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Editörden...
Değerli Fizyoloji Ailesi,
Onüçüncü sayımızla yine birlikteyiz.
2016’da Türk Fizyoloji Camiası, ülkemiz ve
bütün insanlık için sevginin, hoşgörünün ve
barışın ön planda olduğu bir yıl diliyoruz.
Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire
okulunun açılış tarihi olan (14 Mart 1827) ve
aynı zamanda ülkemizde modern tıp eğitiminin
başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mart Tıp Bayramı’mız kutlu olsun.
Bu sayımızda Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fizyoloji AD’nın tanıtım yazısını Prof.
Dr. Cahit Bağcı bültenimiz için hazırladı. Ayrıca
Prof. Dr. Erdal AĞAR tarafından derlenen
“Doçentlik Kriterlerine Genel Bir Bakış” adlı
yazıya ilerleyen sayfalarımızda ulaşılabilir.
Ondördüncü sayımızda buluşmak dileğiyle, sevgi, saygı ve sağlıkla…
Bülten Editörlüğü

Kutlama:
TFBD YK üyemiz, FEPS Genel Sekreteri Prof.
Dr. Bayram YILMAZ, Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreterliğine görevlendirilmiştir. Hocamızı tebrik eder, yeni
görevinde başarılar dileriz.

İçindekiler

 Anabilim dalı tanıtımı: Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD,
s. 2-5.
 IV. Nöron Görüntüleme Kursu,
Medipol Üniversitesi Rej. ve Rest. Tıp
Araştırmaları Merkezi , s.6.
 Doçentlik Kriterlerine Genel Bir
Bakış, Prof. Dr. Erdal AĞAR s. 7-9.

2016 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
AD’nın ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongremiz hakkındaki detaylı bilgiler www.ufk2016.org adresinde yer almaktadır.

42. UFK 2016 davetli konuşmacılardan bazıları
Professor Markus Hecker
(FEPS President,
Heidelberg University, Director of Institute of Physiology
and Pathophysiology)
Professor Richard Vaughan-Jones
(President of The Physiological Society, Oxford University
Cardiovascular Physiology)
Doç. Dr. Cenk Ayata
(Harvard University, Director, Neuroscience & Neurology,
Translational Medicine)

Duyurular & Haberler
 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Yüksek Lisans
Eğitimi (Tezli) programı açılmıştır.

 Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan TFBD 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi kurs, sempozyum ve panel öneri formlarına
www.tfbd.org.tr/duyuru sayfasından ulaşılabilir.
 Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikmenoğlu Falkmarken’in babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan
rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.
 Prof. Dr. Yuzuf Ziya Ziylan ve Prof. Dr. Niyazi Taşçı emekli olmuşlardır.
Fizyoloji bilimine verdikleri büyük emek ve katkılar için değerli hocalarımıza sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

lisans fizyoloji dersleri Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri
tarafından verilmektedir.

Lisans Eğitimi: Anabilim Dalımız, halen 5 öğretim
Anabilim Dalımız Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1989 yılında kurulmuştur. 15.06.1993 üyesi ile Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Fakülteleri 1. ve 2.
tarihinde göreve başlayan Uzman Dr. Hüseyin Beydağı sınıf Fizyoloji programını yürütmektedir. Öğretim üyele-

1994 yılında Anabilim Dalı başkanlığına atanmıştır. Aynı rimiz ayrıca 12 farklı program ile hem Gaziantep Üniveryıl içerisinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Fizyoloji sitesi hem de Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde
Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitime başlanmıştır.

lisans düzeyinde Fizyoloji dersleri vermektedir.

