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ürkiye gibi genç ve geliﬂmekte olan bir ülkede çeﬂitli sorunlar›n olmas› kadar do¤al bir
ﬂey olamaz. Sorun varsa mutlaka çözümü
vard›r. Biz çözemiyorsak mutlaka çözen vard›r, o
aran›p bulunmal›d›r. Bizim gibi ayd›nlanma sürecini
tam yaﬂayamayan ﬂanss›z toplumlarda baz› kesimler
çözümsüzlükten nemaland›¤› için sorunlar genellikle
ask›da kalmaktad›r. Sorunlar›n zaman›nda uygun ﬂekilde çözümlenmemesi toplumun sosyal yap›s›nda
da gediklerin aç›lmas›na yol açmaktad›r. Bu nedenle
saptanan sorunlar›n, ne pahas›na olursa olsun, zaman›nda, ivedilikle çözümlenmesi gerekir.

T

Sorunlar›n saptanmas› ve çözüm yollar›n›n ortaya
konmas› gelene¤i bizim gibi toplumlarda geliﬂmedi¤i için bir türlü yolumuzu bulam›yoruz. Böyle bir gelene¤i oluﬂturmak için ilk kez 3-7 Ekim 1993 y›l›nda
Bursa’da gerçekleﬂtirilen X. Ulusal Gastroenteroloji
Kongresinde “Sorunlar›m›z” baﬂl›¤›nda bir panel düzenlenmiﬂ idi. O panelde ortaya konan sorunlar› k›saca hat›rlamakta yarar vard›r.
1. Bilimsel araﬂt›rmalardaki nicelik ve niteli¤in geliﬂtirilmesi.
2. Genç bilim adamlar›n›n araﬂt›rma için donan›ml›
hale getirilmesi.
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3. Gastroenterolojist say›s›n›n ülkemiz için olmas›
gerekenden az oldu¤unun ilgili kurumlara bildirilmesi.
4. Ulusal Gastroenteroloji Kongresinin belli bir program dahilinde her y›l yap›lmas›.
Maalesef 1993 kongresinde baz› sorunlar gündeme
getirilmiﬂ olsa da çözüm konusunda yeterli görüﬂ ortaya konamad›. Çünkü genel yaklaﬂ›m, kiﬂisel sorunlar çözülürse toplumsal, kurumsal sorunlar da kendili¤inden çözülür yönündeydi. O zaman mevcut olan
200-250 gastroenterolojistin yeterli oldu¤u baz› arkadaﬂlar taraf›ndan ileri sürülse de uluslararas› kriterler mevcut gastroenterolog say›s›n›n yetersiz oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktayd›. 2007 y›l›na gelindi¤i zaman mevcut 400-460 gastroenterolojist
mevcut ihtiyac› karﬂ›layamamaktad›r. Bugün itibar›yla en az 3500-5000 gastroenterolog’a ihtiyaç vard›r. 1993 y›l›nda soruna bilimsel ve ak›lc› yöntemlerle yaklaﬂ›lmad›¤› için zaman içinde ortaya ç›kan boﬂluk konunun uzman› olmayanlarca doldurulmuﬂ, bu
da bir kargaﬂan›n oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r. Bu kaotik
durumun oluﬂmas›nda ülkeyi yöneten hükümetlerin
yan› s›ra, yan dal uzmanlar›n›n say›s›n›n artmas›n›
