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Dcmokr.1sinin kalbi , millet iradesinin temsil edildiği \'Cr oL111 Türki\'c
Büyük Millet Meclisi, ~ · aptıkbrı ç~1lı~nubrL1 ülkemize hizmette buluıun insanLm dcsrcklcmcyi \'C <>düllcndirmc\·i kendisine ilke cdinmiştir.
Mcclisimiz, bu <1ma~· b 2005 yılımhn beri iki ~1\'rt k~1tegoride \'erdiği
()diillcrlc ülkemizin ~1dını onurla tüm dünva\'~1
du,·ur<1n,
millctimizc
. .
.
hizmet eden ve emek \'Crcnlcrin arkasında olduğunu göstermiştir.
Uluslarar.1sı

kazandığı

alanda

iistiin

b<1 .prılarla Tiirki~ ·c'nin

temsiline \'C

ramtımına katkı sağlavan kisilcrc
\uilcn "TBMM Onur Ödülü", ilk
>
L

•

dcb 2005 yılında, dün\'aC1 ünlü beyin
Y~1ş~1rgil'c takdim edilmiştir.

ccrrahımız

Prof. Dr. Gni

lt1şlc111lık [)i, · ammız, 15 M~1rt 2007 t<1rih \'C126 savılı kar.m\'L1 bu yılki
"TBMM Onur Ödülii"niin Prof. Dr. İhs<111 Doğr.~nucı\·a ~uilm~sini
oybirliği,· lc kabul ctmi~tir.

Ülkemizde \'C uluslar~ır.1sı aland~ı tamn~ın değerli bilim ~ıdamımız Prof
Dr. Ihs~ın Doğram ~Kı, kurduğu lini,·crsitclcr, eğitim luy<nın<1 sağladığı
biiyük k.1tkılar ve tıp abııın<.h elde ettiği ~1kadcmik baş~mlar nedenide
bu i>dülc layık g<>rülmi.iştiir.
.

L

Prof. Dr. İhs.1n Doğramacı, b~1~.mlarla dolu parlak <1k.1dcmik brivcri,
i.iycsi olduğu \ '~1 da kurucubrı arasmd~ı yer ~ıldığı çok sa\ · ıd~ı uluslararası
bilim \'C eğitim kunımbrı~· b, h~ıy~1tını ülkesine \'C iııs~mlığa hizmete
.ıd.ımıştır.

ııa •

'1

Ikincisi \'erilen bu anbmlı iidülü alması nedeniyle ülkemizin eğıtım
biri oLm s,l\' ın Doğr.11ııacı'vı Meclisimiz adıııa tcbrik

giinülli.ılerindcn

cdi\ '<>nım.
Ilcrlemi~ ya~ıııa rağmen eğitim ,ıbnındaki ç.ılışmabrını

sürdüren sayııı
Doğr.ım,ıcı ' nın Erzurum , M.ıl,ırya , Vm ve Ş.ınlıurLı gibi illcrimizdc
yürütmektc olduğu Bilkent benzeri okulbr açm.ı projesini de t.ıkdirlc
k.ır1ılıyonım.

Mcclisimiz,

verdiği

bu iidülle, millerimize hizmetin ve sahip

olduğumuz değerlerin kıymetini bildiğini ortay.ı koymakradır.

TBMM Onur Ödülü'ne katkıda bulunan, başta Başkanlık Divanı
Uvclerinıiz olmak üzere, TBMM Külti.ir, s~ın~ıt \ 'C Yayın Kunılu'na ve
.ıdaybrın tespiti konusunda ri.im emeği geçeniere teşekkür ediyorum .

H.ılkımız adına gunırb verdiğimiz TBMM Onur Ödi.ili.i'ni.i al.ın Prof.
Dr. s ~l\' lll Ilısan Doğranıacı'yı tckr.ır kutluyor, kendisine sağlık \ 'C
huzur dolu bir iiınür dilivonım .
.

L

L

Bülent ARINÇ
TBMM Başkanı

..

Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın
Biyografısi

Pl •
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Prof. Dr. ihsan DOGRAMACI
Dogr.1ıııJcız.1dt: K.ır.1ıııclıııı~.:r ,

lr.1k scf~.:rimk 1\~ ,\1ur.1r'.1 C)lik ~.:d~.:ıı \ 'C .1ik-,i\'l~.:
bir Tiirkıııcıı\iir, Doe!;r.1ııı.1cı z .1dc'ııiıı sonıııd.1ıı gelen
İlıs;1ıı Dogr.1ııı :1cı, l·: rbil Jkbli\'t: lt19k.1ııı LA li P.11.1 'ııııı oglu , oL1r.1k 91 S
\ ' ılıııd.1 dliıl\ ' ;1\ ' ,1 geldi,
birlikte Erbil'c

\ ' LTic~~.:ıı

I

İlkokulu Tiirkçc cgiriııı \Tı-cı1 Erbil ,\ 1ckrcb-i İprid.ıi~.:siııd~, orr.1ilğrmiıııiııi
Bc\TUt Aıııcrik.ııı Kolejimk t.1ııı.1ıııL1dı, lsr.ıııhul Uııi\Trsir~.:si Tıp
F.1kiilr~.:siııd~.:ıı I 93R \'llıııd.1 ıııczuıı oldu, \ :ocuk s.ıglıgı \'t: lı.1st.1lıkL1rı
( pt:di.ırri ) cgiriıııiııi Aı1k.1r.1 Nuımıııc J--L1st.ııı~.:siııdc Prof Albcrr Ecksrciıı ' ııı
.1sisr.ıııı oL1r.1k \'C d.ılı .ı ,-,oıır.1 H.ın ' ;1rd L 1 ııi\'lTsircsi ,\1czuııi\'ct Soıır.1sı Tıp
F.ıkiilrcsiııdc '>tirdiirdii, Bosroıı \ 'ocuk H.ısr.ıııcsi \ 'C \V.ıslıiııgroıı LJ ııi\'lTsiw,i
Sc Louis \ :ocuk H.ıst.1llt:'>llldc .ır.ı~rırııı.1L1r \',1ptı,

••

ı 9..J.7-ı 9..J.9 \ ' ıiiJrı .ır.ı'>ınLLl Ank.ır.ı Üni\'l:r'>itc\indc Çocuk S.ığlığı \'C
I l.ı'>t.ılıkl.m konmund.ı iigrctinı gilrc,·li~i ol.ırak ç.ılı~tı. ı 949 \' ıiınd~ı doçcmlik
uıl\' ~ınıııı .ıkı ı. ı 9S..J. \'ılımLı ,ı\·nı i 'ıni, ·ersitcdc profc.,iir ol.ırak giircv \ ' aptı.
ı 963 - ı 965 , ·ıll.ırınd.ı Ank.ır.ı Ünivcr'>itc'>i Rcktürii, ı 965 -1967 \' ıli.ırınd.ı
Ort.ı Dogu :fcknik Üniversitesi (ODTÜ ) ı\1i.itC\Tıli Hc\'ct B.ı~kaı~ı, ı 967ı 975 ,· ıll.ırınd.ı Haccttqıc Üniversitesi Rcktiiri.i giircvkrindc bulundu. ı 976
\'ılınd.ı P.ıri'> \' ( Renc Descartes ) Üniversitesinde konuk profcsilr ol.ır.ık giire\'
.ı ldı.

Ank.ır.ı Üni,·er~itesi Rektiirlligii ma~ınd.ı Awupa RektiirkrBirliği Yiinctiııı

her iki :1\'d.ı bir A\Tup.ı U niversitelerimk
Bu vcsikdc bu iilkclcriıı \' iikscküğrctinı
'>i'>teııılcrini \·eri nde i11cck~:erck bilgi cdi11nıe fırsatını buldu. ı 9H ı yılıııd.ı
niksckilgrctinıdc rd(ırııı çalı~ııı.ıl.ırı gerçcklc)tirıııck iizcre \' urd.ı dilncn
Dogr.ıııı.ıcı, ,1\'11ı \'ll Yi.iksckiiğ;retiııı Kurulu B.ı~k.ınlığ;ı giiı-c,·i11c getirildi. Bu
giirn i ı 992 vılı11.ı bd.ır siirdiirdii.
Kurulu Ü\'cliginc '>eçilen

diizcnkııcıı

8

topl.ıntıl.u.ı

btıldı.

değişiklikle birlikte \'akıtl.ırcı ii niversite
dogdu. Bu olaııakta11 y~ır.ırLınılarak ı 9H4 \'ılı11d.ı kuruLııı
Bilkent l 111i\·e r'>itc'>i, ı 9H6 \'ılınd.ı cğitiııı-iigrcriıııc b.ı1l.ıdı. S.ı\'ı11 Doğr.ıııı.ıcı,
ı 9R6 \'ılınd.m beri Üniversitenin ,\1i.itc\'clli Heyet B.ışbnı oLır.ık giircY
\'~1 pııı .ı k r.ıd ır.

19H2

,· ılıııd.ı

Doğraıııacı,

Aıı.ıy.ı.,ada y.ıpıLın

kunılıııa:ı ol.ı11~ıgı

Türkçe dı~ınd.ı İngilizce, ı.;r.ınsızu, Alnı.ıııc.ı, Ar.ıp~·.ı \'c Eırsç.ı bilen İlıs.ı11
Dogr.ıııı.ıcı, edi \'C iiç ~·ocuk lub.ı-,ıdır.

..

Uluslararası Kuruluşlardaki

Görevleri

ı

lJ.fS 1 · ıııı1d.1 .S.1ıı Fr.1ııcisco\L1 kunıl.1ı1 Birk)ıı1i~ ,\1iıktkr, ~: iıı n: Brczih·.1
ilgili ulml.1r.1r.1sı düzeyde bir kunılu1
olu)nırulııı.1..,JJ1.1 k.1r.1r 1ndi. Bii1·lcce kunıl.1ıı Diiıı; · .1 .S.1glık Orgiitii (\\'HO ),
ilk ropl.ıııtı..,ıııı ~l'\1 ' York'r.1 \',ıprı. Diiıl\'.1 .S.ıglık Orgiitiiııiiı1 bu topl.ıııtısınJ
k.ırıl.ır.ık kıınılıı~ .m.ıus.ısıııı im;.ıl.ı\'.ıı1Lır .1r.ı..,ıııd.ı hııgiiıı lı.ıl · .ıtt.ı ol.m tck ki~i
İlıs.ııı Dogr.ıııı.ıcı\lır.
delcgelcrıııiıı iiııcrisi ii;criııc \.1gııkl.1

Diııl\'~1 .S.ıglık Örgiirii. -,· .ılı)ııı.ıl.1rıı1ı İs1 i<,-re'ııiıı Ceııel're keııtiııde siirdiirdii.
Dog;·,ıııı.ıccı, Örgiitiiıı topl.ıııtıl.ırııı.ı ..,,k, -,ık Tiirk Dckg.1'>\'0JHJnun b.ı~k.ıııı
ol.ır.ık k.ıtıldı I'L' As.1mblcııiı1 ikinci h.ı)k.ıı1lıgııı.ı se\ildi.