Lisansüstü Eğitim: Gaziantep Üniversitesi Fizyoloji
Doç. Dr. Cahit Bağcı, 1998 yılında görevi Uzm. Dr.
Hüseyin Beydağı’ndan devralarak AD başkanlığına atan- Anabilim Dalı bugüne kadar yüksek lisans, doktora ve
mıştır. Anabilim dalımızda halen 2 profesör, 2 doçent, 1 uzmanlık öğrencisi yetiştirmiştir. Yüksek Lisans ve Dokyardımcı doçent, 1 uzman, 8 araştırma görevlisi ve 2 tora Programları, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri
yabancı uyruklu yardımcı doçent görev yapmaktadır. Enstitüsü bünyesinde, Uzmanlık eğitimi ise “Tıpta ve Diş
Anabilim dalımızda ayrıca Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” gereğince
Doç. Dr. Mehmet Boşnak ve Doç. Dr. Beyhan Cengiz de yürütülmektedir.

görev yapmış olup, şu anda farklı üniversitelerde görev-

Laboratuvar ve Araştırma:

lerine devem etmektedirler. Anabilim dalımız öğretim

Bölümümüzde başlıca Elektrofizyoloji (Patch-clamp),
üyelerince Tıp Fakültesi'nin yanı sıra Diş Hekimliği Fa- Nörofizyoloji (EEG, uyku, öğrenme), Moleküler Fizyoloji,
kültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Egzersiz Fizyolojisi, Davranış Fizyolojisi ve Deney HayOkulu ve Beden Eğitimi Yüksek Okulu’nda lisans düze- vanları Laboratuvarı bulunmakta olup, ilgili konularda
yinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü düzey- çeşitli seviyelerde araştırma faaliyetleri yürütülmektede fizyoloji dersleri yürütülmektedir.

dir.
Elektrofizyolojik Yama Kenetleme (Patch Clamp)
Laboratuvarı: Dilimize “yama kenetleme” olarak çevirdiğimiz “patch clamp tekniği” hücre zarındaki fizyolojik

süreçlerde görev alan ve patolojik durumlarla ilişkisi
olduğu düşünülen iyon kanallarının biyofiziksel ve farmakolojik özelliklerinin güçlü bir şekilde anlaşılmasına
yardımcı olan modern elektrofizyolojik bir tekniktir.
Yama kenetleme laboratuvarında, merkezi sinir siste-

minde, özellikle işitme yolağı çekirdeklerinde yer alan
nöronların zarında bulunan iyon kanallarının biyofiziksel
Eğitim: Anabilim Dalımız, kuruluşundan bu yana ve farmakolojik özelliklerinin karakterizasyonu ve bu
Tıbbi Fizyoloji alanında lisans ve lisansüstü eğitim prog- kanalların söz konusu nöronlarda fizyolojik işlevlerinin
ramlarını yürütmektedir. Bununla beraber üniversite- tanımlanması amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Ayrımiz, ilimizdeki vakıf üniversitelerinin garantör üniversi- ca kohlear çekirdek ve inferiyor kollikulusta yer alan
tesidir. Bundan dolayı Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağ- değişik nöronların işitsel sinyalleri nasıl işlediğinin ve
lık Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu’ndaki bağlantılarının ortaya konması hedeflenmektedir. Bu
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amaçla, farelerden alınan beyin kesitleri kullanılmaktadır. Çalışmalarda düşük ve yüksek eşik değerlikli potasyum kanalları (KDR ve A-akımı sırasıyla), kalsiyum kanalları (Ica) ve karışık katyon kanalları (HCN) çalışılmaktadır. Çalışmalar hücre içi biyocytin enjeksiyonları ile hücre içi boyaması yapılarak; elektrofizyolojik olarak tanımlanan hücrelerin morfolojisi de ilişkilendirilebilmektedir.
Uzun süredir yama kenetleme tekniğini aktif olarak

landığımız
yama kenetleme sistemine, kombine ederek çalışmalarımıza daha güçlü adımlarla devam etmeyi planlamaktayız.
Moleküler fizyoloji laboratuvarında; İskemi gibi
stres durumunda çeşitli dokuların verdiği cevaplar çalışılmakta, hücre içi protein analizleri ile hücre içi sinyal
yolakları araştırılmaktadır. Çalışmalarda özellikle spektrofotometrik yöntemler ve Western blot yöntemi ile

