Grupo Geyseco, Marina, 27 Bajos
(Villa OlÍmpica) 08005 Barcelona, Spain 
‹nternet: www.geyseco.com/
endocarditis2001.htm

28-30 Haziran 2001 Sixth International

Symposium on Modern Concepts in Endo-

carditis and Cardiovascular Infections,

Barcelona, ‹spanya 
Baflvuru: Grupo Geyseco, Marina, 27 Bajos
(Villa Olympica), E-08005 Barcelona, Spain
‹nternet: www.geyseco.com

30 Haziran-3 Temmuz 2001  22nd Inter-

national Congress of Chemotherapy (ICC),

Amsterdam, Hollanda 

Baflvuru: 22nd ICC, Congress Secretariat,
Eurocongres Conference Management, Jan
van Goyenkade 11, NL-1075 HP Amsterdam,
The Netherlands 
‹nternet: www.eurocongres.com/icc

√ 30 Haziran-3 Temmuz 2001 American

Society of Parasitology (ASP) Annual Me-

eting, Albuquerque, New Mexico, ABD 
Baflvuru: Dr. George Cain, Department of Bi-
ological SciencesUniversity of Iowa, Iowa
City, IA, USA
E-posta: george-cain@uiowa.edu 

4-6 Temmuz 2001 International Symposi-

um on Schistosomiasis, Shangai, Çin 
Baflvuru: Prof. Zhou Xiaonong, Deputy Di-
rector, Jiangsu Institute of Parasitic Diseases,
Meiyuan, Wuxi 214064, People’s Republic of
China 
‹nternet: http://202.106.81.66/r/main.htm

8-11 Temmuz 2001 The 1st International

AIDS Society Conference on HIV Pathog-

enesis and Treatment, Buenos Aires, Arjan-
tin 
Baflvuru: Congresos Internacionales S.A.,
Moreno 584, 9° Piso, 1091 Buenos Aires, Ar-
gentina 
‹nternet: www.aids2001IAS.org

√ 8-27 Temmuz 2001 36th Graduate

Summer Session in Epidemiology, Ann Ar-
bor, Michigan, ABD 
Baflvuru: Jody Gray, University of Michigan,
School of Public Health, 109 Observatory St.,
Ann Arbor, MI 48109-2029, USA
‹nternet: www.sph.umich.edu/epid/GSS

22-27 Temmuz 2001 11th International

Congress of Immunology, Stockholm, ‹sveç 
Baflvuru: Stockholm Convention Bureau, P.
O. Box 6911, SE-102 39 Stockholm, Sweden 
‹nternet: http://ici2001.utu.fi

√ 30 Temmuz-10 A¤ustos 2001 Course on

Diagnostic Parasitology, Bethesda, Mary-
land, ABD
Baflvuru: Prof. John H. Cross, Dept. of Pre-
ventive Medicine and Biometrics, Division of
Tropical Public Health, Uniformed Services
University, 4301 Jones Bridge Road, Bethes-
da, MD 20814, USA
E-posta: jcross@usuhs.mil

5-10 A¤ustos 2001 12th International

Symposium on the Biology of Actinomyce-

tes,Vancouver, British Columbia, Kanada 
Baflvuru: Julian Davies, Department of Mic-
robiology & Immunology, University of Bri-
tish Columbia, 300-6174 University Blvd.,
Vancouver, BC B6T 1Z3, Canada 
E-posta: jed@interchange.ubc.ca

√ 13-24 A¤ustos 2001 7th International

Dengue Course, Havana, Küba
Baflvuru: Prof. Maria G. Guzman, Instituto
“Pedro Kouri” (IPK), Autopista Novia del
Mediodia, Km 6, P.O.Box 601, Mnao 13, Ci-
udad Habana, Cuba   
E-posta: lupe@ipk.sld.cu