istemeyen akademik çevrelerin ve baz› derneklerin
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de rolü olmuﬂtur (‹ç Hastal›klar›, Genel Cerrahi vb.).
Özellikle Sa¤l›k Bakanl›¤› ve yandaﬂ› akademik çevreler yandal uzmanl›¤›na olumsuz yaklaﬂmaktad›r.
Onlar sa¤l›k sorunlar›n›n pratisyen hekim ve ana uzmanl›k dallar›na çözdürülmesinin daha ekonomik oldu¤unu düﬂünmektedirler. Daha do¤rusu sa¤l›k hizmetinin verilmesini baﬂkalar›na ihale etmeyi düﬂünmektedirler. Onlara göre yandal uzmanl›¤› sa¤l›k giderlerini artt›r›r, o nedenle yandal uzman› say›s› asgari seviyede olmal›d›r. Bu yaklaﬂ›m hem ak›lc› de¤il, hem de insani de¤ildir. Maalesef bu yanl›ﬂ yaklaﬂ›m üniversitelerde de yandaﬂ bulabilmiﬂtir. Zaman
bu insanlar›n yanl›ﬂ düﬂündü¤ünü ortaya koydu. Bugün birçok alanda yandal uzman aç›¤› önemli bir sorun olarak yaﬂanmaktad›r. Bu sorunun ortaya ç›kmas›nda mevcut hükümetin son beﬂ y›l içindeki yaklaﬂ›mlar›n›n da önemli rolü olmuﬂtur.
1993 Kongresinde gündeme taﬂ›nan konulardan birisi de Kongrenin her y›l ve Dernek yönetimince yap›lmas›n› önermemizdi. Kat›l›m›n azl›¤›, sunumlar›n
yetersizli¤i öne sürülerek her y›l kongre yap›lmas›n›n uygun olmad›¤› birçok kat›l›mc› taraf›ndan dile
getirildi. O zaman her y›l kongre yap›lmas›na karﬂ›
ç›kanlar daha sonra kendileri her y›l kongre yapmaya baﬂlad›lar. O zamanki dernek yönetimi karﬂ›t görüﬂlere ra¤men kongreyi bizzat Derne¤in her y›l yapmas›na karar alarak yaﬂama geçirdi. Bu yaklaﬂ›m ülkemizde gastroenterolojinin geliﬂimine inan›lmaz
katk›lar sa¤lam›ﬂt›r. Ayr›ca birçok akademisyenin
yetiﬂmesinede zemin haz›rlam›ﬂt›r. Dernek baﬂar›l›
bir proje ve çal›ﬂma ile kongre kat›l›m ücretlerini,
konaklama ücretlerini vs. düﬂürerek kat›l›mc› say›s›n› bine ç›karm›ﬂt›r. Böylece Ulusal Gastroenteroloji
Kongremize gastroenterologlar›n yan›s›ra pediatrik
gastroenterologlar›n, gastroenterolojiye ilgi duyan
cerrahlar›n, patologlar›n, pratisyen hekimlerin de kat›l›m›na zemin haz›rlanm›ﬂt›r. Maalesef günümüzde
kongreler ticari iﬂletmeler ve turistik geziler ya da sahilde tatil yap›lacak organizasyonlara dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu yaklaﬂ›m geçmiﬂe sayg›s›zl›kt›r. Kendileri için döﬂenen yollar›n tahribidir. Bu yaklaﬂ›m›n kiﬂilerin kendilerine ve ülkemize zarar› büyüktür. Etik
kayboldu mu bir daha bulunamaz, gidince de bir daha geri dönmez. Kongreler bu ﬂekliyle sorunlar›n tar10