kullandığımız laboratuvarımızda tekniğin yaygınlaşması
adına ulusal kurslar verilmekte ve projeler yürütülmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler gerek ulusal gerekse
uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştaylarda sunularak, ülkemizin ve üniversitemizin en iyi şekilde temsil
edilmesine çalışılmaktadır. Çok sayıda genç araştırmacı
elektrofizyoloji laboratuvarımızda yama kenetleme sistemine ilgi duyarak sinirbilim alanında çalışmaya başlamıştır.
Yakın bir gelecekte laboratuvarımız bünyesine popüler tekniklerden bir tanesi olan optogenetik stimulasyon tekniği de eklenecektir. Hâlihazırda aktif olarak kul-

proteomik çalışmaları yapılmaktadır.
Nörofizyoloji laboratuvarımızda; Öğrencilerimize,
PowerLab eğitim sistemleri ile her türlü görsel ve işitsel
uyarılmış potansiyel kaydı yapabilmekte, EEG kayıtlarının, reaksiyon zamanı ölçümünün, EMG testlerinin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili eğitimler verilebilmektedir. EMG uygulamaları kapsamında istemli kasılma, uyarılmış EMG ve sinir ileti hızı hesaplanması yapılmaktadır.
Kurulum aşamasında olan Egzersiz Laboratuvarında,
klinik fizyoloji araştırmalarını yürütmek amacıyla vücut
kompozisyonunun değerlendirilmesi, istirahat metabo-
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anaerobik egzersiz testleri, kardiyopulmoner egzersiz

Araştırma olanakları olarak, deney hayvanlarında,

testi ve serum laktat ölçümü yapılması planlanmakta-

hem her türde basınç değeri (atrial, ventriküler, arter,

dır. Kurulum aşamasında olan Davranış Laboratuvarın-

ven, mesane vb.) ve elektriksel kayıtlar (EEG, EKG, EMG,

da dikkat-algı testleri, duyu–motor testleri, koordinas-

EOG) kablo bağlantısı olmadan, sürekli ve gerçek zaman-

yon–planlama testleri, tutum ve ilgi testleri gibi değer-

lı bir şekilde bir yıla varan süreler boyunca, vücut içerisi-

lendirmelerin yapılacağı nöropsikolojik araştırmalar

ne yerleştirilen mikro vericiler sayesinde, telemetrik ola-

hedeflenmektedir.

rak alınabilmektedir.

Deney Hayvanları Laboratuvarı
Yaklaşık 2000 deney hayvanının aynı anda bakım ve
barındırılmasına imkân verecek seviyede, Avrupa Birliği

Standartlarına göre dizayn edilmiş bu laboratuvarda şu
anda sıçan (Sprague Dawley, Wistar Albino), fare (Balbc), tavşan (New Zealand) ve kobay (Dunkin Hartley)
türleri bulunmakta olup, genetik olarak değiştirilmiş
türlerin de yakın zamanda katılması planlanmaktadır.
Türkiye’nin hem alan olarak hem de alt yapı imkânları
bakımından en geniş hayvan laboratuvarlarından biri
olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Laboratuvarda bulunan Lazer doppler cihazı sayesinde hem klinik hem deneysel çalışmalar yapılabilmekte-

dir. Bu cihaz, düşük güçte lazer ışınını bir prob ile dokuya
aktarır ve dokudan geri yansıyan ışık işlenerek kan perfüzyonu hesaplanır. Deri ve diğer dokulardaki perfüzyo-

nu değerlendirmek amacı ile kullanılmaktadır.
Araştırma imkânları ve alt yapı bakımından labora-

tuvar, IVC kafes sistemleri ile her kafesin kendi havalandırmasının bulunduğu ve bulaşın en az düzeye düşürüldüğü sistemlerle yapılmaktadır. Ayrıca, immün
sistemi zayıflatılmış hayvanlar veya dış ortamdan tamamen yalıtılması gereken deney hayvanları için izola-

tör sistem içerisinde bakım, besleme ve küçük girişimler yapılabilmektedir.