√ 17-22 A¤ustos 2001 American Society

of Rickettsiology/Bartonella Joint Confe-

rence, Big Sky, Montana, ABD 
Baflvuru: Mike Minnick, Division of Biologi-
cal Sciences,University of Montana, Misso-
ula, MT 59812-4824, USA
‹nternet: www.cas.umt. edu/asr/

26-31 A¤ustos 2001 Interactions in the

Microbial World, Amsterdam, Hollanda 
Baflvuru: Eurocongres Conference Manage-
ment, Roel Frissen and Mariska van der Veen,

Jan van Goyenkade 11, NL-1075 HP Amster-
dam, The Netherlands 
E-posta: isme9@eurocongres.com. 

√ 1-7 Eylül 2001 19th International Pa-

pillomavirus Conference, Florianopolis,
Santa Catarina, Brezilya 
Baflvuru: 3Z Promoções e Assessoria de
Congressos Ltda., Rua Conde de Irajá, 260/2°
andar, Botafogo, CEP 22271-020 Rio de Jane-
iro, RJ, Brazil 
‹nternet: www.hpv2001.com

√ 2-5 Eylül 2001 11th International

Workshop on Campylobacter, Helicobacter

and Related Organisms (CHRO 2001), Fre-
iburg, Almanya 
Baflvuru: Prof. Manfred Kist, Institute for
Microbiology and Hygiene, Hermann-Herder
Str. 11, D-79104 Freiburg, Germany 
‹nternet: www.chro2001.de

√ 5-8 Eylül 2001 XIVth EHPSG Interna-

tional Workshop on Gastroduodenal Pat-

hology and Helicobacter pylori, Strasbourg,
Fransa 
Baflvuru: Prof. Francis Mégraud, Hôpital Pel-
legrin, Laboratoire de Bacteriologie-Enfants,
F-33076 Bordeaux Cedex, France
‹nternet: www.helicobacter.org

√ 10-12 Eylül 2001 12th Malaria Meeting

of British Society for Parasitology, Leeds,
Birleflik Krall›k 
Baflvuru: BSP Secretariat, Triangle House,
Broomhill Road, London SW18 4HX, United
Kingdom 
‹nternet: www.parasitology.org.uk

√ 16-21 Eylül 2001 3rd International

Conference of the Society for Vector Eco-

logy (SOVE), Barcelona, ‹spanya
Baflvuru: Local Arrangements Committee,
Mosquito Control Service, Consell Comarcal
del Baix Llobregat, Parc Torreblanca, CN 340
s/n, Sant Feliu de Llobregat, 08980 Spain
‹nternet: www.sove2001.org

19-21 Eylül 2001 International HIV

Workshop on Management of Treatment-

Experienced Patients, Chicago, Illinois,
ABD 
Baflvuru: Organizing Secretariat-MTEP, In-
ternational Medical Press USA, 3340 Peacht-
ree Road, Suite 550, Atlanta, GA 30326, USA
‹nternet: www.intmedpress.com/mtep2001

22-25 Eylül 2001 41th Interscience Con-

ference on Antimicrobial Agents and Che-

motherapy (ICAAC), Chicago, Illinois, ABD 
Baflvuru: Meetings Dept., American Society
for Microbiology, 1752 N Street, N.W., Was-
hington, D.C. 20036, USA
‹nternet:www.asmusa.org/mtgsrc/mtgs. htm

26-29 Eylül 2001 World Melioidosis

Congress, Perth, Australia 
Baflvuru: Assoc. Prof. J. Currie, Menzies
School of Health Research, Darwin, Northern
Territory, Australia 
‹nternet: www.e-tiology.com

√ 26-30 Eylül 2001 3. Ulusal ‹ç Hastal›k-

lar› Kongresi, Antalya 
Baflvuru: Prof. Dr. Serhat Ünal, Hacettepe
Üniversitesi, T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›
Anabilim Dal›, 06100 S›hhiye, Ankara 
‹nternet: www.ichastaliklari2001.gen.tr