Bu sır.ıd.ı Dogr.ıııı.ıcı'nın H.ıcettepe Tıp F.1kiiltesindc tı\'gul.ıdıgı iizgiin
cgiriııı ... isreıııi diiıl\'.ıd.ı bin·iik \'.ın kı u1 · .ındırıııı)tı. İ ngiltcrc\k Tıp Egiriıııi
Rd(ırımı ~,- .ılı~ııı.ıl.ırınd.1 giire1· .ıLın Kr.ıliH·t Koıııi"· omı B.ı~k.ını Sir Bri.ın
\\'imk;Tr, lı.1zırl.1dıgı r.ıpord.ı H.1cerrepe\k U\' gul.ın.m Tıp Eğitimi
Progr.ııııınıı1 1ngiltcre\k olu~nırııı.ı1 · .ı \·.ılı~rıkl.ırı pnıgr.ınıın ,1\ · ııısı oldııguııu
belinnıi~ti.

Diiı1n S.ıglık Örgiiriinde '<On deınc etkin giire1·lndc buluı1.ın Dogr.ını.1cı,
Orgiıt

.ıdın.ı

Anıcrik .ı\l.ı
ı

Afrik.ı'd.ı
Broih-.ı'nııı

L1cerrcpc iirııegiııc
iindcrlı k etti.

K.ııııcnm -Y.ıoundc\k
b.ı~kcııti

heıı;cr Tıp

1·e

Br.ı ... i!i.ı\Lı

\'e i\:ijcn· .ı-lfc\k, Giinc\·
\'C

K.ııı.ıd.ı-Siıcrbrookc\k

.S.ıglık Bilinıleri F.ıkiilrclcri kurulnı.ısııı.ı

Birlc)ıııi)

,\ li llerler LJ0.'ı( ' EF T'c)kil.ıtıııııı ii<,· diiııcııı Progr.ını Komitesi
1c iki diiııeııı Yiiriirnıe Kurulu B.ı:ık.ııılığ;mı nprı. ı992 \· ılınd.1
L'0.'1( ' EF .1dııı.ı .S.ır.1\ · bmıı.ı\Lı r.ır.ıtl.ır .ır.ı-;md.ı gc~,· ici .ıtc)kc.., ....ığ;l.ııım.ısııı,ı
k.ırkıd.ı hııluııdıı. Bur.ıd.ı , (;ocukl.ır.ı 1 ·iiııelik ,1)1 1·e l'i\ccck.-gi\-ccck ....ığ;Lını.ı
k.ııııp.ım · .ıl.ırıı1.ı iimkrlik eni. L ' ~ICEF Tiirki1-c .\1illi Komitesinin
kıınılm~ısııKLı etkin ol.ır.ık giirn· .ıldı \'C 2003 \'llııı.ı k.ıd.ır bu koıııiteııiıı
h .ı)k .ıı1lıgıı1ı ii-,rlcııdi. 2003 're bu kıırulıı)UJ1 Y.ı~.ım Bonı Oııur ....ıl B.ı~k.ıı1ı
..,c,·ildi.
B.ı~k.ııılığ;ıııı

.. .
.... l .__ '''·;

9

,\tg.ıııı..,t.ııı

..,,ı\

,\tg.ıııi-,r.ııı'ııı

g<ıru)nck

..,ır.ı-,ıııd.ı

.1)1

ı..:.ıhıl kcııriııc

ı..:.ıhıl

,\r,ırıirk

lıckiııılcrdcıı

girri.

olu)ttırdusu

Or.ıd.ı uııiHT.,irc

C.'onık

ı l.ı-,r.ıııc\iııiıı

hır

\-etkilileri
>oıı

ckiplc birlikte
\'C

h.1k.ıııl.ırl.ı

gcli)ıııclcrc

giirc

doıı.ırılııı.ı>ı i)iııi U\tlcııdi. ,\\-ııı ;,ıııı.ıml.ı, ;\ıık.ır.ı\Lı, :\lg.1ıı lıckiııı \C -,,ıglık

pcr..,oııcıiııc cgıriıı1

kur-,J.m,

~T)itli dıi;n·lcrdcki . \tg.1ıı iıgrctıııcııkrc

i~·i kur..,l.1rı \crilım·-,iı1i >.1gl.ıdı.
Yiı;

elli

iilkcdcı1

:'iOO.OOO'iıı

Bu kur..,J.m
ii;criı1dc

de

lıiwıcr

lıalcıı -.iirdiırıııcktnlir.

ii\T'-1

ol.1ı1

L1Ju>L1r,1r.1\l l'cdi.1rri

Kunııııuııuıı ( ı ı':\ ) ı 96K'dcıı ı 992\-c k.1d.1ı: lıcr ii\ \·ıkl.1 hir, B.1)k.ıııı \',1 d.1
Ccı1cl Dircktorü \l'\ilcı1 Dogr.ııı1.1cı: ı 992\k Kuruıı1tııı Ya).llll Bm·u ()ıiur-..11
B.1)k.ııılıgııı.1 gnirildi. :\\rıc.ı , hclli d<iııcıı1krdc Diiı1\'.1 S.1glık Orgiitii,
L':\lc:J·i LJ!u~l.ır.1r.1\1 lhii.ırri Kunıııııı, l'lu-.L1r.1r.1\1 Jiıı~·koloji' \'C Ohstnrik
h·dcr.ıwoııu r nco ı H' Birk)llli) ,\ lillcrlcr ~iıi'u> hııııı (LJNF I't\ )
\·iıııctidcriııdcıı olu).111 hir "r.1..,k l(nn·" (giiç hirligi) kurdu \T bu birıigiı1
b.1)k.ııılıgıı1ı \'.1prı. Bııı1Lırıı1 \'.1111 -.ır.ı, Tiırk Dilli Ulkckr l'cdi.ıtri Dcrı1cklcri
Birligiııiıı kunılııı.1-.ııı.ı H' hu hirligıı1 ll':\ ıin·-,i olıı1.1'-lll.1 iiııciiliık etti.

(!CC: ı Yiiııcriııı
-,ii re giırn \·.1ptı. ı 999 \·ılıııd.ı ı\ !erkez, ~-.1lı)ııı.1l.ırıııı
t\ı1k.ır.1\Lı -,[ırdiirı11C\T k.1r.1r n·rdi \'C J)ogr.1ııı .1cı ı 999-2006 \'ıli.ırı .1r.1sıııdJ
hu kunıltı).l h.ı-ık.ıı1lık crri.
'
·
I 9-1-9
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\ılıı1d.1 l'.ıri-,'rc kurul.ııı L1Ju-,L1r.1r.ı-,ı c,·onık ı\lcrku.iııiı1

ı..:unılu

U\T'-i ol.1r.1k

Türkiye'de

u;uıı

Tıp Eğitimine

Yükseköğretime
Dogr.1ııı.Kı,

ı

ve
Getirdiği Yenilikler

kurdugu (,'ocuk S.1glıgı Dcrı1cgi H' I l.ıccncpc
('ocuk S.1glıgı Emtirii-,uı1iiı1 gcli\ıı1c.,iııc bii\'iik k.ırkıd.1
hultıı1ıııu). I W; ı \·ılı;1da Fmtiriin· h.1glı hir f l~·ııı'ıirclik Yiik-,.ckokulu ilc
Tiirkı\·c'ııiıı ilk h;\·orcr.1pi H' Rclı.1hilir.1'-\'0l1, Di\-ctctik -~iit rıwoı1 n· Tıhhi
Teknoloji Yiik-,ckokull.ırıııı kurııııı)tıır.
9S-I-

\·ılıı1d.1

\'.1kıll.ırı .ır.Kılıgl\11

ı

9::iX

\·ılıı1d.ı

Tiirkin· ,\li ili

l'cdi .ırri Dcrııcgiııi kurlllll)tıır.

ı 963 \·ı!ıııd.1 t\ıık.1r.ı llııi\·cr-.itc..,i hiiıı\'l'-.ıı1dc tıp cgiriıııi \'Cl'Cll ikinci L1kiiıtc
I LKcttcpc Tıp \C S.1gıık Biıiıııkri bkiılrc-.iııiıı, .1rdıııd.ııı Di) f lckiııııigi

ol.ııı

Yıik>ck<ıkuluı11111 kurulııı.1\llll -..1gl.ııııı)tır.

P •

·ı

Erzunıııı At,ıtiirk l 1 ııin:rsitcsi11c

birer

tıp

t:lkiiltcsi

kunılııı.ısııı.ı

\ 'C

'li·,ıbzo11 Kar.ıdc11iz Tck11ik Lı 11in-rsircsi11c

i)11uiltik

ctıııi1rir.

ı 967 \· ılımLı ı Lıccttqx L'ııiH-rsitcsi11i kurnıu)tlll".
Yiık .-,cki)grctinı Kurulu B.ı}k.ı11ı ol.ır.ık Eski)clıir\k Aıı.ıdolu, K,l\'scri'dc
Erci\'l·s, S.ıııısu11'd.ı 011dokuz ı\Lıns \'l' Siqs't.ı Cumlıurin·t Ü11i\·crsitckri11i11
kun ılnı.ısııı.ı h iznıct ctnı İ]ti r.

Üniversitelerden Aldığı Fahri Doktoralar
İlıs.m Dogram.Kı\· .ı diim· .ı \· .ıpımh l+ ii11iYcrsitc ik .ır.ıbrı11d.ı A11.ıdolu
Üııi\nsitcsi, Bou;,ızi\i Ül1i\Trsitcsi, İst.mbul Ll11i\Trsitcsi \ ' C ı\l.ırm.ır.ı

Üııi\·crsitcsi11i11 d~ b~ılımdugu ı ı Türk ii11i\Trsitcsi11dc11 30 t.ı11c 1-'.ıhri
Doktor.ı lll1\' ,111ı tc\ ·cilı

ii11iYcr-,itclcri

cdilmi)tir. Kc11disi11c

f.ılıri

Doktor,ı

\'CI'CI1

diim · ,ı

~i)\· lc sır.ıl.m,ıhilir:

Ai11 Slums L111i\·crsiw.i (,\lı...,ır ) , B.ı~d~ıt L1 11İ\ 'lT.sitcsi (lr.ık ) , Cısc \\'cstcrıı
RcslT\'C Üııi\·crsitcsi (ABD ), De ,\17ımt(ırt (1 11İ\'LTsitcsi ( İ11giltcrc ) , Dc\·lct
Ü 11İ\'CP.itcsi ( Azcrb,l\'C.111 }, DC\·kt Tıp ÜI1İ\·cr-;itcsi (Azcrl~.ı\·cı11 }, Dogu
Akdc11i1. l.'11i\crsircsi ( Ku1.c\· Kıbrıs Türk Cumlıuri\·cri ), Cl.ısu;o\\'
Ü11i\nsitcsi ( İsko~·n ) , Cu.ı·\ -~ll]Uil l ' 11i\ cr-,ircsi ( Eh.~tor } , Hcls.i11ki
Üııi\'Crsitcsi ( fi11bndi\· .ı ) , j,ımi,ı ı\lilli.ı I.sLııııi,ı l'11iYcrsitcsi ( Hindist.ın ) ,
;"\;chr.ısk,ı Üniwrsirc-,i ( ABD ). J\icc L' 11i\·crsitcsi ( Fr.ıns,ı ) , Rom,ı Llııİ\-crsitcsi
"Lı S.ıpic11z.ı" ( İt.ıh·.ı )

\C

Sok.ı Ü11İ\nsitcsi ( ).ıpon\ ·,ı ı.