Hayvan kimlikleme ve sıcaklık izleme sistemi sayesinde bakım ve beslemesi yapılan kemirgenlerin kimlik bilgileri ve vücut ısıları deri altına yerleştirilen küçük vericiler vasıtası ile okutulup ilgili hayvan hakkında bilgi alınabilmektedir.
Tansiyon analiz sistemi farelerde ve sıçanlarda tamamen otomatik kuyruk kan basıncı sistemidir. Sonuçlar
sistolik, diastolik basınç ve nabız sayısı şeklinde rapor-
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Deney hayvanlarında el- ayak koordinasyonları ve
kas kuvvetiyle ilgili olarak rota-rod testi, depresyon modeli, yükseltilmiş labirent ve uygulamaları, Alzheimer
deneyleri gibi çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
Hot/Cold Plate ile sıcak soğuk uyarana karşı duyarlılık ölçülebilmektedir. Rota-rod ile motor koordinasyon,
yorulma direnci ve performans çalışmaları yapılabilmektedir.
Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri ve Asistanları

lanmaktadır. Davranış çalışmaları için, hayvan hareketlerinin titreşiminin elektriksel sinyallere dönüştürülmesi ile davranış tipleri belirlenebilmektedir. Tam otomatik davranış kafeslerinde lokomotor aktivite ölçümü,
yeme, içme ve tırmanma gibi hareketler bilgisayardaki
ekranda incelenebilmekte yaptıkları hareket biçimleriyle ilgili sonuçlar değerlendirilebilmektedir.

Prof. Dr. Cahit BAĞCI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ramazan BAL
Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
Doç. Dr. Tuncer DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN
Asst. Prof. Khaleel Ibrahim MAHMOOD
Asst. Prof. Parivash AMİNİ
Uzm. Dr. Tuğba KILIÇ
Arş. Gör. Caner YILDIRIM
Arş. Gör.Dr. Mehmet GÖL
Arş. Gör. Nadide Özkul DOĞRU

Arş. Gör. Ahmed BULUT
Arş. Gör. Ziya ÇAKIR
Arş. Gör. Mehmet BOSTANCIKLIOĞLU
Arş. Gör. Halime Kübra ÖZBAL
Arş. Gör. Dr. Burak YAMAN
Arş. Gör. Beytullah ÖZKAYA
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Medipol Üniversitesi,
Rejeneratif ve Restoratif Tıp
Araştırmaları Merkezi

IV. NÖRON GÖRÜNTÜLEME KURSU

Kursiyerler toplu halde

Medipol Üniversitesi ve Türk Fizyolojik Bilimler ve pratik uygulamalar yer aldı. 15 kursiyerin sertifika
Derneği’nin
ortaklaşa
düzenlemiş
olduğu aldığı kursta Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğre4. Nöron Kültürü Kursu, 26-29 Mart 2016 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Kurs kapsamında, sinirbilim alanındaki
araştırmacılarının kullandığı en önemli yöntemlerden
biri olan nöron kültürü yöntemiyle ilgili teorik dersler

tim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Prof. Dr. Ülkan Kılıç,
Yrd. Doç. Dr. Bilal Ersan Kerman, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ozansoy, Yrd. Doc. Dr. Esra Çağavi ve Araştırma
Görevlisi Neşe Altuncu'nun de aralarında olduğu araştırmacılar eğitim verdi.
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Bir
Bir Analiz
konu bir yöntem

Prof. Dr. Erdal AĞAR

DOÇENTLİK KRİTERLERİNE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji
Anabilim Dalı, SAMSUN