5-10 Ekim 2001 Sixth International

Congress on AIDS in Asia and the Pacific,

Melbourne, Avustralya 
Baflvuru: ICMS Pty Ltd, 84 Queensbridge
Street, Southbank V‹c. 3006, Australia 
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‹nternet: www.icms.com.au/6icaap

√ 11-14 Ekim 2001 1. Genitoüriner ‹nfek-

siyonlar Simpozyumu, Antalya 
Baflvuru: Türk Üroloji Derne¤i, Prof. Nuret-
tin Öktem Sok. No. 10/2, Lale Palas Apt.,
80260 fiiflli, ‹stanbul 
‹nternet: www.uroturk.org

15-19 Ekim 2001 X. Türk Klinik Mikro-

biyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Kongre-

si, Adana
Baflvuru: Prof. Dr. ‹smail H. Dündar, Çuku-
rova Üniversitesi, T›p Fakültesi, Klinik Mik-
robiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Balcal›, Adana 
‹nternet: www.klimik2001.org

√ 18-19 Ekim 2001 Euro-Conference on

Vaccines of the Future: From Rational De-

sign to Clinical Development, Paris, Fransa 
Baflvuru: Institut Pasteur Euroconferences,
28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex,
France 
‹nternet: www.pasteur.fr/applications/
euroconf/

18-20 Ekim 2001 Trends in Invasive Fun-

gal Infections 6, Prague, Çek Cumhuriyeti 
Baflvuru: Concorde Services Limited, 42
Canham Rd, London W3 7SR, United King-
dom 
‹nternet: www.aspergillus.man.ac.uk/tifi6

21-24 Ekim 2001 2nd International Me-

eting on Antimicrobial Chemotherapy in

Clinical Practice (ACCP), Portofino, ‹talya 
Baflvuru: M. Bassetti, University of Genoa,
Largo G. Gaslini 5, I-16147 Genoa, Italy 
‹nternet: www.multimedia.it/
congress_studio/accp/default.htm

23-25 Ekim 2001 3rd International

Workshop on Adverse Drug Reactions and

Lipodystrophy in HIV, Athens, Yunanistan 
Baflvuru: Organizing Secretariat-Lipodyst-
rophy 2001, International Medical Press USA,
3340 Peachtree Road, Suite 550, Atlanta, GA
30326, USA
‹nternet: www.intmedpress.com/
lipodystrophy

25-28 Ekim 2001 39th  Annual Meeting of

Infectious Diseases Society of America, San
Francisco, California, ABD 
Baflvuru: IDSA, 99 Canal Center Plaza, Suite
210, Alexandria, VA 22314, USA
‹nternet: www.idsociety.org

27-31 Ekim 2001 The 10th International

Conference of People Living with

HIV/AIDS, Port of Spain, Trinidad 
Baflvuru: Global Network of People Living
with HIV/AIDS, P.O.Box 11726, 1001 GS
Amsterdam, The Netherlands
‹nternet: www.hivnet.ch/gnp 

27-31 Ekim 2001 The 8th European Con-

ference on Clinical Aspects and Treatment

of HIV Infection, Athens, Yunanistan 
Baflvuru: Prof. John Kosmidis, Head, Dept..
of Medicine, Euroclinic of Athens, 9, Atha-
nassiadou Str., GR-151 21 Athens, Greece 
E-posta: euroaids2001@travelling.gr

√ 1-4 Kas›m 2001 Hastane ‹nfeksiyonlar›

E¤itim Program› 2001, Pamukkale 
Baflvuru: Prof. Dr. Dilek Arman, Gazi Üni-
versitesi, T›p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji
ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›, Be-
flevler, Ankara 
‹nternet: www.hiep2001.gen.tr