t›ﬂ›laca¤› ortam olmaktan ç›km›ﬂ, bizatihi kongrelerin kendileri sorun olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bir kongrenin
amac›, hedef kitlesi, bütçesi, konuﬂmac›lar›n saptanmas› vs gibi konular konusunda organizasyonu yapan›n da kongreye destek verenin de bilgisi yoktur. Olsun da nas›l olursa olsun fikri art›k zarar vermektedir. Kongre gönül alma, misafir a¤›rlama f›rsat› olarak düﬂünüldü¤ünden etik olmaktan da ç›km›ﬂt›r.
Maalesef dernek yöneticileri gönüllü kuruluﬂlarda
çal›ﬂma konusunda yeterince e¤itilmedikleri için
dünyadaki geliﬂmelerden de bihaberdirler. Bu nedenle gönüllü bir kuruluﬂ olarak TGV; 24-26 A¤ustos 2007 tarihinde Afyon’da Kocatepe I. SorunlarÇözümler toplant›s›n› düzenlemiﬂtir. Bu toplant›n›n
di¤er tüm dernekleri de harekete geçirece¤ini umut
ediyoruz. ‹lk toplant› olmas› nedeniyle organizasyonda baz› eksikler olmas›na ra¤men baﬂar›l› bir toplant› olmuﬂtur. Kat›l›mc›lar ve konuﬂmac›lar hem sorunlar›, hem de çözümleri aç›k yüreklilikle ortaya
koymuﬂlard›r. Önermelerin gerçekleﬂmesi bu toplant›ya kat›lan ilgililerin gayretine ba¤l›d›r. Sorunlarçözümler konulu toplant›lar›n tüm alanlarda sürekli
bir ﬂekilde yap›lmas› ülkemiz için çok yararl›d›r. Kocatepe I. Sorunlar-Çözümler Toplant›s›’nda ortaya
konan baz› sorunlar› ve çözüm önermelerini sizlere
k›saca aktarmak istiyorum.
1. Türkiye’de gastroenterolog say›s› yetersiz, da¤›l›m› ise dengesizdir. ‹vedilikle yandal uzmanl›¤›
için yeterli kadro ilan› yap›lmal›d›r.
2. Türkiye’de gastrointestinal sistem endoskopisini
gastroenterolog, çocuk gastroenterologlar› ve sindirim sistemi cerrahlar›n›n yapmas› gerekir. Di¤er bilim dal› uzmanlar›n›n endoskopiyi ilgi alan›
olarak gündeme getirmeleri kendi iﬂlerinden ve
as›l görevlerinden kaç›ﬂ›n ifadesi olarak kabul
edilmelidir. Herkes alm›ﬂ oldu¤u e¤itimin program›na sayg›l› olmal›d›r. Herkes baﬂkas›n›n iﬂini
yapmaya baﬂlarsa felaket senaryosu oynan›r.
Kurs vs ile endoskopi yapma yetkisi verilmesi
hem yanl›ﬂt›r. hem de yasal olarak suçtur. Modern bat› t›bb›nda günümüzde böyle bir uygulama
yoktur. Sa¤l›k Bakanl›¤› aksi bir uygulamay›
gündeme getirirse Türk Gastroenteroloji Derne¤i
yasal yollara baﬂvurmal›d›r.
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3. Ülkemizde Kronik Hepatitlerin (B, C, D) önemli
bir sa¤l›k sorunu oldu¤u ilgili kurumlara ve halka
anlat›lmal›d›r. Bu hastal›klarla gastroenterologlar
ilgilenmelidir. Çünkü gastroenteroloji sindirim
sistemi ve karaci¤er hastal›klar› ile ilgilenen uzmanl›k dal› olarak tüm dünyada sayg›n yerini alm›ﬂt›r. ‹ntani hastal›klar uzmanlar›n›n akut viral
hepatitler d›ﬂ›nda kronik karaci¤er hastal›klar› ile
ilgilenmesi hem hastalara hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Kat›l›mc›lar di¤er uzmanl›k dallar›n›n kronik hepatitler ile ilgilenmesinin
nedeninin ilaç firmalar›n›n etik olmayan promosyonlar›ndan kaynakland›¤›n› gündeme getirdiler.
‹laç firmalar›n›n da gastroenterolojinin ilgi alan›na ve konular›na sayg›l› olmas› gerekti¤i dile getirildi.
4. Viral belirteçleri negatif Akut Hepatitlerin de gastroenterologlar taraf›ndan izlenmesi gerekti¤i aksi
bir yaklaﬂ›m›n yasal sorunlara neden olabilece¤i
kabul gördü.
5. Ülkemizde Kronik Karaci¤er hastal›klar›n›n tan›
ve tedavisinin günümüzün olanaklar› içerisinde
en ekonomik ﬂekilde planlanmas›, karaci¤er
transplantasyonu ihtiyac›na ak›lc› yaklaﬂ›mlarda
bulunmak için Hepatoloji süper uzmanl›¤›n›n
gündeme getirilmesini tüm kat›l›mc›lar destekledi. Hepatoloji ihtisas›n›n gastroenteroloji ihtisas›ndan sonra bir y›l karaci¤er transplantasyonu
yap›lan bir merkezde yap›lmas› önerisi kabul gördü. Bu konuda Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin
Üniversite, YÖK, Sa¤l›k Bakanl›¤› seviyesinde
giriﬂimde bulunmas› ön görüldü.
6. T. G. Derne¤i’nin hasta haklar› konusunda duyarl› olmas› ve hasta haklar›n› savunmas› istendi.
7. T. G. Derne¤i’nin; üyelerinin hak ve sorunlar›n›
sahiplenmesi gerekti¤i vurguland›.
8. T. G. Derne¤i’nin etik kurulunu oluﬂturarak üyeleraras› ve dernekleraras› konularda etik de¤erlerin çi¤nenmesi karﬂ›s›nda kesin tav›r koymas› gereklili¤i belirtildi.
9. Medya-Toplum iliﬂkilerinde toplumun yanl›ﬂ ve
yanl› bilgilendirilmesi durumunda T. G. DerneGG