GENEL BİR BAKIŞ

Yüksek Öğretim Kanununa göre doçent, en sıkıntılı sürecidir ve bu dönemden hasarsız çıkan
“Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sa- öğretim üyesi oldukça azdır. Doçentlik sınav sistehip kişi” olarak tanımlanmaktadır. 2547 sayılı yasa- mi ile ilgili pek çok eleştiri vardır. Bununla birlikte
da, doçentlik sınavına girmeye hak kazanabilmek eleştirilerin yoğunlaştığı hususları birkaç maddede
için merkezî yabancı dil sınavında başarılı olmak; toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, yabancı dil

doktora/uzmanlık unvanını aldıktan sonra Üniversi- sınavıdır. İtirazlar hem sınavın yapılış şekline hem
telerarası Kurulun bilim disiplinlerinin özelliklerini de orta yaşı geride bırakmış bilim insanlarının yagöz önünde tutarak ortaya koyacağı görüşler çer- bancı dilden sınava tabi tutulmasıyla ilgilidir. Yaçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarı- bancı dil sınavına yönelik her iki itirazın da haklılık
lacak yönetmelikle tanımlanan özelliklerde özgün payı vardır. Akademisyen olmuş, ders anlatan, ya-

bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak şartları aran- bancı dilde makale yazan birine “Bakalım senin yamaktadır. Bu yasa ve yönetmelik esas alınarak bancı dilin yeterli mi” şeklinde yapılan sınav çok da
2015’in

Aralık

ayında

mantıklı

görülmemekte-

Ekim 2016 tarihinden iti-

dir.

baren geçerli olmak üze-

Sınav akademik hayatın

re yeni doçentlik başvuru

daha erken dönemlerinde

koşulları

açıklanmıştır.

bugünkü şekliyle değil,

Açıklanan bu yeni şartlar

konuşma ve yazma yete-

etrafında yoğun bir tar-

neklerini birlikte ölçen bir

tışmanın başladığı görül-

yaklaşımla

müştür. Üniversitelerara-

dır. İkinci itiraz konusu

sı Kurulun konu hakkında

bilimsel eser değerlendir-

her üniversitenin görüş

me aşamasından sonra

ve önerilerini alabilmek

yapılan sözlü sınavla ilgili-

hazırlanmalı-

için uzun bir hazırlık aşamasını hayata geçirdiği bi- dir. Yıllardır ders anlatan öğretim üyelerini karşınılinmektedir. Ne yazık ki binlerce öğretim üyesinden za alıp soru sormak yerine, akademisyenliğin başçok az bir kısmı bu sürece görüş ve önerilerini ilete- langıcında (öğretim görevlisi veya yardımcı doçent
rek destek vermiştir. Kriterler açıklandıktan sonra atamasından önce) böyle bir sınavın yapılması dayazılan görüş ve öneriler de elbette değerlidir. An- ha anlaşılabilir bir tutumdur. Ders anlatabilme kacak, üniversiteler için son derece önemli böylesi bir biliyetine sahip ve alanına hâkim kişileri işin başınkonuda görüş ve öneri bildirmeden suskun kalmak da belirleyerek öğretim üyesi yaptığınızda, diğerlesorgulamaya açık bir tavırdır. Bu tavrın altında ya- rini ise dışarıda tuttuğunuzda mesele basit bir şetan sosyolojik ve psikolojik nedenler ne olursa ol- kilde kolaylıkla çözülecektir. Üçüncü itiraz konusu
sun üniversite öğretim üyelerinin konuya ilgisiz kal- ise bilimsel kriterlerdir. Bu yazıda, açıklanan yeni

mamaları gerekmektedir.

kriterleri tek tek ele alıp incelemek yerine genel

Doçentlik sınavı dönemi, akademik hayatın olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.
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Bir Analiz
Prof. Dr. Erdal AĞAR
DOÇENTLİK KRİTERLERİNE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji
Anabilim Dalı, SAMSUN

GENEL BİR BAKIŞ

Doçentlik sınavının her iki aşamasında (eser
inceleme, sözlü sınav) en büyük sorun objektif koşulların sağlanamamasıdır. Açıklanan yeni kriterlerin de bu sorunu çözdüğü söylenemez. Çünkü doçentlik başvuru koşullarını yerine getiren bir kişinin doçentlik eser inceleme aşamasından başarılı olacağının garantisi yoktur. Kriterleri sağlayan farklı iki
adayın, farklı sonuçlar alması da mümkündür.
Şu takdirde kriterler ön eleme niteliğindedir ve
sınavın hiçbir aşamasında başarı belirleyici özelliğe