Akademilerde ve Pediatri Cemiyetlerinde Üyelikleri
ıhs.111 Dogr.ını.ıcı, diim · .ı ~· apımLı pcdi~ıtri

\ 'C

tıpl.ı

ilgili R .ık.ıdcnıiniıı iiycsi,

b.ı)t.ı Diiıın S.ıglık Örgiitii Tıp ( 'cmi\Tti olm.ık üznc 23 ülkenin Ulus,ıl
Pcdi.ıtri Dcrııcgi Onurs.ıl

Lhnidir.

Akaden1i Üyelikleri: Amcrik.m l'cdi.ıtri Ak.ıdcmisi, Alm.ım·,ı ";\k,ıdcnıic
dcr

1\:~ınırforschcr,

Lcopoldı11.ı ",

:-\;.nh.l\'C\11

L' lus.ıl

ı-. •

l
\

\ 1

Bilimler

\'C

Fc11

II

Ak,ıdcıııi\i,

Fr.ım,ı

Ulm,ıl Tıp t\k,ıdcıııi\i,

Hiııdi\r.ııı

l 'lu\,ıl

Tıp

Bilimleri

i\k,ıdcıııi-,i, İngiltere 1\.r.ılil'l'r Tıp 1\.olcji, İııgiltcrc Kr.ıli1·n ı>nii.ııri 1·c <,:ocuk
S.ıglıgı l(olcji, l!rdiııı Alu'I-Beit :\k,ıdcıııi'>i .

Du m .ı \.ı gl ık Örgunı Tıp ( 'cıııi\l·ti Omır'>.ıl
L'\'cligi; .\BD , ,\lnı.ııı\ ·,ı, ;\rj .ıııtiıı, ,\ 1 ll'-tr-ıh·,ı, :\1 u-,run·-ı, Bulg.ni'>t.ııı,
Donıiııik ( 'uıııhuri1·cti, ı-.b·.ıror, 1-.ı-,, 1-'iııl.ıııdil·.ı, h.ım.ı, İngiltere, i,p,ım·.ı,
h\'l\ , 1\.,ı;,ıki'>t,ııı, 1\.ırgı;i<,t,ııı, .\lck.,ik.ı, O;hcki-,r.ııı, l'oloıll'.ı, Tuıım, TiırkiiT,
Turkıııcııi,r.ııı, l'rdlııı L'lu-,.ıl ı'cl!ı.ırri ı krııcklcri ( )ıııır,,ıJ L\·c-,idir.

Onursal Üyeliklcri:

Ödülleri
TÜBİT1\ı..: ııizıııcr ()d\ıliı ( ı<J 7Xı, Uoıı ıkrıı.ırd \',ıkJı Chllıliı i \\' 110,
ı <JX ı ), Chri'>tophcr,oıı ()dulu ( :\ıııcrik.ııı l'cdi .ırri , \k.ıdcıııi,i , 1<JX6 ),
ı\Lıuricc l'.ıtc Ödülü ( L':-..:1< · ı -. L 1<J9S ), 1)n ler ,\ l.ıd ,ıh .1'.1 ( Roııı.ııı1·.ı, 1<)<J-),
" I krkc, - İçiıı -S,ıglık" :\lrııı ,\Lıd .ıh·.ı.,ı (\\'~10, 1<)9- ), ;\lrup.ı Komc1·ı "B.ırı~.
,\d.ılcr

1·c

Tolcr.ııı'> Odullı

1 J<)<JX ),

\.ıtdık

1c

ı-.giıiııı

1 li;ıııct Odulu 1 I<J<J<J),

Dı~ !)leri B.ık.ııılıgı l\riııı I li;ıııer Odıılu (Tlirki\l'. 2000), Dr. ju-,lııchinı
:-..:.ıito ()diılu (20 0S ı, Snd.ı-( cıı.ıp .\ııd ,\ lu;ik \'.ıkfı 200S Oııur Odulu :\ltııı
,\Lıd.ıh'.ı'ı.

Nişanları

Tıirki1 ·c Cuııılıuri1·cri Dc1·!cr l 1 ,tuıı ı !illllL't ,\Lıd.ıh·.ı . .ı. i\;crh.ı\'c.ııı 1 L11 ·d.ı r
J,rikl.ıl :--Ji~.ıııı 1 hrq r.ııık <mler), lr.ııı
11. Derece), (;r.ııı ( ru; l'l.ıc.ı de l'l.ır.ı de !.ı Ordcıı
Hcr.ıldic.ı de Cri,toh.ıl Col<'ııı ( Doıııiııik ( uııılımi1'Cti 1, Cr,ııı Otici.ıl, Ordcıı
del ,\1criro de Du .ınc, S.iııchl'! 1 ,\lcll.ı 11 )oıııiııık ( uıııhuri1·cri ), ı -ir-,r R.ııık
Conıııı,mdcr of the Ordcr of rlıc 1 i<ııı of hııl.md 1 ı iııl.ıııdi1 ,ı), hr'r R.ııık
C:oıııııı.ıııdcr of the Ordcr of ,\leri ı of l'ol.ıııd ( l'olom .ı), .'ır ..\!.ın · \'urdu
,\Lıd,ıh J'>ı ( 1-..,roıı\·,ıı, Otticicr de !.ı ı .cgioıı d'l ıoııııcur 11-r.ııı,.ıı.

:\liyc1·

,\1.ıd ,ıh'.ı'>ı,

t\;:crh,ıl·c.uı

Hiinı ,ınııı ı\Lıd ,ıii'.N

Yayınları

<,:ocuk 1·c

h.ılk '>.ıglıgı

ilc

rıp cgiriıııi koıııı-,uııd.ı

1 .ı1·ııııl.ııııııı)

ı 00\lcıı 1:111.ı

nı.ık.ılc'>i huluıı.ııı İJı,.ııı Dogr.mı .ıcı'ııııı 1 .udıgı kir.ıpl.ır 1c kit.ıp hi ili'ınıleri

)in·lc

'ır.ıl.ııı.ıhilir:

Jll •

Kitaplar: Annmin
h.hkıo.,ı

1\itnbı. A11k.ırJ: Clizel ı . . r.ı11bul ,\Lırh.ı.ıo.,ı, I 9:12 (o.,o11

ı999 'd.ı olm.ık ıi;.cre

ı2

h.ısılıııı~rır);

kl'!

l'rcll/atiirc lkbch UolmJ/1,

A11k~ır.ı: ()r11ek ,\ l.ırh.ı.ı'>ı, ı ()::i-i-; (,'lllnmm:::.ric Hd· tm· Seriilli ı·c .-!talim 1\.ri:::.i.
A11k.ır.ı:

,\ krd:.-..ııı, 2000; liistml' o( t/;t lntcm11timllll l'criimric ,--lssociotion
York: \\'ilroıı öS, 200 ı.

}i) 10-2000.

Kitap Bölümleri: "Pcırplı\Ti.ı ....ıııd porplı\Til1 11ıct.ıboli . . ııı" AriFollccs i11
J>rriiotrics i~·i11de. Cilr \lll, Chic.ıgo: Yc.ır Book ı\kdicJI 1\ıblishcr'> , 1964;
"C.ırc of ,\ lorhcr .ıml Child". Iim/t/; 1!(1\Innl.·ind içi11de. Loııdr.ı : Churchill,
ı 967; ",\kt.ıholıc dio.,ordcr-.", "The .ıbdoıııe11 .ıııd rlıc g.ısrroiııre..,ri11.ıı rncr",
"The ge11iro-ııri11.ın . . nrL·ın". l'cdiatı-ics içi11de. Bosroıı: Lirrk, Brm\·11 .ıml
(·o., ı969 , ı 97S, ı 9X-i-, ı 990; "Prohkme nı11 .nısl.ıe11dischcr Arheirııehmer".
})ic /\.i nder tw.dncnriisdHr A rbcitllrlmJtT i~·i mk. ( hırro.,ch ri tre dcr
So;i.ııpedi.ırrie).
Cilr :-ı. ı\lii11ih , \ 'i\·eıı.ı, B.ılrimorc: Urb.ııı uııd
Sclı\Lır;cl1herg, I 9XO; "( 'lıild l.ıhoıır: Aıı 0\'L'n·ie"·". C!Jilri l.n!m11r: A Dnmt
to 1Im/tl; 1111ri J)cl'c!oplllmt İıjiııde. ıker-,er-.e11g .Series 011 rlıe I k.ılrlı .ıml
\\'ciLıre of Childreıı, ~o. ı. ( 'eııe\Tc: Dek11ce t(ır Childre11, ı 9X ı \e ı 9XS;
"Erlıic.ıl Coıı-.idcr.ıriol1-. iıı rlıe Ad\·.uıceıııeıır of :Vkdic.ıl Scieııce .ıııd
' I(:clıl1olog\· .1.'> Rl'fkcred iıı 1\eo.,e.ırch i11 Ihli.ırrıcs". i\lcdicrıl Scima mıd t/;c
Adl'flncnnmt o( ll in-/d ficrılt/; içi11dc. ~e\\' York: Pı.ıegcr, I 9X::i.

Editörlük Faaliyetleri
Kurucu Editör: '/!;c
Srı,_l)l~rrı

ı•c

'litrl.-ı.d; }ol! mn/ o( l'ni11ıtrics ( I 9SX- I 993 ), Ç~omi.

1 Imtt7/ıl.-!nn I >npisi ( I 9SX

l'cdirıtric Associatimı

Co11Jjllttin.f7, Buffılo,
1 ı963-I9K0).

ı993

), fjltf!ctlll 1!( t/;c Inumntiollnl
(I 97:1-ı9XS ); D.ı11l)lll.ııı Ed iri ir: joımınl o( C/inim/
~. \'. 1 ı979-2000), ('/inim/ l'cdiatrics, Phil.ıdelphi.ı

Biyografisini içeren Eserler
Biyografisinc Yer Veren
I11tcmntionrıl

Uluslararası

UirijTI'fl/'ln-,\1ıııcru,

Bültenler: nictimımı• o(
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lntcrıuıtlonal

W!Jo \ 11'/Jo, WIJo \ 1-i'!Jo Zıt t!JC 111n-lrf, W/}()\ W!Jo In l:'!tropc, Wl1o 's
Wf1o m t!JC ;H irirife 1--.'mt nnri Nort/1 rl_frim, !ntcmational W/)()\ Wl1o of'
/ntcllcctllnls, Jı!C/1 o{ rlclnn'Cl/LnJt (C:.ııııhridg,c), lntcrıl!ıtlmml Sc!Jo!ar\
f)ircctorv.