11-15 Kas›m 2001 50th Annual Meeting

of American Society of Tropical Medicine

and Hygiene, Houston, TX, ABD 
Baflvuru: ASTMH, 60 Reverse Dr., Suite
500, Northbrook, IL 60062, USA
‹nternet: www.astmh.org/meetings/
meeting2001.html

12-14 Kas›m 2001 5. Türkiye AIDS

Kongresi, ‹stanbul 
Baflvuru: Prof. Dr. Enver Tali Çetin, Rumeli
Cad., ‹pek Apt No. 7, 80110 Osmanbey, ‹stan-
bul 
E-posta: ankem@ankem.org

2-6 Aral›k 2001 4th International Confe-

rence on Therapies for Viral Hepatitis, Isla
Verde, Puerto Rico 
Baflvuru: Organizing Secretariat-Hepatitis
2001, International Medical Press USA, 3340
Peachtree Road, Suite 550, Atlanta, GA
30326, USA
‹nternet: www.intmedpress.com/puerto_rico

11-14 Aral›k 2001 The Fifth International

Conference on Home and Community Care

for Persons Living with HIV/AIDS, Chiang
Mai, Tayland 
Baflvuru: HIV2001 Conference Secretariat,
c/o WHO Office, Ministry of Public Health,
Tiwanond Road, Nonthaburi 11000, Thailand 
‹nternet: www.hiv2001.com

12-14 Aral›k 2001 5th International

Symposium on Febrile Neutropenia, Brus-
sels, Belçika 
Baflvuru: Mrs M. Hazard, Ms D. Vacca, Sec-
retariat to Professor J. Klastersky, Department
of Medicine, Institute Jules Bordet, Rue Hé-
ger-Bordet 1, 1000 Bruxelles, Belgium 

14-17 Aral›k 2001 First International

Meeting on Penems, Carbapenems, and

Related Compounds, Venice, ‹talya 
Baflvuru: Congress Studio International, Pi-
azza S. Turr, 5, 201 49 Milano, Italy 
E-posta: info@congress-studio.it

9-11 fiubat 2002 Second Forum on Respi-

ratory Tract Infections, Monte Carlo, Mona-
co 
Baflvuru: Organizing Secretariat, AISC-AIM
Group, Via A. Ristori 38, I-00197 Rome, Italy 
‹nternet: www.aisc.it/respinf2002

11-14 Mart 2002 10th International

Congress on Infectious Diseases, Singapore,
Singapur Baflvuru: International Society for
Infectious Diseases, 181 Longwood Avenue,
Boston, MA 02115, USA ‹nternet:

www.isid.org
7-9 Nisan 2002 12th Annual Scientific

Meeting of SHEA, Salt Lake City, UT, ABD 
Baflvuru: SHEA Meetings Department, 19
Mantua Road, Mt. Royal, NJ 08061, USA

20-23 Nisan 2002 3rd World Congress on

Anaerobic Bacteria and Infections, Milan,
‹talya 
Baflvuru: International Society for Anaerobic
Bacteria, 181 Longwood Avenue, Boston, MA
02115, USA
E-posta: dostein@aol.com

21-25 Nisan 2002 II. Moleküler ve Tan›-

sal Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya
Baflvuru: Doç. Dr. Tan›l Kocagöz, Hacettepe
Üniversitesi, T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 06100
S›hhiye, Ankara
E-posta: tk05-k@tr.net

24-27 Nisan 2002 12th European Cong-

ress of Clinical Microbiology and Infectious

Diseases, Milan, ‹talya 
Baflvuru: 12th ECCMID 2002, c/o AKM
Congress Service, P.O. Box 6, CH-4005
Basel, Switzerland
‹nternet: www.akm.ch/eccmid2002

5-8 May›s 2002 4th European Congress

of Chemotherapy and Infection, Paris, Fran-
sa 
Baflvuru: Congrex Sweden AB, P. O. Box
5619, SE-114 86 Stockholm, Sweden 
‹nternet: www.congrex.se/ecc-4