sahip değildir. Peki, doçentlik sınavına başvuru yaparken ön koşul ya da koşullara ihtiyaç var mıdır?
Eğer gelişmiş ülke üniversitelerinde olduğu gibi doçentlik üniversiteye ait bir akademik unvan olmaktan öte anlam taşımasaydı, üniversiteler objektif
esaslar ve performansa dayalı ölçütlerle her tür
kadro alımlarını yapabilseydi buna gerek duyulmayabilirdi. Maalesef ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi bu sahada da öznel nedenlerle hareket edilmektedir. O yüzden de merkezi bir denetime ihtiyaç duyulmaktadır. Pekâlâ, merkezi denetim böyle
mi olmalıdır? Elbette ki hayır. Yeni doçentlik kriterleri incelendiğinde eskisine oranla daha ağırlaştırıldığı görülmektedir.
Doçentliğe başvuru şartlarının yıllarca hiç değiştirilmeden olduğu gibi kalması mümkün değildir.
Buradaki asıl sorun değişikliklerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği ile ilgilidir. Mevcut kriterlere kızıp, “kritersizliği” savunmak yapılabilecek en
büyük yanlıştır. Başarıyı belirlemeden uzak kriterlerin bu kadar detaylı, puan esasına dayanan ölçütlere somutlaştırılmaya çalışılması kafa karışıklığına
neden olmaktadır. Ayrıca çıkarılan kriterlerin bugünden yarına geçerli olması da önemli ölçüde haksızlık yaratmaktadır. Makalelerin yayınlandığı dergilerin etki değeri toplamı, atıf sayısı, h indeksi gibi
basit ve evrensel ölçütler ön koşul olarak esas alın-

malıydı/alınabilirdi. Makale sayısının artık bir anlamının kalmadığı herkesçe bilmektedir. Etki değeri
1’in altında olan dergilerde 30 makalenizin olması
yerine, etki değeri 50 olan bir dergide tek bir makalenizin yayınlanmasının daha çok değer arz ettiği
tüm bilim insanlarının malumudur. Bu durumda
daha kıymetli bir araştırma makalesine sahip bir
bilim insanı doçentlik sınavına başvuru yapamıyorsa sizin başvuru kriter sisteminizde bir sorun var
demektir. Daha ilginci ise bu ülkede başvuru yapanın da hakemlerin de hala makale sayısı üzerinden
değerlendirme yapıyor olmasıdır. Oysa gelişmiş
ülke üniversitelerinde, toplam etki değeri ve h indeksinin bile doğru ölçüm yöntemleri olmadığı tartışılmakta ve yeni ölçüm metotları geliştirilmektedir. Batılı gelişmiş ülke üniversitelerinin yıllarca uyguladığı ve şimdi eleştirmeye başladığı sistemi biz
daha uygulamaya başlamadık bile. Bu aslında bağlama çalmayı bilmeyen birinin parmaklarını sürekli
aynı yer üzerinde tutup, bağlama çalan birinin parmaklarını sürekli notalar üzerinde gezdirmesini
“Herhalde benim tuttuğum yeri arıyor” şeklindeki
eleştirisine benzer trajikomik bir durumdur. Tüm
kriterler değiştirilmeli, geliştirilmeli ve bilim çıtası
her geçen gün biraz daha yükseltilmelidir. Bunu
yaparken tüm dünyanın uyguladığı güncel ölçüm ve
değerlendirme metotları esas alınmalı ve insanların
haksızlığa uğramasının önü kapatılmalıdır.
Doçentliğe başvuru kriterleri merkezî bir kurum tarafından belirlenmek yerine, her disiplinin
ilgili kuruluşları (sivil toplum, kurul, komisyon, mesleki dernek vs) aracılığı ile sadece doçentlik için değil, yardımcı doçentlik ve profesörlük içinde hayata
geçirilmelidir. Tüm akademik kadrolar için aranacak şartlar, ölçülebilir atama kriterleri adı altında
ilke kararı haline getirilmeli ve merkezi denetime
açık tutulmalıdır.

