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Prof. Dr. Abdurrahman KADAYIFÇI ve Prof. Dr.
Ömer ÖZÜTEMİZ’i ülkemizde bulunan Tıp Fakül-
tesi Gastroenteroloji Klinikleri personel, cihaz ve
akademik faaliyetler konusunda yaptıkları anket
çalışmaları nedeniyle kutluyorum. 

Yazarlar yaşanan sorunları tespit ettikleri gibi
öneride de bulunmaktadırlar. Bu yaklaşımlarının
çağcıl bir davranış olduğunu düşünmekteyim.
Üniversiteler kendi sorunlarını konuyla ilgili ol-
mayan kişi ve kurumlara ihale etmemelidir. Üni-
versiteler kendi sorunlarını tespit edip çözüm
üretmelidir. Temelde üniversiteler ülke sorunları-
nı da saptamalı ve çözümü konusunda da bilgi
üretmelidir. 

Üç büyük kentimizde bulunan Tıp Fakülteleri de
diğer Tıp Fakültelerinin yaşadığı sorunları az ve
ya çok yaşamaktadır. Bu ülkeye yaşatılan ekono-
mik krizler Devlet Üniversitelerinin elini kolunu
bağlamıştır. Gastroenteroloji Kliniklerinin özellik-
le endoskopi laboratuvarlarının teknik alt yapısı
ve standartları tükenme noktasına gitmektedir.
Bu sorunun çözümü zannedildiği kadar zor değil-
dir. Bu ülkenin sağlık ve eğitime yeterince kaynak
ayıracak gücü vardır ya da olmalıdır. 

Türk Gastroenteroloji Derneği’nin Avrupa Birliği-
ne uyum çalışmalarından sorumlu çalışma gru-
bu, fakültelere başvurarak Gastroenteroloji Kli-
niklerini ziyaret edeceklerini bildirip izin alarak o
kiliniklerin olmazsa olmazlarını tespit etmelidir-
ler. Hazırlayacakları raporları, fakültelere teslim
etmeli ve eksiklerin giderilip giderilemeyeceğini
tespit etmelidir.

Çoğulcu demokratik ülkelerde çözüm bu şekilde
yapılır. Ahbap çavuş ilişkileriyle sorunların çözü-
münde devamlılık kazanılamaz. Maalesef üni-

versitelerde yönetimde aktif görev alanların, tüm
imkanları kendi bilim alanları için kullandıkları
zaman zaman görülmektedir. Bu, feodal zihniye-
tin günümüzde temsilcilerinin bulunduğunu or-
taya koymaktadır. Bu ülkede herkes demokrasi-
nin nimetlerini sonuna kadar ne pahasına olur-
sa olsun kullanmak isterken bilim yuvaları üni-
versitelerimizin çağcıllaşmasını istememektedir. 

Ülkenin dört bir yanına üniversite açılmasını
tüm yüreğimle desteklemekteyim. Çünkü o üni-
versitelerin Atatürk’ün Anadolu’dan başlattığı
aydınlanmayı sonsuza dek sürdüreceklerini dü-
şünüyorum. Bu inancımı hiç bir zaman yitirme-
dim bu bir gün mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü
bilimin yolunu saptırmaya kimsenin gücü yet-
mez. Artık herkes anlamaya başladı ki dünyayı
kimse tersine döndüremez.

Tıp Fakülteleri’nin birincil görevi Eğitim, ikinci
görevi Araştırma, üçüncü görevi Sağlık hizmeti
üretmektir. Maalesef her kurum gibi işin kolayına
gitmekte ve hizmet sektörü gibi çalışmaktadır. O
nedenle tümü ikinci basamak olarak görev yap-
maktadır.

Üniversiteler asli görevlerine süratle dönmelidir.
Üniversiteler siyasilerin, radikal inanç ve düşün-
ce gruplarının ilgi alanı olmaktan kurtarılmalı-
dır. Ulusal bütünlüğümüzün ve geleceğimizin ga-
rantisi olan üniversitelerimizi çağın gerçekleri
doğrultusunda donatarak güçlendirmemiz gerek-
mektedir.

Üniversitelerin 21. yüzyılda gelişebilmesi için, sü-
ratle tam gün çalışmaya geçirilerek, bir geçim
alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Üniversitelerin
tam gün için alt yapılarını modernize etmesi ge-
rekir. Bilim adamlarının ekonomik sıkıntı çekme-
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yecekleri bir ücret politikası acilen hayata geçiril-
melidir. Üniversiteyi üniversite yapan fiziki alt
yapısı değildir. Üniversitelerin olmazsa olmazı
akademik yaşamı tercih eden nitelikli bilim ada-
mıdır. Nitelikli bilim adamı olmadan üniversite-
ler asli görevini yapamaz.

Nitelikli bilim adamı da kendine maddi ve mane-
vi saygı gösterilmezse akademik yaşamı tercih et-
mez. Çözümün ne olduğunu herkes biliyor fakat
çözüm kimsenin işine gelmiyor. Direnmenin an-
lamı yok, üniversite sorunları bir gün çözümlene-
cek fakat zaman kaybediyoruz ve olan ülkeye
oluyor.

Yazarların düşüncelerine katılıyorum son 15 yıl-
da ülkemizde gastroenteroloji büyük bir gelişim
göstermiştir. Bu gelişim özellikle teknoloji ürünle-
rinin itici gücü ve ilaç sanayinin bilgilendirme
konusundaki aktiviteleri desteklemesiyle yaşan-
maktadır.

Teknoloji dünyamızı hızla değiştirmektedir, ayak
uyduramayanları da gündemden düşürmektedir.
Bilim ve ürünü teknoloji kafamızda da değiştire-
cektir. Bu ülkenin daha çok bilim adamına ve da-
ha çok yan dal uzmanına ihtiyacı vardır. Gastro-
enteroloji Kliniklerinde kadrolar yetersizdir. Bu
kadroları kim veriyorsa din adamından daha çok

bilim adamı yetiştirmek için kadro versin. Tıp Fa-
kültesine başvuran hastalar başka şey için kay-
nak değil, araştırma için kaynak olmalıdır. Aka-
demik çalışan bir kliniğe başvuran hastaların
%70-80’i bir çalışma protokolüne girmesi gerekir.
Bu nedenle Tıp Fakültelerinde özel hasta muaye-
nesi kaldırılmalı ve öğretim üyeleri poliklinik
hastası görmelidir.

Anadolu’da yeni açılan üniversiteler de eski üni-
versitelerin rahatsızlığını yaşamaktadır. Çünkü
benzer hastalığa yakalanmışlardır. Hastalığın ne-
deni bellidir. Gerekli tedavi yapılırsa en azından
onlar kurtarılabilir. Şunu açıkça belirtmek isterim
ki Anadolu’daki Tıp Fakülteleri beklenenin üstün-
de bir gelişim göstermiştir. Pozitif bilim inancı
olan gençlerle kadrolar pekiştirilirse inanıyorum
ki güneş Anadolu’da yeniden doğacaktır.

Üniversiteler kendi sorunlarının yanısıra ülke ve
dünya sorunları için de reçete hazırlamak zorun-
dadır.

Genel bütçeden eğitim ve sağlık için yeterli kay-
nak ayrılmalı ve işe uygun klinikte insan gücüy-
le geleceği yakalamak için daha çok çalışmak ge-
rekir. Bu ülkede yaşam koşullarının iyileştirilmesi
için bu ülkenin havasını soluyan tüm bireylerin
daha çok çalışması gerekmez mi?