12-15 May›s 2002 Microbicides 2002,

Antwerp, Belçika 
Baflvuru: Mrs. Yvette Jacob, Department of
Microbiology, Institute of Tropical Medicine,
Nationalestraat 155, B-2000 Antwerp, Bel-
gium
‹nternet: www.itg.be/micro2002

19-23 May›s 2002 29th Annual Educati-

onal Conference and International Meeting

of Association for Professionals in Infection

Control and Epidemiology (APIC 2001),

Nashville, Tennessee, ABD 
Baflvuru: 1016 Sixteenth St., NW, 6th Floor,
Washington, DC 20036, USA
‹nternet: www.apic.org/html/educ/
calendar.html

6-13 Temmuz 2002 XIV International

Conference on AIDS, Barcelona, ‹spanya 
Baflvuru: Conference Program Secretariat,
Edifici Apollo X, Balmes, 200 at. 9, E-08006
Barcelona, Spain 
‹nternet: www.aids2002.com

20-27 Temmuz 2002 Fourth International

Conference on Ticks and Tick-Borne Pat-

hogens, Banff, Alberta, Kanada 
Baflvuru: Dr. Reuben Kaufman, Department
of Biological Sciences, University of Alberta,
Edmonton, Alberta, Canada T6G 2E9
‹nternet: www.biology.ualberta.ca/
courses.hp/ttp4.hp/home.htm

28 Temmuz-1 A¤ustos 2002 Xth Inter-

national Congress of Bacteriology and App-

lied Microbiology, Xth International Cong-

ress of Mycology, XIIth International

Congress of Virology, Paris, Fransa 
Baflvuru: ICA/IUMS 2002, 4 Villa d’Orléans,
F-75014 Paris, France 
‹nternet: www.IUMS-PARIS-2002.com

4-10 A¤ustos 2002 Tenth International

Congress of Parasitology, Vancouver,
Kanada 
Baflvuru: ICOPA X, Conference Secretariat,
Venue West Conference Services Ltd. #645-
375 Water St., Vancouver, B.C. Canada V6B
5C6
‹nternet: www.venuewest.com

√ 18-22 A¤ustos 2002 16th International

Epidemiological Association (IEA) World

Congress of Epidemiology, Montreal,
Quebec, Kanada
Baflvuru: Congress Secretariat, c/o Events In-
ternational Meeting Planners, Inc., 759 Vic-
toria Square (Suite 300), Montreal, Quebec,
H2Y 2J7, Canada
‹nternet: http://www.iea2002.com

15-18 Eylül 2002 Fifth International

Conference of the Hospital Infection Soci-

ety, Edinburgh, Scotland, Birleflik Krall›k 
Baflvuru: Concorde Services/HIS 2002, Unit
4B, 50 Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow
G4 9TB, Scotland, United Kingdom 
E-posta: his@concorde-uk.com
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teliksiz yayÝn yapÝlmasÝnÝn itici g��-
leri nelerdir ? Üki ana g�c�n varlÝÛÝ
hemen dikkati �ekmektedir. Bunlar-
dan birincisi, hekimlerin meslektaß-
larÝnca/kurumlarÝnca deÛerlendiril-
melerinde ve akademik y�kseltilme
ile atanmalarÝnda yapmÝß olduklarÝ
yayÝnlara verilen aßÝrÝ �nemdir. Yine,
bir�ok meslek �rg�t� i�in dergi/ler
yayÝmlamak bir itibar konusudur.
EÛitimin ve saÛlÝÛÝn bir meta olarak
algÝlandÝÛÝ g�n�m�zde, �zellikle, ya-
yÝnlarÝn daha fazla �retildiÛi ileri ka-
pitalist �lkelerde hekim fazlalÝÛÝnÝn
(7) da bu a�Ýdan bir yarÝßma ortamÝ
yaratarak bu s�rece katkÝda bulun-
duÛu d�ß�n�lebilir. Kimi adlarÝn bir
yazÝ makinesine d�n�ßt�Û� g�n�-
m�z tÝp yayÝn ortamÝnda, yayÝn
yapmak tiranik bir boyut kazanmÝß-
tÝr.