Biyografısiyle İlgili Yayımlanan Kitaplar: !'rol'. Dr. Şiıı,ı-,i
Ö;-,o\·lu, !IJsmt /)r'!TI'i111Jt7CJ ilc .f-0 Yıl. Aıık.ır,ı: Ozk.ııı ,\1,ıtb,ı.ıcılık, I 99S; !'rol'.
Dr. ı'v1ll\ · ,ıthk Akııı,uı, Yn,,mJttlllrin J-laccttcpc I'C Smımn. Y.ılm·.ı: Eıııck Ofscr
,\1,ırh.ı.ı'>ı, I 99:i; Prof'. Dr. _ C:cl.ıl Errug, 'J'Jirfn1'C 'ric I'C /)Jinvaria l!Jsmı
/)r~rrrrııllnn Olavı. r\ıık,ır.ı: (hk.ııı M.ıth.ı.ıcılık, 1996 ( t\;:cri lchçc,i\·k de
h,ı-,ılıııı)rır); Sir 1 Ior.ıcc Phillip-,, i!J.Iml /)r'!T1'17lllno: ri Rcıllnr/m/;lc '/ini·. York:
Wilroıı 6:i, I 996, I 997 ( Rm~· ,ı, h.ııı-.ızcı, Alııı.ıııc.ı \ 'l' Lclı~·c ol.ır.ık d.ı
h,1-,ılıııı)tır); Diiıl\'.1 S.1glık ()rgıirii ' l(mıris Tiirıııcıı \'c Ulu,l.1r.1r.1sı Pnlicırri
Kuruımı J.uıc C. Sch,1llcr, On!rirm Zıt Ilis 1/mrt, Yimt/1 011 Ilis Mlnri: (ıS Yim'.l"
of'.\cıl'icc to Clnlri Jlm!t!J anri Fri11mtwn. Wiııd-,or: Wilroıı 6S, 2003; Eı-dog,ııı
C)k\';1\', !IJsmJ f)lljTI"t7111!7Cl I'C Ç.'n,rrria,' Uniı·crsitc. Aıık.1r.1: Sc\'lLı-C:cıı.ıp 1\ııd
,\1lizik \'.ıkfı Y.1\ ' ıııl.ırı, 2006, 2007.
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B1/.1. ri{.
DO<;R\\1-\CI"\1\ ll \Cl: I'TLPF.\1'\UI: IHH;IH h.!
Mehmet HABERAL
Fin,d?mt l

' niı •t-ı:(itcsı

Ti'ırkn·c ' ııiıı Cuııılıuri\'L· t r;ırilıi, '>.ıglık
dcgi)iııı

düııcıııidır.

Bu

,-c

ol.ıg.ıııt'ı-,riı

J<d·tom

cgiriııı .ıl.mıııd.ı ol.ıg.mu'>tt'ı \ıı;d.ı

dcgi)iıııi,

ıcııgıııd.ııı \.ı yer L)ıgııı.ı" dn · iıııi, · k r.ı11ııııl.ıııı.ık
C:uııılıuri\ · cr r.ırilıiıııi; , iıh.ııılıgııı

h.ııı.ı

giirc

"oduıı

hir

.ırc-ııııııı

\ cr11ıdcdir.

içinde \ ' ,l).n · .ır.ık
ki1ikr \c '>tr.ı dt)l
k.ır.ıkrcrlcr on.ı\ · .ı ı;ık.ırıııı)tır. S.ı\ ııı l'rof. Dr. İ\ı-,,ııı Dllgr.ıııı.ın t)tC huııl.ırd.ııı
hıridir. Tiırki\'L·'dc ii;c\liklc '>.ıglıgııı "\-cııi~· .ıg"ıııı h.ı)l.ıt.ııı, huııuıı iç11ı giı;\c
giiridiır ilk .ırılııııı n· hmı'ık bir ;i\ıııi\n Lkgi)iıııiııi gcıv·kk)tircıı ki1idir l'rof
Dr. İ Jı,.ııı Dogr.ıııı.ıcı.

_u.cli)Cll hu -,iircÇL'.

S.l\'111
ı~· ııı

r.ırilı

, - .ıp.ııı

_l'.L\·irdigi

Dogr.ıııı.ıcı'11111 ilL'kiıııligiııiıı
h.t)l.ıtrıgı

r.ıçl.ııııııı)tır.

\- .ılı)lll.l,

t\ııı.ı

S.ı\111

~-ok

ç.ıgl.ırı kl\.ı ;.ıııı.ııı

ht'ı\ · i'ık cııcrplcr, oııciı

ilk

, - ı\l.ırıııd.ı ~- ocuk <iluıııkriııi iiııkıııck

):';L\ıııcdcıı

[)o):!.r.ıııı.ıu'ııııı

iirııck
.hıl

ııirclikrcki

f-_:rilı~- j

k.ır.ıkrcri,

kuruıııl.ırl.ı

I Lıccncpc

Üııİ\'lT'>itc'>iııi kurııı.ı-,n · \.ı hclirıııı)tir. I Lıccncpc l'ııİ\ l'I''-İtL''.iııiıı ıinL· ii roliıııiııı

<>/eti,

iılkcıııi;dc

ıııodcrıı

rıhhııı

gcrckrirdt):!.i \'L' ti)kİıı iıı,.ııı \'L'
)ekilde lı.uırl.ıııııı.ı-,ıdır.

tıbbi

doıı.ıııııııııı .ılr \ ' ,l[1ts11ıııı iılkL·ıııi;c orııck ol.ıc.ık

Bu ii;cr, ulkcıııi;. içiıı '.ıglıkt.ı hir ;İ\ıııiH·t Lk\ riııııııiıı de ıı;cridir. L'-,rclik
-,(i;_dc dcgil n · kımk. lı.ı\ .ıl cdikııdc dcgil \ · .ıpıl.ıııd.ı -,oıııutl.ı).lll hir ;i\ıııi\'ct
dnriıııidir hu_ Bu ;i\ıııi\ctiıı lı.ı-,r.ıııc ,.c lıitıııct .ıııl.ı\ ' t)t lıd:.iıııc gıl\cıı
diiııcıııiııi b.ı)l.ıtıııı)tır. kp\ cı ı i \ıir doııcıııdir hu \ L' hu d<iııcıııdc Tiırki\'L·'dc
lıckııııiıı .ı\ · .ıkl.ırıııı h.h.ıc.ıgı, '>.tgl.ıııı h ir ;cıııiıı ı >ill)lllll)tltr.
S.mıı

Dogr.ıııı.ıcı ' ııııı

bu!U)Ill.l\1

diıııcnıidir

h.ı)l.mıgı

,1\'111

' '\cııiç.ıg " ,

;.ını.ıııd.ı.

Bu

...ıglıgııı

hilgı

\C

rL'k.ııoloji\ · k

dı ıııcıııdcıı '><>tır.ı ıılkcıııi;iıı

:ııa •

•'

ht 'ı \'lık
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kcıırlcriııdc

\ 'C

Ülıi, · cr-,irclcrilıdc

düm · ;ı

'>t.ımLırrLırılı,ı

ul.ı~.111

~.ılı)ııı.ıLır

, · ,ıp1Lıbilir olmu)rtıL
c, : .ıgd.ı) düıı: · .ııı1ıı .... ıgl1k .ıLı1111ıd.ı h.ıııgi ilni h.ımlc,i , · ,ır,,ı, bu1ıı1ıı
tilkcmizdcki i)ııcü u\·guLım.ı-,lııd.ı S.\\'111 Dogr.ıııı.ıcı'1ı1ıı k.ıtkl'>l \',u·d1r.
Buııl.ırd.ııı biri de org.ııı ıı.ıklidir. Bugtııı ulkcmiz rr.ımpLııır.ıwoıı .ıl.111111d.ı
düm·.111111 iiııctl tilkcleri ,lL\'>Illll.ı \'L'r .ıii\'C>r'>.\, hııııd.1 S,l\'111 Dogr.ıııı.ıc1'Illll
rolü ,ı-,b uııunıbm.ı;..

S,1\'lll Dogr.1m.1c1 'Illll ıilkcıııizc k.ırkı'>l elbet ki \ ' .ılıı1zc.1 '>.1glıkL1 d.ı '>llllrlı
degildir. O, .1\'111 z.1m.ı11d.1 \'i'ık'>ckiigrcrim -,i-,rcmimizdc de ~- .1gd.ı)Lı1m,ı11ı11
gcrcktirdigi y.ıpl\'1 kurmll) \'C \ 'Crlc)tirıııi)tir. Bugtiıı ll11i\·cr'>itclcriml/ bilim
diill\ ' ,l'>ıııd.ı cilili '>ır.ıLırd.ılı \ · irnıili '>lr.ıLır.ı bu '>,1\nk \ ' ilk'>clıııi)tir. A\TICl,
\ ' tıbckügrcrimc bü,·ük bir k.1lirc \'C .1rıl1ııı k,ı/;11ldlr.u1 , ..1kıf ii11in-r,irclni11iıı
fikir b.1b.ı'>1 \T iiııcii-,ü de S.mı1 Dogr.ıııı.ıcı\l1r. Kc1ıdi-,i, \ ' ,1kıf ii11i\ ' L'r'>itckri1ıi11
dign ~.ıgd.ı) iilkckrdc oldııgu gibi, i)b · iııi \'C iiııcmi1ıi .1ııl.mp iilkcmil<.lc
.111,1\'J'>.li bir kurunı oLır.ık \ ' iik-,ckiigrcriıııc k.ıtılııı.\'>111111 ii1ıliııli .ı~llll)tiL

1

"Diim · .ıd.ı ll\ 'g,1rl1gııı ul.1)tıg1 doruk ııc io,c, iılkcııı o dili.C\'l' L1\'lktır. Buııu
gcr~ckk]tirnıck i~iıı

bir giri)iıııdc buluııulııı.1ll11)'>.1 bu g<irn· h.ı1u diı)iinır. O
h.ıldc ~- .ılı)m.l\',1 b.ı)Lıııı.111\ ' llıı 1 " din· dli)iıııcıı \'Lirtsn·crkrdcııdir o. İ)tl' bu

giri)imci rulı, \'Ctcnckk, .1rzu\'1.1 \'c ib.1dct dm·gmu\-1.1
ort.1\',1 <;1k.ııı k.1r.ıktcriıı .ıd1d1r İh-,,m Dogr.1m.ıcı.
Bu k.1r.1ktcr, hi<;bir ~.ırc-,il.ligi h.ıh.mc
dcgil, <;.1lı~.1r.1k imk.iıı.1 diiııii)tlirdü.

~.1lı]m.1kL1 birk)tigiııdc,

ctıııcdi; imk.il1'>ıllıgı ıııuci1c

bckkn-rck

S.ı\ ' 111 Dogr.1m.ıc1,

hir hekim, hir iigrcrim mni \ 'C .ı'>ıl iirııck bir n1rrt.ı~ ol.ır.ık
c-,crkri\'lc i1lkcmi;.i11 t.ırilıi1ıc .ıdı111 \ ' ,11.d1rııı.m h.t).lrllll) bir bii,·Lik
k.ır.1ktcrdir. Oııuıı rolii )ll '><ilk d.ılı.1 kc-,tirııınkıı .ml.ıt1L1bilir:

uııutulııı.ı;.

Bizler

Dogr.ıııı.ıcı'ıı1ıı

Omıııb

.1\'lll

1Lıccttcpc\i1ıdc dogduk 1

iilkcııiıı nırtt.l}l olııı.ık,

olııı.ık, hcııiııı i~iıı

\'eri

doldunılııı,ll.

.1\'111 ıııc,Jcktcıı olııı.1k \c d.1lı.ı'>1 dmt
hir ıııurluluk \'c \',1).\m k.l\'lı,ıgıdlr.

lll •

~ • .L '-

:-..,.