¤i’nin do¤ruyu ortaya koymal›, gerekirse yasal
yollara baﬂvurmesi belirtildi.
10. T. G. Derne¤i e¤itim kurumlar›nda fiziki alt yap›y› ve endoskopi laboratuvarlar›n›, motilite laboratuvar›, ERCP, ultrasonografi, endosonografi vs
üniteleri denetlenmeli, eksikleri saptayarak uygun bir lisan ile e¤itim kurumunun yönetimine
durumu bildirmelidir. Bu yöntemle e¤itim kurumlar›n›n eksikleri hem saptan›r hem de giderilebilir. Ayr›ca e¤itim kadrolar›nda yetersizlik
varsa o da saptanm›ﬂ olacakt›r.
11. Gastroenteroloji alan›nda tek ve en sa¤l›kl› güçbilgi kayna¤›n›n T. G. D.’nin oldu¤unu tüm kurumlar bilmelidir. Türkiye’de gastroenterolojiyi
T. G. D. temsil etmektedir. Bu nedenle Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndaki çeﬂitli çal›ﬂma komisyonlar›nda
gastroenterolojiyi derne¤in belirledi¤i kiﬂiler
temsil etmelidir. Bu yaklaﬂ›m çal›ﬂmalar›n tarafs›z ve bilimsel olmas›na imkan verir. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n siyasi kimli¤i göz önünde tutarak komisyonlara kendisinin adam belirlemesi hem etik
de¤ildir, hem de hastalar için zararl› olmaktad›r.
Dernek bu konuda di¤er uzmanl›k dernekleri ile
de iﬂbirli¤i yaparak güç birli¤ine gitmelidir. Dernek-Bakanl›k iﬂbirli¤i için gayret gösterilmelidir.
12. Türk Gastroenteroloji Derne¤inin ticari bir ﬂirket
gibi çal›ﬂmas›, temel kayg›s›n›n para olmas›n›n
gönüllü bir kuruluﬂ olup olmad›¤›n› tart›ﬂ›l›r hale
getirebilece¤i gündeme taﬂ›nd›. Derne¤in temel
gelirinin üye aidatlar›ndan ve yap›lan ba¤›ﬂlardan
olmas› gerekti¤i bildirildi.
13. Sa¤l›k Bakanl›¤› ile T. G. Derne¤inin geliﬂtirece¤i iﬂbirli¤inin ülke yarar›na olaca¤› bildirildi.
Unutulmamal›d›r ki, Ulu Önder Atatürk derneklere önem vermiﬂ ve onlar›n bilgi birikimlerinin
ülke için kullan›lmas›n›n zorunlulu¤unu bildirmiﬂtir. Atatürk 1931’de Türk Tarih Kurumunu,
1932’de Türk Dil Kurumu’nu dernek statüsünde
yaﬂama geçirmiﬂtir. Bu derneklere yeterli maddi
kaynak da b›rakm›ﬂt›r. 1928’de yapt›¤› Harf Devrimi’ni Dil Devrimi’nin izlemesini sa¤lam›ﬂt›r.
Gönüllü kuruluﬂlar Demokrasimizin oldu¤u kadar devrimlerin de bekçisidir. Bu gerçe¤i da¤lar
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taﬂlar bile anlamal›d›r. Gönüllü kuruluﬂlar›n rehberi Bilim ve Ak›l olmak zorundad›r.
14. T. G. Derne¤i gastroenteroloji alan›nda çal›ﬂan
tüm kuruluﬂlar› çat›s› alt›nda toplamak zorundad›r. Baﬂ› bozuklu¤a ve da¤›n›kl›¤a f›rsat vermemelidir. T. G. Derne¤i kurumsal kimli¤ini ve gücünü ortaya koyarak kendi tüzel kiﬂili¤ini korumal›d›r. Bu konuda gerekirse Etik Kurulunu ve
Disiplin Kurulunu oluﬂturarak göreve ça¤›rabilir.
15. Son y›llarda gençlerin yurtd›ﬂ›na gitmeye gerek
görmeden akademik yaﬂamda kalmay› tercih ettikleri görülmektedir. Bu yaklaﬂ›m bilimsel geliﬂmemiz için sak›ncal›d›r.
16. Gençlerin bilimsel araﬂt›rma yapma niteliklerinin
geliﬂmesi için temel bilimlerde doktora yapmalar› özendirilmeli ve doktoral› olanlar›n akademik
kimlik kazanmas›na destek verilmelidir.
17. E¤itim Hastanelerinde ve Üniversitelerde e¤itim
konusunda birçok problem mevcuttur. Bunlar›n
giderilmesi için bat› toplumlar›n›n izledi¤i yolun
izlenmesi için destek verilmesi gerekir.
18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresinin kongre sonras›nda tarafs›z kiﬂiler ve sponsor firmalar taraf›ndan de¤erlendirilmesinin yap›lmas›. Kongrelerin bilimselli¤ini yitirmesi ve tatil havas›nda geçmesi ilginin zamanla azalmas›na yol açacakt›r diye düﬂünüyorum. Kongreler genç bilim adamlar›n›n araﬂt›rmalar› ile kendilerini göstermeye f›rsat
bulduklar› organizasyonlar olmal›d›r. Kongre eﬂdost a¤›rlama yeri de¤ildir.
19. Sa¤l›k Bakanl›¤›nca uygulanan performans uygulamas›n›n etik sorunlarla dolu bir sistem oldu¤u, bu nedenle bu sistemin ak›lc› ve ahlaki bir sistem ile yer de¤iﬂtirmesi için derne¤in giriﬂimde
bulunmas› istendi.