Sayı: 13

sayfa:

8/9

Bir Analiz

Prof. Dr. Erdal AĞAR

DOÇENTLİK KRİTERLERİNE
GENEL BİR BAKIŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji
Anabilim Dalı, SAMSUN

Hakem ya da jüri üyesi olan herkesin bu ilkelere den, sadece yasa çıkarmayla bu işin başarılamayauyması durumunda sınavların ve atamaların daha cağı kanaatindeyim. Kısacası zihinsel reforma ihtiobjektif olacağı açıktır.
yacımız vardır. Hepimiz için liyakat esaslı yeni bir
Doçentlik kriterleri için kıyametleri kopartır- sistemi düşünmenin ve uygulamanın zamanı çokken adrese teslim yardımcı doçent, profesörlük tan gelmiş, hatta geçmiştir bile.
kadro ilan ve atamaları için hiç sesimizi çıkarmıyo-

Yükseköğretimin en önemli alanlarından biri

ruz. Adrese teslim kadro ilanları bizleri çok mu olan akademik yükseltilme ile ilgili bazı düzenlememutlu ediyor? Diğer taraftan verilen projelerin de- lere ihtiyaç olduğu açıktır. Merkezî yabancı dil ve
ğerlendirilme süreci, bizleri tatmin ediyor mu? Ve- bilim sınavının öğretim üyeliğinin ilk basamağında
rilen doktora ve uzmanlık tezleri ve unvanları iste- (yardımcı doçentliğe atama) aşamasında yapılması-

diğimiz ölçüler-

nın daha doğru ol-

de mi?

duğu

kanaatinde-

yim. Ayrıca doçent-

Bütün bu
sorar-

lik sınavı kaldırılma-

ken

amacım

lı, öğretim üyeleri-

tüm

akademik

nin akademik yük-

soruları

işlere bütüncül

seltilmelerinde

olarak

limsel

bakma-

bi-

performans

mız gerektiğini

esas alınmalıdır. Bu

vurgulamaktır.

tür bir sınav öğre-

Çünkü tüm dün-

tim üyeliğine girişte

yada yükseköğ-

(yardımcı doçentlik)

retim tarihine baktığınızda ülkenin gelişmişlik düze- uygulanmalıdır. Bu bağlamda, bütün disiplinler
yi ile yükseköğretim arasında doğrusal bir ilişki ol- tüm akademik kadrolar için objektif, ölçülebilir kriduğu görülmektedir. Yükseköğretimde gelişmişlik terler belirlemelidir. Belki Türkiye’de bunu Fizyoloji
ise üniversite sayısından daha çok üniversitelerin olarak biz başlatabiliriz. Doktora (uzmanlık) tezi
nitelikleriyle ilgili bir konudur.

bitirme sınavından, profesör kadrosuna atanmaya

Üniversitelerde tek bir sorunun ele alınıp tek kadar olan tüm akademik aşamalar için öncelikle
başına düzeltilmesi çoğu zaman zor, hatta kendi kriterlerimizi belirlemeliyiz. Bunu geniş bir

imkânsızdır. Yalnızca doçentlik kriterlerinde, koşul- uzlaşı içinde, belirlenen kriterlere hukuki geçerlilik
ların biraz hafifletilmesi üniversitelerin içinde bu- yolları arayarak, bulunamadığı takdirde ise ilkesel
lunduğu akademik krizi çözmeye yetmez. Yeni ya- yaklaşımları öne çıkararak hayata geçirebiliriz diye
sal düzenlemeler, sorun çözmede bir yol olarak düşünüyorum. Tavrımız bizi edilgen konumdan çıgözükse de esasta herkesin kendisine yeniden for- karıp, belirleyici, yol gösterici ve etken konuma gematlamasına ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar var olan tirecektir. Türkiye’nin buna acilen ihtiyacı vardır,
üniversite anlayışımızı tümüyle gözden geçirme- çözümün sorumluluğu ise biz bilim insanlarına
aittir.
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