Prof. Dr. Mithat ÇORUH
8n,,f<mt L 'niı·n 'Sitcsı

ILıccrrqK

liner

8a,l!.·anı

kunılnı,ı , hunınıc 1c gciİ)Il1C
hir hirn· ol.ır.ık, Prof Dr. S.ı1· ııı lh'>.111
Dogr.ım,ıcı'ııııı Lılkcıııi;dc I ' Lik,ckiıgrcriııı \'l' '>.ıg,lık hi111ıcri .ıl.ıııl.ırıııd.ıki
r.1rihi giri)iııılcriı1i i;kıııck 1c huııl.1rııı ~~- iııdc \'LT .11111.1 tir'>.1tı hulııı.1k, h.111.1
d.1i111.1 k11 ..111~- 1crıııi)tir. ll< >C.11111/111 idc.ılkriııi gcrçckk)tirıııcdc, hcdclkriııc
1 .1rnı.1d.1 '>.1hip oldugu ~·ıı oııcnıli ()fCIIiklcriıı , · ,ır.ırıcıl1k, ileri g,ilrLİ)Itiltik \'C
i-,.ıhcrli k.1r.1r .1lııı.1 h~·ccri'>i oldugu k.ıım1ııd.1\ ' llll.

1c

Bilkcıır

.\llltrı ·r!lı

L ' ııiln,irclniııııı

,\),llll.ıl.ırııı.ı 1 · .ıkıııd.ııı t.111ıklık crıııi)

Bır

,l'>i'>t.111 ol.1r.1k g<irc\'l·
.1in·.1pt'>II11

b.1)l.1dıg1ııı

C,'ocuk

H.l'>t.111C'>İI1111 , ,ı\ · ııı ;,ıııı.111d.1

bir
o ;.ını.1ııl.ır
giıı-cıııcıııi)tik. ll,ı-,t.111C\ 'C 'n;ilcrd. .1lı1ı.ııı .1'i'>t.ıı1l.1r, bilgi 1·c dcııc1 · iııı
k.ı;.ıııııı.1l.1rı .1ııı.ıcı1 !.1, :\B!Yı1iı1 iiııcııılı u11i1 LT'>itclcriı1dc ()JL'IIikk tenıci \.1glık
hi111ıcrkriııdc diıı11'~1C.1 L111111111I) bilıııı .1d.1ıııl.ırıııııı 1.111ııı.1 giiııdcrildilcr. Bu
iigrcııcilcriı1 ikridc kunıl.1c.1k LJ11İI n'>itcııiıı ilg,rcriııı k.1drmumııı çckirdcgiııi
olu)ttır.ıc.1gıııı .ıııc.ık LıııiHT'>itc hoc.ı'ı oldug,uıııu; 1.1111.111 .u11.11· .ıhildik.
iiı1i1 · cr-,ircııi11

olu)ttır.1c.1k

bi~· 1ıııdc

pi.111L111dıg,ıııı

S.mıı Dogr.1nı.1cı ilc birlikte Bc1 tepe Km· iı ' miıı ım1ht.ırı IT ileri g,clcııkri ik
dcL1L1rc.1 \ ' ,1ptıglııılt ropl.ııır1L1rı11, oı1L1rı11 ikr.ııııl.ırı ol.ıı1 duriııııkri \ ' İ\ · crck
,J\'111 '>oti·.11·1 p.ll'l.l)l11.11lll/111 l · ıll.1r '>OI1L1 Bilkcıır L'ı1illT'>itc-,iı1c d<>IHİ)I11C'>i
dcgcrli 1[oc.ııııı;ııı \ ' İ;\ · oınıııul1 ııc k.1d.1r dcriıı oldugunu bi; krc g,ii,rcrdi.

Bilkcııt ('ııiln'>itc\ii1İI1 ogrc1ıcikrdcıı .111ı1.1C.1k tİ~Tctkriıı 1.1111 -,ır.1 ııı.1li
k.ı1 · ıı.ıkl.ırl.1 dc'>tcklcıınıc'ı

gcrckrigiıll' iıı.111.111 S.ı1 · ııı Dog,r.ıııı.ıcı, kurdugu
tC.)Cbhmkrk uııı1 n'irn ı ekonomık h.ıkımd,ııı gu\·lli
kılııı.1k İ'>til ordu. Bu .ıııı.1çl.1 lkncpc\k kunıl.1c.1k ol.ııı Tepe .\ lohih · .1ııı11
.1r'>.1'>II1111 huluııııı.ı'ı 1c t:ıhrik.ı ııı.ıkiıı.ıl.ırıııı , \lııı.ııı\ · ,ı 'd.ııı ,,1rııı .ıl.1ıı rckııik
hc\l'ttc \'LT .ılııı.1ıııl.1 ilgil1 .1111l.1r lı.ıfll.llııd.1 lı.1l.1 t.11clıgiııi konl\'or.

1 · .ıkıtl.ır

1c

ikti,,ıdi

....
--- --- " ' - - - ' - - •,

\1

'
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Tepe
irlı.ıli

ı\lohih' .ıııııı kurulııı.ı'>ı iı;iıı :\lııı.ııı\ ·.ı-Snıng.ırr'r.ııı Lıhrik.ı ııı.ıkiııclniııııı

gcrcki,·ordu. O

doııcımk \'tın dı)ııı.ı

dii,·i;

tr.ımfi.:ri \',ıpıl.ııııı\'ordu.

Dogr.ıııı.ıcı f-lou , ,\!illi ı~.gitiııı B.ık.ııılıgı Ag.ıç İ )kri Olguııl.ı)ııı.ı Eıı,ririi-,li
Tckııik .\1uduriı Alııııet h\ud.ı), ,\lııı.ıııc.ı bikıı rekııik ogrcrıııcıı ı ıi.i'>e\ · iıı

Kıuıı~- ik birlikte bcııi ,\lııı.ıll\.ı\·.ı goııdcrdi. Bi;c \'llrt dı)ıııd.ıki ).ıJı,i IK'>.ıbı
ik ilgili iııı;_.ılı Lık.ır ıııikt.ırı \ .llılııı.ııııı) bo) çekler \ndi. : \lııı.ıll\ ·.ı\l.ı fıbrik.ı
\L'tkilikri ik koııu)tllk. Oııl.ır, "Bir Lıbrik.ı kurııı.ık çok ;or, Lıbrik.ı p.ırç.ıl.ırıııı
hi k giiııdcrcıııi\·onı;; ı;iıııku SOO dol.ır, ı 000 dol.ır gibi ufık p.ır.ıl.ır hi k
odcııcıııi\·or," dediler. Eliıııi;deki iııı;,ılı bo) çekleri g,),rcrdigiıııi;dc hi;deıı
bir guıı '>Lırc i'>tcdikr. <.,:cklniıı k.ır)ılıgı olup olııı.ıdıgıııı koıırrolcırikrcıı \Oıır.ı
crrc-,i giııı hizi d.ı,·ct ettiler. Bu dcLı p.u_.ırlıg.ı h.ı)l.ıdık. Bi;c 'J1,..j.() k,ıd.ır

tclllii.ır ,·,ıprıl.ır

\'C

p.ır.l\'1 lıcıııcıı i>dcııımıi; lı.ıliııdc İııgilrcrc içiıı \.ıpııkl.ırı

ııı.ıkiıı.ıl.ırı
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bi;.c \'crchib:ckkriııı iLıdc ettiler. Bi; de p.ır.ı\·ı iidc\·ehikccgiıııizi
'>il\·lnlik. (,'ekini \erdik. ,\ l.ıkiıı .ıl.ır ~-ok kı,,ı bir '>tırcdc t\ıık,ır.ı\·.ı geldi \'c
b.ıli\'ctc h.ı)l.ıdı. S.ı,·ııı Dogr.ıııı.ıcı'ııııı r.ını.ııııcıı ).ılı-,i iınk.iııl.ırı\'l.ı kurdugu
hu i)ktıııckrdc kcııdi-.iııiıı 'c .ı ık fcrrkriııiıı cı ı u Lık hir Jıi,.,c-.i
h ulu ıı ııı.ı ııı.ı kt.ıd ır.
dolu d.ı okı, .ııııl.ırıııı1; bi;.c /c\·k \'C lıc\'cc.ııı \l'rllll'\'L'
Ileri \ .1}111.1 r.ıgıııcıı idc.ıllcriııdcıı mli;ıı \ erınne.ıı,
giri)iıııciligiıı1 ilk gli1ıkriıı lıc\'L·c.ıım-l.ı '>tirdlirclı S.mıı I lm:.ıııı ı;.1ıı veııideıı
hiı:·i.ık '>Lirpri;krk k.ır)ııııı;.ı ~-ıkııı.ı'>ı, lıiç hiriıııi;i )·1)Jrtlll.l\',1Clktır.
O

guııkr ;.orlukl.ırl.ı

dc\c,ıııı cdi\'or.

lll •

\ı

'

)--

TIHKIYI'"DE YE DI'\' \1>:\
İIIS\\ 1)0(;1{\\L\CI OL-HI: ()\SÖZ"DE\ *
Prof. Dr. Celal ERTUG

Tıirkn·e\kki hiiriiıı keııdiııi n·ııikıııe lı.ırekcrkriııiıı,
hiiriiıı

sonıııl.ırııı

n·

~·i);iiımii;ltikkriıı

.tlrıııd,ı,

rd( ırıııl.ırııı k.ır)ı'>ıııd,ı,
hep bildikleri )n·krlc,

hildikkriııi ,,ıııdıkl.ırı )e\·lnı .ı\Tıt cdcııll'\'l'ilkriıı cııgclkınekri l'.ırdır.
Tıirkin· i~·iıı

Lık.ır

hıı

\',l).llm.tl
lı.ırekcr

\·.ık.ıi.Hı.ıııı.ııııı)tır.

i)ııcııı

t.l)ll .111

crıııııııc

ç.ıt!-d.ı) ıiııi1 cr-,irck)ıııl'

ul.ı).ıııı.ııııı),

:\ııc .ık on.ıd.ı

kri-,r.ıli;c

k.ıl:l'>ıııd.ı ııcr ol.ır.ık l'lTiııi hııl.ıııı.11ııı)

bir

bilgi
olııı.ııııı)

'>iircci

b.t)l.ırılıııı)

roplııııııııı.ı

1e

diiııii)iilll

Tıirki1·c

im.ııııııııı

"Dogr.Hııxı Ol.11·ı" dıırııı.ıkr.ıdır.

İJı-,.ııı J)ogr.ıııı .ıu, iilknk ~·.ıgd.ı) iıııil·n-,irck)nıc lı.ırckcriııiıı lidcri ol.ır.ık,
biıruıı

lııicrclcril·k

\',ıpıl.ııını.ı-,ııı.ı
Topluıııl.ır

kendini -,kııl.ı-,rik '>l'>tcnıııı dcgi)tirilıııc-,iııe,
n· bilgi roplıııııuıı.ı diıııii)ıııe-,iııe 1·erıııı)rir.

\'eti)tirdikkri dct!-crlcri buriin bonırl.ııwl.ı
nicclirkr.

n·ııitkıı

r.ııııııı.ık, oııl.ırı iilkeııiıı

gıırıır ıııo;.ı1·igiııdcki nTiııc orıırrııı.ıkl.ı
Tiirki\·l·'ııiıı ılgi ı ı~·

hir iııs.ııı ıııo;.ı1·igi, ;cııgiıı hir kiilriır dokusu 1 .ırdır. r\ııı.ı
ki, hi; kcııdinıi;i \'ctcriııcc r.ııııııııl'(ır, r.ıııır.ııııı1·onı1. Bıııııı bilmek \'C
r.ıııırııı.ık gnckir.
ııc \·.llık

1<)<)()'l.ırııı İlı-,,ııı Dogr.ıııı .ll'ı\ı, Turkin·'de iıııiııııııı doruguııd.ıdır. Oııuıı
ıınnkıı

gelip,

hıı

ııokt.ı\·.ı

ıı.hıl

rırııı.ıııdıgı

~·i);iılıııc-,i

gi.ıç

bir gi;dir.