Ükinci ana itici g�c�n, yayÝn d�n-
yasÝnÝn end�strileßmesi ve �okulus-
lu ßirketlerin ortaya �ÝkmasÝ olduÛu
g�r�lmektedir. Bilimsel, teknik ve
tÝbbi yayÝnlarÝn yayÝnlanmasÝ k�rlÝ
bir ißtir ve elverdiÛince kÝßkÝrtÝlmak-
tadÝr. G�nl�k �alÝßmalarÝ i�erisinde
boÛulmuß bir hekim i�in, d�nya ila�
piyasasÝnÝn boyutlarÝ hakkÝnda bilgi
edinmenin zorluÛuna benzer ßekilde
tÝbbi yayÝnlarÝn pazarÝ hakkÝnda da
bilgi edinmek kolay deÛildir. Belki ßu
�rnek kaba bir fikir verebilir: �okulus-
lu yayÝn devleri Read Elsevier ile
Thomson Corp., bir baßka yayÝn devi
olan Harcourt GeneralÕi toplam 5.6
milyar USDÕye almak �zere birka� ay
�nce anlaßmÝßlardÝr. Bu satÝß,
ÒtextbookÓlar yanÝnda 500 bilimsel,
teknik ve tÝbbi dergiyi (STM jour-
nals) de i�ermektedir. B�ylesi bir
satÝß, yani, AmerikalÝ bir yayÝn devi-
nin bir Üngiliz yayÝn devi tarafÝndan
satÝn alÝnmasÝ (Read Elsevier 3.5
milyar USDÕyi �demeyi kabul etmiß-
tir), Üngiliz h�k�meti tarafÝndan bu
pazarda tekelleßmeye yol a�acaÛÝ
endißesiyle araßtÝrma konusu yapÝl-

masÝna neden olmakla birlikte dergi
fiyatlarÝnda da bir artÝßa yol a�mÝß-
tÝr (8). B�ylesi artÝßlar, bu yÝl, New
York �niversitesi k�t�phanesinin
269 periyodiÛi almaktan vazge�me-
sine neden olmußtur.

�te yandan, kimi itibarlÝ dergiler,
�okuluslu ila� ve teknoloji tekelleri-
nin ilanlarÝ i�in yarÝßmakta ve kimile-
ri de salt ticari nedenlerle edit�rle-
rini bile deÛißtirmektedirler (9).
American Academy of PediatricsÕin
resmi bilimsel dergisi olan Pediat-
ricsÕle ilgili bir araßtÝrmada, derginin
Ocak 1996-Temmuz 1999 d�nemin-
deki gelirlerinin % 31.33Õl�k b�l�m�-
n� ticari reklamlarÝn olußturduÛu
belirtilmektedir (10)

Bu soluklanmanÝn sonunda
BMJÕnin edit�rlerine kulak vermek
yerinde olacaktÝr: Ò�ok sayÝda dergi
ve �ok sayÝda yayÝncÝnÝn varlÝÛÝ
araßtÝrma literat�r�nde Balkanlaß-
maya yol a�mÝßtÝr. Sistematik bir
derleme yapmak girißiminde bulunan
herhangi bir kißi, b�t�n ilgili araßtÝr-
ma �alÝßmalarÝnÝ bulmanÝn ileri dere-
cede g�� olduÛunu ve o yayÝnÝn nere-
de olduÛunu belirlese bile onun bir
kopyasÝna sahip olmanÝn �ok pahalÝ-
ya geldiÛini bilmektedirÓ (11).