roenteroloji dernek tüzüklerinin incelenmesi önerildi. Bu iﬂi dernek yönetiminin bizzat yapmas›,
komisyona havale ederek ç›kmaza sokmamas›
gerekti¤i bildirildi.
22. T. G. Derne¤inin önce kendisinin sonra da tüm
gastroenterologlar›n birlik ve dirli¤ini sa¤lamas›
tavsiye edildi.
23. T. G. Derne¤i baﬂta e¤itim hastanelerinde olmak
üzere çal›ﬂan tüm meslektaﬂlar›m›z› siyasi partilerin bask›s›na karﬂ› korumal›d›r. Özellikle e¤itim
kurumlar›na siyasetin girmesi e¤itimin sonu demektir. Bu hastal›¤a karﬂ› elbirli¤i ile kurumlar›
korumaya çal›ﬂmal›y›z.
24. T. G. Derne¤i’nin hepatoloji programlar›n›n aç›lmas› ve hepatoloji ünitelerinin oluﬂmas› için ilgili kurumlarla iﬂbirli¤ine baﬂlamas› önerildi. Zaman kayb›n›n telafisinin zor olaca¤› dile getirildi.
25. T. G. Derne¤i gastroenterolojiyi ilgilendiren konularda çal›ﬂan araﬂt›rma dernekleri ile iç-içe çal›ﬂmal›d›r. Bu konuda bat›l›laﬂmak zorunday›z.
26. Medyada gastroenterolojinin alan›n› ilgilendiren
konularda yanl›ﬂ haber mevcutsa T. G. Derne¤i
süratle yaz›l› ve görsel medyay› kullanarak halka
do¤ru bilgi vermekle görevlidir. Bu sorumlulu¤u
bir baﬂkas›na devredemez.
27. T. G. Derne¤i daha önce faaliyet göstermekte
olan çal›ﬂma ve araﬂt›rma gruplar›n› aktif hale getirmelidir.

20. Bugüne kadar sorunlar›n ortaya konup çözüm
üretilmedi¤i, sorunlar›n kendi kendine çözümlenebilece¤inin düﬂünüldü¤ü bildirildi.

T.G.V. sorunlar ve çözümler konusunda baﬂkalar›
hiçbir faaliyet göstermedi¤inden bu konuyu gündeme taﬂ›m›ﬂt›r. Bunda böyle de sorun-çözüm konusunda faaliyette bulunacakt›r. Bu konudaki görüﬂlerinizi dergilerimizde ve gazetemizde yay›nlamay› arzu ediyoruz. Bu nedenle konuyla ilgili görüﬂlerinizi
içeren yaz›lar›n›z› dört gözle bekliyoruz.

21. T. G. Derne¤inin bat› standartlar›na uygun bir tüzük haz›rlamas›n›n zaman›n›n geldi¤i bildirildi.
Özellikle bilimde önderlik yapan ülkelerin gast-

Afyon Kocatepe I. Toplant›s›na kat›larak tarihi bir
görevi baﬂar› ile yerine getiren aﬂa¤›da isimleri yaz›l› hocalar›m›za sevgi ve sayg›lar›m›z sunar›z.
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