J)ogr.ıııı.ıu\ · ı iıııiıııc ııl.ı)nı.ıd.ııı i)ııcc ukıııd.ın r.ıım·,ıııl.ırd.ııı, \·,ıııılıııı\·or'>.ıııı
\·,ılııı; heıı k.ıldıııı. ;\-,Jıııı ,ır.ırs.ıııı;

lıırklll'dL'

\l'

o,

~·ok k.ıp.ılı, oldııııı ol.ı-,ı kiııı-,cııiıı

J)ıııll.ıd.ı llı,,ııı J)o!-'ı.ııll.ILI Ol.ı11. hı.ıııhııl

"-•ıııı.ıd .\!.ııh.ı.ı,ılık.i')')(ı,

ı- •

pek

,_1·2.
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hilıııcdıgi , r.ııııııı,ıdıgı

progr.ııııLır

ıırctir,

oııuııLı ~·ok

o;cl hir

hir

Dogr.ıııı.ıcı, ,,ıhır

lı.ıti;..ı\ · .ı

.ılır.

1)ogr.ıııı.ıcı 'ııııı

de rck

dolu bir

ıı;ıııı , . ,ıLkli

hu

r.ııııııı.ık,

.1\ILLııı oııııııLı

.ırk.ıd.ı)l\ ' 1111.

iıı.ıııdırıcılıkl.ı, hıkıp m.ıııııı.ıd.ııı,

oprıkLırıııı

H'

ki)i!igiııi

di\· ,ılog kıır.ıbilıııcklc ımııııkıiııdur. Bcıı

ilcti)iııı kur.ıbilcıı, hclkı

dıi-ıl'ıııcckriııı ,

koıııpııtcrdir. ,\klıııd,ı , · ,ıkııı, orr.ı

oııLırı

\C

, · ,ıpııı.ık

;ilıııi\ ·criııi ,l),ır.ık .ıııl.ıtııı.ı\ı h.ı),ır.ıbilcıı

i'>tnlıklcrıııi ,

hir

Turki\·c im.ıııııı.ı,
bir cııgcllcıııc

k.ırı

" OLı\ · .\d,ıııı"dır.

C,: .ıgd.l)

iiiii\'Cr'>itcic)lllL' ilc \OCuk \C 111\,\ll '>.ıglıgı .ıJ.ıııJ.ırıııd.ı tircttigi
TurkiH· ııı,,ııııııııı gog'>uııu k.ıb.ırtııı.ı\1 gereken iki nı;ii .ı)kııı
uJu..,J.ır.ır.ı-.ı i ıd ili k.v.ıııdırıııı)tır.
\ 'cııiliklcr oıı,ı,

l )ogr.ım.ıL· ı ' ııııı

Tıirknc'clc gcısckk)tirdigı

c'>crlcr, .ı~· rıgı dcgı)iııı l'l' \ ' cııidcıı
.1)1111), ıi;crıııdc \ ' ,l).ıdıgııııı; gc;cgcııiıı iıııliıliik
.ı).ıııı,ıLırıııııı doruguıı.ı uLı-ııııı-ıtır. Bir h.ı-ık.ı dc: · ı-ılc Dogr.ıııı.ıcı, ulknııizdcki
\ ' iıbckiigrctiııı k.ı\ r.ııııLırı ilc \ocuk H' ııı.., ,ııı ,,ıglıgı orgııtlcııııll· ,iııdcki ~· .ıgd.ı)
rd(ırıııl.ırı\ !.ı riıııı ım,ııılıg.ı ııı.ıl oLııı bir oııcu , hir lider kııııligiııc
k,ı \'ll) ııı u} tur.
y.ıpıLıııııı,ı \ıgırı , -,ıııırLırııııı;ı
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ı:ıa •

IliS\\ DOGR\\1 \Cl ILI' OTI Z BES YIL
Prof. Dr. Orhan BAYSAL
ni!!.·mt 1/o/diliJT .i). (;md 1\.oordinotom

K.1gıdı,

k.1kıni cliıı1c

otu;r he) , - ılı gii;rlcriıııiıı
97 ı , - ıJıııd.ı ı L1ccrrcpc
l ' ıın · cr.,irc.,iııdc giirc\T h.ı)l.1ııı.ıııı , or.ıd.1 do~-cıır \c prot(.·.,iir oıu)uııı; h.ı)Ll
I I.ıcctrcpc l'ııinT.,itL''i Scıı.ıro 1·c .\liilıcııdi.,lik F.1kiilrc'i olııı.ık ii;rcrc, S.ıııı.,ıııı
Oııdokıı; .\L11 · ı., l' ııı\ · cr.,irc'i ik Si1 .ı, Cuııılıurin·r l'ııilcr.,irc.,ıııiıı
kıınılıı.,ııııd.ı
, .c.rdil.;iııı
1. ·iiııcriııı lıillııcrlcriııı; D.ıımııı.1 .\lccli'i L\·c.,i
olııı.ıııı
'
..
.
n· Bıit~· c - ı'l.1ıı 1'-oıııi\\· oıııı \ 'iiııctiıııiııdc hııluııııı.ıııı; Yıik.,ckiil';rctiııı Kurulu
(' \Tiigıı1dcki. Biıkcıı.t l' ımcrsitL' 'iııiıı kıınılıt)tılld.1 \l' ,\li~tC\'l'lli I Il'\·ct
l \ · cligiııdcki ~- .1lt)ııı.1l.ırıııı ; ııilı.ın·t, )ll ,ııı 'iırdiirııll·ktc oldııguııı Bilkcııt
l 'ııilcr.,itl''i kurulu)l.ırıııd.1ki (;L'!lcl ı\.oordııı.niırluk giirc1 · iııı tck tck gii;riiımiıı
iiııtiı1dcıı gelip geçti.
iıııiiııduı

hir

'iııcııı.1

.1ldıgııııd.1, iiıııriiıııiiıı 'oıı

)LTidi gibi gelip

gc~· ri.

ı

\

Turki1·c Biı1 iık ,\ lilkr ,\\ccli'i Oıııır Odıilii'ıııiıı rcn· ilı nlildigi S.1\ 'tt1
Dogr.ıııı.1~.· ı'ııııı ~- .1lı)ııı .1!.1rıt1ı, lıi;rıııctlcriııi. hin.ır t.1ııık oldııgııııı gL\llli)iııdcıı
1 · ol.ı ~· ık.ır.1k,

bir ııclvc de okı, 1 urgııl.1ııı.ık i'tcriııı:

(,:ok i1·i t.ıı1ıdıgıııı.1 iıı.1ııdıgıııı S.1\ ' tıı Dogr.ıııı.ıcı'ııııı Tıirkin·\k .ıltııll) \ ' tlı
hııl.ııı icrutııı.ı h.ıkııdıgıııd .ı, hi~· kıııı.,cııiıı dtı)tıııcıııcdigi. lı.11 .ıl hile
nkıııcdigi , lı.ırt;ı " hııııl.ırııı gcr~· d.lc)ririlıııc'i ııııııııkıııı degildir" dcdigi
projeini tck tck. lı.ı\.lt.ı gL\·irdigi gonikhilir..\~· ık~- .1 itir.ı!'ctııll'ııı gerekir ki, ilk
\ ' ıli.ırd.ı diııkdigiıııdc 1 L' okııdııgıııııd.ı gn~·ckk)cccgiııc )tiplıcylc h.ıktıgıııı
pmjckriııiıı, idc.ılkriııiıı, lı .ı\ ·.ıllniııiıı rck rck iilkcıııi;rc k.ı;.ıııdırıldıgııı.ı r.ıııık
olıııtl)tııııdur. Birk.1)· < ·ırııck 1 nıııck gcrckir'c ) tıııl.ırd.ııı '-<i; edi !chil ir:
Bir ;r,ıııı.ıııl.ır ıııcıhııhu oldııgııııı IL' hııııııııl.ı d.ıiııı.ı gurur dunluguııı
l ' ııinT.,itL' 'i ct\.ıııc.,i; . \ıı.ıdolu 'd.ı nıksckcigrctiııı kıınııııl.ırıııııı
\ '.1\ · ı-;ıııl.ı)tırılııı.ı.,ı; ~· .ıgd.1) tıp cigrctiıııiııiıı n· .,,ıglık lıimıcrkriııiıı i.ilkcıııi;rc
1 I.ıcctrcpc

k,ı;,ıııdırılııı.ı.,ı;

tı\gul.ıııııı.ı.,ı;

Yiıbckogrcıiııı

J(.ıııuııu'ııtııı

lı.11ırl.ııııp

çık.ırrılııı.ı"

ilk \ .ıkı!'uııiln.,itL''i ol.ır.ık l~ilkcııt l ' ııi, ·cr.,itL''-iııiıı kunılııı.ı'ı

..
\1

\'l'
\L'

ı

i'ti\11.1\1/ lıerkc,i1ı hn;c1ıi ilc \i)/ cnigi hugiiııkii ko1ıuıııt1ıı.ı gclıııc,i; 1ıilı.ı\ ·ct ,
Erzurum , ı\Lıl.ıt\'.1, \~11 , .).ı1ılıurf.ı gil~i doğu illcrıııdc kunıiııı'.ıkt.ı ol.ııı okL;II.ır
projc,i, Dogr.ıııı.ıcı'nı1ı hir çırpıd.ı ,;ı, · ıhhilccck hti\'ük c.erlcriııdcn h.vıl.ırıdır.
K.ıııııııc.ı, lıer s.ıgdunılu ill\,llıııı hunl.ır \'C Dogr.ıııı.ıcı'ııın lı.ı\ ' Jt.ı gL\irilclı
dıger pek çok C\erinin iimindc ,.ı, · gı ilc cgil1ııc'i gerekir.
S.ı\ · ın Houııı ,

iincc d.ılı.1 ~-ok tıp .ıl.ıııııı.ı cgilcrck
diger .ıl.ıııl.ırd.ı d.ı kurdugu \ ' tiksckiigrcriııı
kun1ıııl.ırıyl.ı ülke ~· .ıpınd.ı birinci -.ııııf clcııı .ııı \Tti)tirilıııcsilıc ~· .ılı)ıııı)tır.
~itckinı, llıs.ın J)ogr;ıııı.ıcı, kur.ıc.ıgı \ ·ük-.ckiigrctiııı kunııııl.ırını ülke s.ıtlıın.ı
\'J\'abilıııck .1ııı.1cı\'l.1, 0::\.07. ı <)()7 r'.ıri.lı ,.c X'>l s.mlı "1-l.ıccrrcpc (l ııi\'Cr,itc\i
Kun1lııı.ı\ı H.ıkkınd.ı K.ı1ııın '\1n ı ' nci ııı .1ddcsinc "ı\! erkezi r\nk.ır.ı \Lı olnı.ık
li1.crc ' H.Kcttcpc C'ni\'l'r'>itcsi' .ıdı .ıltıııd.ı ı ... ı bir liııi, ·ersitc kunılmu)tur"
lılikıııliııli km ·durıııtı)tur. Bu lıiıkiiımkıı lı.ırckctlc, H.ıccttcpc lı ııi\nsitcsi
K~ıy\cri CC\ · Iıer 1\:c.sihe Tıp F.ıkliltcsi, Eski)elıir Aıı.ıdolu Tıp F.ıkiiltcsi \ 'C
Tr.ıbzoıı Tıp F.ıkiiltcsiııi kurım11, Erzurum At.1tlirk U1ıi\ · crsitcsi Tıp
F.ıkliltcsı , Si\',1\ C:uııılıuri\ · cr Uııi\ · crsitesi, S.1ııısuıı Oııdoku;. ı'vL1\ ' ıs
bir

lıckiııı olııı.ı'ı ııcdcni\ · lc,

H.ıccncpc\ · i kurıııu), d.ılı.ı soıır.ı

l.' ııi, ·ersite'i
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\T

hki)clı.ir

An.ıdolu

ÜniHT\itesiııiıı

kunılu)unu

gerçckk)tirıııi)tir.