Bilgi kaynaklarÝna ilißkin b�t�n
bu karmaßa i�erisinde, ��z�m olarak
ortaya atÝlan en �nemli kavram ÒKa-
nÝta DayalÝ TÝpÓ (KDT) (Evidence-ba-
sed Medicine) olmußtur. KDT, birey-
sel hastalarÝn bakÝmÝnda, o sÝrada
var olan en iyi kanÝtÝn d�r�st, a�Ýk ve
mantÝklÝ kullanÝmÝ olarak tanÝmlan-
maktadÝr (12). �nc�l�Û�n� Üngiliz ve
KanadalÝ gruplarÝn yaptÝÛÝ KDT, has-
ta bakÝmÝyla ilißkili kalite i�in �nemli
bir yol olarak savunulmaktadÝr ve ki-
mi eÛitim programlarÝnda yer alma-
ya baßlamÝßtÝr. KDTÕnin alt yapÝsÝnÝ,
kolaylÝkla anlaßÝlacaÛÝ �zere, g�n�-
m�zde, elektronik ortam olußtur-
maktadÝr (13,14). KDTÕye ilißkin bir-
�ok sÝnÝrlamalar yanÝnda, hasta ba-
kÝmÝnda hekimin rol� ve hekimlik sa-
natÝ noktalarÝnda itirazlar da dillen-
dirilmektedir (2,15,16). KDTÕde vur-
guÕnun bireysel hasta bakÝmÝna ve
klinik araßtÝrma sonu�larÝna yapÝldÝ-
ÛÝ unutulmamalÝdÝr. G�zlemsel �alÝß-

malar ve uygulamalar i�in maddi
kaynaklar sorunu Òbelli orandaÓ �te-
lenmektedir. Oysa, i�inde yaßadÝÛÝ-
mÝz ger�ek d�nya, k�reselleßme ide-
olojisinin dayatÝldÝÛÝ ve hem yoksul-
laßmanÝn, hem de yoksullar ile var-
sÝllar arasÝndaki farkÝn a�ÝldÝÛÝ bir
d�nyadÝr. �te yandan, toplum saÛlÝ-
ÛÝ g�stergeleri ile birey saÛlÝÛÝnÝn
g�stergeleri farklÝdÝr ve k�reselleß-
menin �nemli etkilerinden biri top-
lum saÛlÝÛÝnÝn ve bu kanaldan birey
saÛlÝÛÝnÝn altÝnda bulunduÛu tehdi-
din b�y�kl�Û�n�n artÝyor olmasÝdÝr
(17).

TÝp uygulamalarÝnda kanÝtlarÝn
ve nesnel ger�eÛin peßinde olma �a-
balarÝ g�n ge�tik�e artÝyor olsa da
bu uygulamalar, aynÝ zamanda, i�in-
de ißlerliÛe konduklarÝ saÛlÝk siste-
minin �zellikleri ve toplumun k�lt�r
yapÝsÝyla yoÛun bi�imde etkilenmek-
tedirler. Bilimsel tÝbbÝn ancak en-
d�strileßmiß �lkelerdeki tÝp oldu-
Ûu(!) savÝndan (18) hareket ederek
bu �lkelerden kimi �rnekler vermek
yerinde olacaktÝr. Amerikan hekimle-
ri FransÝz, Alman ve Üngiliz hekimle-
rinden daha fazla tanÝsal teste
baßvurmaktadÝrlar. Bir AmerikalÝ ka-
dÝn, AvrupalÝ hemcinsinden �� kez
daha �ok histerektomi olma ßansÝ-
na sahiptir. Amerikan hekimleri, Üngi-
liz hekimlerden iki kat fazla antibi-
yotik kullanmaktadÝrlar. Almanlar,
Üngilizlerden altÝ kat daha fazla kalp
ilacÝ kullanmaktadÝrlar. Amerikan he-
kimleri d�ß�k kan basÝncÝnÝ tedavi
etmeyi tÝbbi bir hata olarak g�r�r-
ken, Üngiliz hekimler ciddi tedavilere
girißmektedirler (19,20). Bir de kißi-
sel g�zlem: Japonlar g�nde tek doz
verilen ila�lara g�venmezler (Bu ne-
denle, antibiyotikler dahil b�yle ila�-
lar JaponyaÕda g�nde iki dozluk pre-
paratlar halinde piyasaya s�r�l�r).
ÒManaged careÓ uygulamalarÝ, Ame-
rikaÕda hasta-hekim ilißkilerinin ko-
runmasÝ gerektiÛine ilißkin uyarÝlarÝn
yeniden g�ndeme gelmesine yol a�-
mÝß (21); ancak, gelinen son nokta
ßu olmußtur: ÒHekim hastasÝnÝn �Ý-
kar ve istekleriyle, i�inde yer aldÝÛÝ
saÛlÝk sisteminin �ÝkarlarÝnÝ denge-
lemek zorundadÝrÓ (22).

SANAT BUNUN
NERESÜNDE?

Birinci Sayfadan Devam
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Ya, ���nc� D�nyaÕdaki durum ne
mi ? Harrison (23), ßunlarÝ yazar:
Ò���nc� D�nyaÕda tipik bir doktor,
son derece uygunsuz bir teknolojinin
fonksiyon ifa edemez bir par�asÝdÝr.
Bir Rolls-royce filosu toplu taßÝma-
cÝlÝk sorununa ne kadar ��z�m geti-
rirse, ���nc� D�nyalÝ doktorun, in-
sanÝnÝn saÛlÝk problemine ��z�m ge-
tirme ßekli de �yledir.Ó Ò... �Ûrendikle-
ri, BatÝlÝ insanÝn rahatsÝzlÝklarÝnÝn
tedavisi idi. Kendi �lkesinin zengini
de BatÝlÝlar gibi yaßadÝÛÝ i�in BatÝlÝ-
lar gibi hastalanÝyordu ve bunlarÝ
tedavi edip iyi para kazanabiliyordu.
�lkesinin insanÝnÝn sindirim siste-
minde dolaßan solucanlar, sÝtma,
k�t� beslenme gibi tuhaf ßeyler onu
pek ilgilendirmiyordu. Yeterince ba-
ßarÝlÝ ise ABD, Üngiltere, Fransa gibi
�lkelerden birine kapaÛÝ atÝyor keyfi-
ni keyif ediyorduÓ (K���k bir not:
Þimdilerde ise BatÝlÝ �lkelere gitmek
yerine o �lkelerin �okuluslu ßirketle-
rinin kendi �lkelerindeki ayaklarÝnda
bir ßirket vatandaßÝ olarak yaßama-
yÝ yeÛliyorlar...).

Bu arada, bireyde hastalÝk ve
saÛlÝk anlayÝßlarÝnÝn tÝptaki iki farklÝ
yansÝmasÝ olan Oslerci (HastalÝk
makinenin bozulmasÝdÝr: HastalÝk
her kißide aynÝdÝr) ve Garrodcu (TÝp
bireysel �eßitlilik ve evrim zemininde
ele alÝnmalÝdÝr: HastalÝk yok, hasta
vardÝr) bakÝßlardan hangisinin ege-
men olduÛu da tÝp k�lt�r�n� y�nlen-
dirmektedir (24).

Sonu� olarak, g�nl�k klinik uygu-
lamalarda, bilgilenme s�re�leri ve
k�lt�rel �zellikler, tÝbbi karar verme-
de etkili olmaktadÝr. Ve sanat, uygu-
lamalÝ bir bilimsel disiplin olan klinik
tÝbbÝn t�mleyici bir par�asÝdÝr.

�lkemizdeki uygulamalarÝmÝzda
bu s�re�ler nasÝl mÝ ißliyor? Siz ne
dersiniz ?!...

Kolay gelsin.
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