S.ı\· ın Dogr.ıııı;ıcı\· .ı \ 'iineltilcıı clc)tirilcrııı .ıgırlık ıııerkczı1ıi YÖK 'iin
ku;·ulu)U \'~ m·gul.ı;ıı.ıl.~rı olu)turııı.ıkt.1dır. Aslıml.ı, YÖK sistemi, ilk ol.ır.ık
ı '>73 \'ılınd.ı
ı 7SO s.ı\· ıil Y.ıs.ı lıliktllıılcri çcı\C\Tsindc u\'gul.ıııı.ı\· ,ı
konulıııu)tur. Siiz ko1ııı-.u \ · .ıs.ıd .ı getirilen Yiiksckiigrctiııı Kurulu B .ı)k.ınıııı1ı
ı\llilli Egitim B.ık.ını olııı.ısı \·c kurul Ü\'ekrinin çogunlugu1ıuıı blirokr.ıtl.ırd.ııı
olu)ııı.ı~ı lı.ıkkınd.ıki diizeıılcıııc, bir . tilıi\·er,itcl~l!l.in ' h.1)\ un ıs u li;.erinc o
1..ıııı.1ııki ı '>6 ı A1ı.l\ ' ,1s.ısı ' nı1ı ı 20 ' 1ıci ııı.ıdde-.i1ıc ,1\ · kırı hulunımı) \'C YC)K ilc
ilgili lılikliıııkr ipt.ıl edilerek \· .ıs.1d.ııı çık.ırılıııı)tıL . ı();:{() \ · ılı1ıd.ı1ı soıır.1, ı '>6 ı
An.ı\·,ıs;ısı'nın ilgili lıiikıııii \ ' liriirlüktcıı k.ılkıııc.1, YÖK sistemi 2S4 7 s.mlı
Y.ısa· ilc tckr.1r u;·gul.1ııı.ı\·.ı k;ımılıııu)tUr.
Yiibckiigrctiııı

Kunılunun

kunılııı,ısı ilc. 1<JX 1 \ılınd .ı1ı itib.1rc1ı gerekli
gerek \'llrt içinde, gerekse nırt dı)ıml.ı h.1)t.1 ügrctiııı
ckıııa1ıı
\ ' eti)tirilııll'-.iııc ,
gerekli
ti;.iki
ıııek:ıııl.ırııı ,
\· ,ırırııı1l.ırın
gcrçekk ) tiı~ ilıııc-.ine iincclik \crilıııi)tir. Y.1pıl.ıı1 tLiııı hu pl.ınhıııa \T
pl.1nl.1ııı.1l.1r \',1pılıııı ),

u\ · gul.1ııı.ıl.1rın

som1cund.ı
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Il)~() \ · ılıı1d.ı \ · liksckiigrcriımk okull.ışnı.ı or.ıııı

ABD'de 0 o SO ' ııiıı lizcriııdc,
22, Suri\·c\k 0 o 14 \ 'C
idi. I l)~() \ · ılmd.ı ııiifmunıuz .fS nıilnııı, 20-2-t \ ',1) grubu
im.ııı111111 .f 111ih·oıı , tllıiH-r,itc '>.1\'11111/ I lJ, \ ' tibckiigrcrinıdc okull.ı)ııı.ı
or.ııı m 111. 0 {ı (),3 idi. 200 6 \ · ılı itib.ıri\ · lc mifmuımı; 70 nıilnııı, 2 0 -2-t \'.1}
g rubu im.ııı ı nıız 6 nııl\'oıı, iiııi\ · crsitc s,l\'11111Z lJ3 ( 6~ dcdct, 2S \ · ,ıkıf) ,
niksckiigrct iı mk okull.ışnı.ı or.ııı11ııı:t ise 0 fı 3-t,S'tir.
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Yükse köğretim Okuilaş ma Oranları
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Yiik-,cki>gn:tiıııdcki topl.ıııı i>grcııci

2006
'>,1\N

Jl)~ 1 \·ılımLı 237 36l) ikcıı, bu '>,1\'1
2.3+2.WJWc uLı}ll1l}tır. O g rctim clcııı.ıııı
ll)~ 1 \·ılınd.ı 20 l) 17 ikcıı, her \'ıl .ırt.ır.ık, 2006 \·ılıııd.ı ~+. 7~S
'>,1\'1'>1

\' ıiıııd ,ı \·.ıkLı}ık oıı k.ıt .ırt.ır.ık
I'>L'

olnıll}tllr.

Yükseköğretimdeki Öğrenci Sayıları
2,342,898
1,918 ,843
1,503 ,981
1 ,303,188
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237,369
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Öğretim Elemanları Sayıları
84,785
76,090
65,204

n
"fl 'A''H'n
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Ulu~Lır.ır.ısı
'>.1~ ' 1 '>1

cmf cııdcblcrincc

tcır.ııı.ııı bilinı~cl

dergilerde

\".1\'lnıLıııaıı ıııcıbk

19X ı \ ' ıiıııd.ı 3X6 iken, bu ~cl\'1 200S ~ · ılıııd.ı ı 6.266 \ ·~ı uLı~nııştır.

~itckim,

.ır.ı.)tırm.ı

diizc\·i

\'C

list dlizn· hilinı~cl \'cl\ ' JııLır .ı~· ısıııd.ın,
Tlirki\T 4-4-\iııcli sırcıd~ııı 18'inci

ulmLır.ır.ısı hiliıııscl .ır.ı~tırııı.ı sırc1Lıııı.ısıııd.ı
sır.l\'.1 \ ' tıksclıııi)tir.

Uluslararası Atıf

Endeksierince Taranan Bilimsel Dergilerde
Yayımlanan Makale Sayıları
16,266
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6,197
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25

3,926
386
1981

1,152

1,965

532
,--,

rı

ll

n

1984

1987

1990

1993

739

1996

1999

lll •

2002

2005

Uluslararası Atıf

Endeksierince Taranan Dergilerde Yer Alan
Türkiye Adresli Yayınların Sayısı İtibariyle
Türkiye'nin Dünya Sıralanıasındaki Yeri
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E-,,ı~ ım:skgi saglık

egitim ol.ııı İhs.ııı Dogr.ım.ıcı'ııııı h.ı~t.ı miızik \'C s.ıhııc
üzere s.ıyısız kliltiir \ 'C ~.ııı,ır hizmetleri olmuştur.
Konscr\'~ltu,ırLırı linivcr..,itcler ~-,ltisı altın.ı ,ılm.ı..,ı b.ı~lı b.ı~ııı.ı bir dcvrimdir.
Bilim \'C teknolojiYi s,ın.ıtl.ı t.ıçLıııdır.ır,ık Bilkent Üııi\nsitcsi ,\lliizik \T S.ılıııc
S.ın,ıtLırı Eıkültcsini, bkliltcnin büııycsiııdc düm·~ıcı iinlii Bilkent Scııfoııi
Orkcstr.ısını kurmu~, muhtc~cm konser \T tiy.ıtro sahnelerini iilkcmizc
bz,ıııdırmı~tır. Bu ttir hizmetleri ncdcııi\ · ledir ki, Scvda-C:cııap Aııd Müzik
Vıkfı 200S yılınd.ı Dogram.ıcı'~ · a 'Omır Ödlilli Altın ı\ll.ıdaly.ısı' \ 'crmi~tir.
\'C

s.ııutLırı .ıLmıııcLı olm.ık

Amerika, Anup.ı tilkcleri \'C diger bazı ii lkeler Dogr.ım.ıcı 'nın ~,ıhsııı.ı birçok
bhri doktorluk p.ıycleri tc,·cih ctmi~, kcndi .s iııi ~ · irmi he) doLl\'lnd.ı ülkenin
akademi \'C meslek kurulu~brın.ı onurs.ıl üye seçilmi~tir. Bumm dışında,
ulusl.ır,ır.ısı birçok kunılli)Un en yüksek düzeyde \'iineticiligiııe uwn
diiııemler bonıııcı scçilmi~tir. Chle z.ııınnli\·orum ki, İh-,,ın Dogr.ım .ıcı,
düıl\'acLı
belki Türki,·e\kn
d,ıha fızb t.ınııım,ıkr.ıdır.
.
.
Şu

husmu cb belirtmek i'>terim ki, Dogr.ıııı.ıcı .ıilesiııc k.ınb degcr hir ıııira'>
bir !ı,ı,·.ır \".l).ll11ı)tır. S.ı\ · ııı Dogr.ıııı.ıcı

k.ılmı) \"l' ,ıile ekonoıııik a~· ıd,ııı r.ıh.ıt

l'!l .

tiiııı

ııı.ıl\';ırlıgını,

ideılleri

ugrun,ı

çocukLırının

h.nunnuk tizcrc

ıııu\ · ,ıbbtıııı ,ıl.ır.ık kurdugu \·,ıkıtl.ır.ı b.ıgı)Lııııı~

\ 'C

d,ı

Bilkcıır C1 nin-r~itcsi ilc

onu iin~ınsc edecek 1irkctlerin kunılu~un,ı h.ırc.ııııı)tır. Şu ,ıııd;ı .ıdın.ı t.ıpud,ı
k.ı\ ' ıtlı hcrh,mgi bir g;ınimcnkulu olm,ı\' ,111 Doğ;r.ıııı.ıcı, İhs,m Doğ;r.ıııı.ıcı
\'.ıkJin.ı b.ığ;ı~Lıdıgı n ·indc kir.ı ilc oturm.ıkt.ıdır. Kurduğu Bilkcııt Holdingin
dognıd,ın \ '.1 d.ı dol.ı\ · lı ort.ığ;ı oLm clli\'i ,t)kııı )irkcttc kendisinin \ ' ,ı d,ı ,ıilc
birc\'lcrinin ıııilnmd.ı bir hisscsi d.ıhi buluııııı,ıııı.ıkt,ıdır. Tiiııı )irketler Bilkcııt
Uni\'ersitcsinin m,ılıdır.
Uwn

\'ıll.ır

\ · ,ıptıgım

gii;.lcmkrc
ilc

Dogr.ım.ıcı'nın kurduğu \ ',ıkıtbr

mc\·cut

\ 'C

k.l\'ıtLır.ı

d.ı\ · .m,ır.ık,

S,ı\·ın

Bilkcııt L 1 ııi\'Cr\itcsi \'C

Bilkent Holding
)irk~tlcrinc )iıııdi\'L· k.ıd,ır \',ıpııı) oldugu b.ıgı)l.ırııı bugiinkli dcğ;crini~ı
diiktiıııtinii bizzat lı.u. ırLıdıııı. Ihs,m Doğ;r~ıııı.ıcı b.ıgı~Lırıııın giinccllqtirilmi)
bugiinkti topLım degeri S ıııih·:ır 72 milyon Aıııcrik,ııı dol.ırıdır. (Bu r.ık,ınu
l)ogr.ıııı.ıcı'ııın H.ıccttcpc L 1 ııi\ · er~itc..,iııc \ · ,ıptıgı b.ığ.ı)Llr ilc Bilkent
Uııi\ · ersitc'>iııin
h:ırcınıaLırı

.ılt

d,ıhil

\· ,ıpı

h,ırc.ıııı.ıLırı

\ 'C

nı.ıkiııc,

tcçhiz.ıt,

don.ıııım

cdilıııcnıi)tir. )

Dn·lct k.ıtkı p.ı\ · ı oLır.ık ise Bilkent
Uni\'ersitesiııc de\'lct blit~·csindeıı I 990-2006 \'IILırıııd,ı topLım 18 ıııil\'on
SS3 bin Aıııcrik,ın dol.ırı degerinde Tiirk lir,ısı t.ıhsi\ edilmi)tir.
Anl.ı.}ıl,ıc.ıgı üzere, İhs,ın Dogr.ım,ıcı, h,ı\-;ıtı bo\'lıııc.ı ki~isel ekonomik \'C
si\·asi ıııcnb,ıt ıx1inde ,ı\l.ı olııı.ııııı1tır. Tiiııı ııı.ıh-,ırlıgıııı idc,ıllcri uğnın,ı
h.ırc.ınııı,ık üzere kurduğu \ ' ,ıkıtbr.ı b.ıgı)l.ııııı) , si\· ,ı~i ıııe\ · ki iiııcrilcrinc hiçbir
z.ıııı,ın oluııılu \ · ,mıt \ 'ernıenwitir.

Tıııı otuz be) \' ıldır, S.ı\· ın Houııı İhs,m Doğr.ıııı,ıcı ilc birlikte olııı.ı; onun
idc.ıllcrini,

m·guLını,ıl.ırını

\·,ıkınd,ııı

rtikcnıııck

giizlcnıc;

bilıııc\'L'll

gcrçcklc)tirdiği

iıı~ıııılnı.ız

,umini \ ' C k,ır.nlılıgını
h,ı\'r,mlıkl.ı izlcıııc; soıı \' İ rm i \'ıldır d.ı· kcmfisi\·lc bire bir ç,ılı)ııı.ı, bu sur~tlc,
biı"gi, giirgti \'c dcnc\ · in~lcrinı; gcli)tircbilıııc ~.ııısııı,ı \,ıhii1 olduııı. Bunıınl.ı
d.ıiııı,ı gurur dunluııı \ 'C lı,ı\ ' .ltını bonıııc.ı d,ı gurur dm · ,ıcıgıııı. Bu gurur,
~-ocukLı~·ını.ı bır.{k.ıbilcccgiııı .cn bti\·iik ıııir.ısıııı ~>Lıcıktır..

e\crlcrini, bitmek

ç.ılı~ııı.ı

L

L

Ttırki\'C Bli\'tik ,'vlillct ,\1cclisi Onur Ödiilli'ııiiıı ~.ıhsııı,ı te\·cih cdildigi S.ı\· ııı
İlıs~m · Doğ;·,ım,ıcı\·ı bu \'csilc ilc kutlm·or; <;nıınl.ı bir kez d.ılı~ gu;·ur
dunı\'Or; l\.cndisin~· >e\·gili C)i\·lc birlikte · s,ığ;lıklı iiıııiirlcr dili\'or; iilk~ıııize
d.ılı.ı pek ~-ok \ ' ,ır.ırlı lıizıııetlcr \'LTecegine rtiııı k.ılhiııılc iıı,ıııı\ · onıııı.
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\1· H,lll\1 DF\f{I\H J~l:

"IHH \Bl)"
Dr. Yalçın ERGİR
Ortorioııtist

(Hacettepe

Uııil'crsitni,

1980)

Bir \'.ırmt'), bir yokmu~ ...
Evwl z.1111an içinde, büvük müc.ıdclelerle istiklalini knanıııı~ çok güzel bir
ülkede, doğan her üç bebekren biri, s.ıglık -,isteminin \'Ctcrsizligindcn dola\'ı
bir ~·a)ını dolduranud,ın iilü,·orıııu).

28

Ülkenin b.ı~kcntindcki h.ıst.ıncdc bile h.ıst.ı bebekler .ıynı \ ' .1t.ıkt.ı \'atırılıvor,
bebeklerin iilü bulunııı,ıl.ırı dog.ıl k.ıı)ıLınıyorımı~.
Okum.ı yazm,ı

bilen or.111ınııı d.ı tr.ıjik oldugu bu büvük ülkenin, ikisi .1\' nı
}ehirde olmak üzere, sadece üç üni\Trsitcsi varıııı1.
Ve lustancyc, eğitime sus,ım ı 'ı bu ülkede, idealist bir çocuk doktoru ortava
çıbcıkmı'ı.

Bu doktor, bir gün bile Lıtil y.ıpm.ıy.ırak "tüm" iimrünii, m.ıddi \ 'C m.ıncvi
birikimini, ülkenin diirt bir ,· ,ınınd,ı, ç.ıgın en ileri düzeyinde hast.ınc \ 'C
iini,·c rsitclerin .ıçılm,ısın,ı .ıd.ıy.ıcıknıı). Ne kadar ileri düzeve uLışılırsa
uLı)ılsııı , bunu asLı yeterli bulm,ıvıp, " D,ıh .ı ileriye! En iyi\'c 1" dü1üniin
pqindc k<ı'ı,ıcak \'C yeni k.tı),ıkLır.ı bu hc\Tcını a'ııl,ıyacık s.ıglık \'C eğitim
dcwimci .s i, İh san Dogranucı 'd,ın ba~k~ısı dcgilmi'ı ...
Şimdi .1\'nı

iilkcdc ama vcni biıı\ · ıld ,ı elinize silgiyi ,ı lm ...

Önce \ :ocuk H,ıstancsindcıı b,ı)Lım~ık iizcrc, H ~ıcettc pc Üni\·ersitcsi Tıp
F.ıkiiltcsini, ardıııd,ııı Di 'ıhckimligi, Ecz.ıcılık, Hem şirelik, diye dcv.ım edip,
Merkez \'C Bcvtcpc Kampiislcrindcki tüm f:ıkiiltclcri silin.

lll •

Soıır,ı, Türki\'(:'nin doğusundan b.ıtısın~ı pek çok ~ehirde 1970'1crdc ,mcık bir
sandah-c, bir kürsü\'lc kunıLıbilmiş, şimdi pırıl pırıl bin~ıLırımLı genç
bc\· iııkriıı cğitildiği üni\·ersitckri de ~ilin.

ArdıllLLlll bir düm·a okulu oLm Bilkcııt Üııi\ ·ersitcsini ortadan bldırıp,
Bilkcııt'iıı \'~ıs~ıl statüsüııüıı \' ıiLır süren bir hukuk sav~ışıııııı sonunıııd,ı
Aıı.ıv.ıs.ı M.ıhkcmcsincc tcscillcıınıcsindcn sonr.ı kurulabilmi~ olan S.ıbaııcı,
Koç, B.ışkcnt, Ycditcpc, ı-:.ıtih, Bilim, Bilgi gibi onlarc.ı değerli \ · ,ıkıf
üni\nsitcsini, içindeki binlerce iiğrcncisiııi, iiğrctim görcdisiııi, \ 'ardımcı
pcrsoııcliııi,
.ıilelerini,
b.ızıLırının
t.ım
tqckküllü
h.ıst.ınclerini,
Türkmcııdi'ııdc Türkçe eğitim \Tren okuiLm iz bır.ıkııud.m silin.
Sağlığı

bilgilerle don~ıtılnıış doktorLırın giizctimi altıııd.ı, okum.ı
kendilerine bir ülke cnuııct edilmiş \ 'ÜZ binlerce ülkenin
çocukları için "hiç tcd.l\'i ol.ım,ıdı", "hiç okuyanı,ıdı" \'a d.ı '\i~·tc biri, dah,ı bir
\ ' aşııı~ı gcleıııcdcıı öldü" dc\'iıı.
en

~·ağdaş

aşkııı,ı k.ı\ ' uşmuş,

Y.ıııi

19SO'Ierdc İhs.m Doğram;ıcı isimli bir çocuk doktorunun ort.ı~·,ı
\ 'C \'eni kwpk.Lırc.ı pek biliıııııc\'cıı nıücıdclcsi\· le,
s.ığlıkt.ı \'C eğitimdeki denimieri gerçcklcştircmcdiğini \'~ırs.n·ın.
çıkm.ıdıgıııı; iıı.ınılm.ız

Sonra

d.ı

diinüp bugüne,

h.ısunclerdc

nıonitiirlerc b.ığlı bir d.ımlacık
giizlerinc; dcrsh,ınclcrdc, bki.iltckrdc,
gençlere; evde onLırııı \' oll.ırını giizleycııkrc bir

çocuklar.ı; başııçLırınd.ıki .ın.ı bab.ıl,ırın

monitiirkrc

b.ıbn pırıl pırıl

bakın.
yi.ircğinizc,

Ve elinizdeki silgiyk
"Hiç olabilir mivdi?"
"Y,ı

hiç

olmas.ı\'dı)"

\\1 d,ı

di\'c bir sorun.

TBMM'nin 2007 yı!ımb Prof. Dr. İhsan Doğr.ımacı\·a \'erdiği "Onur
Odiilü", ülkenin dürt bir y~mımb en ileri düzeyde sağlık \ ' C eğitim
kunıluşLırının kurulm,ısın.ı iincüliik etmiş, 92. \' ,ışında bile h.lL'ı blkınm.ıd.m
p~ı\· ını \Ttcrincc .ılamamış biilgelcn.k, yoksul çocukları burs şemsiyesi altınd.ı
topLl\'~ır.ık diiıl\'a ç~ıpıııd.ı eğitim kunıluşLırı kunılnı.ısı seferberliğinde olan
"Hocı Be\·"inc, Türki\·e'nin onurlu \ 'C gururlu bir tcşckküriidür.

..
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Çocuklugund.1 ~mımiıı Kitrıbı'nın s,ıyblarındaki çizinılcrlc bli\'likncn;
kurunısu ve rcktiirli oldugu lini\·cr~itcdc ügrcnci, ;ırdımbıı asistan olan;
iiııccsinck \'C soıır.ısımi.ı gcrçckk)tirdiğ;i c.\ crlcrdcki '\irctıııcniıı \'C cnıcğ;iıı"
değerini bilen bir ki)i ol.ır.ık, Prof Dr. lhs.ın Dogranı.ıcı\·.ı onur iidlilli
vcrilnıcsindcıı doLı\'1 duyduğ;unı t.1ritsiz nıutluluk \'C .'><1\'gılarınıl.ı ...
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