YÖNETİCİ ÖZETİ
Bir insan 70 yaşından sonra hala proje önermek ve hatta bu projeyi bizzat yönetmek istiyor
ise 2 neden hemen akla gelmelidir:
1. Aklını peynir ekmekle yemiş durumdadır.
2. Bunu düşünebilmesi için nesnel haklı bir nedeni olmalıdır.
Bunlardan hangisinin söz konusu olabileceğine ilişkin kararı dikkatle okuyan okura
bırakmak doğru olur, bizim şeyhin keramatı kendinden menkul olmamalıdır. Söz konuya
gelince, bu proje bir uzun soluklu projedir, bir sağlıkta otomasyon projesidir. Uzun vadede
her gereksinme duyan bireyin geniş ölçüde bilgisayar desteği ile kendi genetiğine has
sağaltıma hekim denetiminde ve yine bilgisayar desteği ile kavuşması arzulanmaktadır.
Baştan bu şekilde ortaya konulmasının nedeni devletin bu konuda desteği ve oluru
olmaksızın başlaması projenin ölü doğması anlamı taşıyabileceğidir.
İlk aşamda düşünülen hekim ile hasta arasına semptomları sorgulayan ve durum için olası
tanıları yaklaşık olasılıkları ile saptayıp hekimin bilgisine sunan bir kişisel bilgiayar tabanlı
akıllı sorgulama ve değerlendirme programıdır.
Programın hekim verimliliğini en az %50 artırması hedeflenmektedir.

Prolog: Projeler genelde maliyetleri yüksek bile olsalar kapsamı dar iyileştirme çalışmalarıdırlar,
genel status quo’ya pek de uzun değinmezler. Biz değineceğiz, çünkü güncel durumu
anlamaksızın önermeyi düşündüğümüz projeyi gerçekleştirmenin pek de olasılığı yok. “Her kişi
aşık olurdu eğer asan olsa.” denmiştir, ve işler asan değil, iş de ona koşut asan değil. Yazılanların
konu ile doğrudan ilgili olmayabilişi nedeni ile, doğrudan ilgili olmayan kısımlar “yeşil” renk ile
yazıldılar, okunmaksızın geçilebilirler.
GENEL STATUS QUO:
1. MAVİ GEZEGENİN DURUMU
Bu bir durum saptaması, öznel durum saptaması, bir yerde biraz da gerekçelendirme olacak;
gerekçelendirmeyi ayrıca daha konuya has olarak yapacağız ama bu da biraz gerekçelendirme
olacak. Önce Dünya’yı ve çevresini sonra da insanı, tabii çok özetle-çok öznel, tanıyalım:
Çok özetlenerek söylendiğinde Dünya küçük bir gezegendir ve üzerinde yaşayan insan bugün
onun bir yılda üretebildiği yenilenebilir kaynakları 7-8 ayda tüketmektedir. Bu tüketimin 2050
yılında 1 yılda 2 yıllık kaynak tüketimi (https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Overshoot_Day )
durumuna geleceği hesaplanmaktadır ve bu durum sürdürülemezdir.
Kalasik 4 elementin yani ateş, toprak, hava ve suyun güncel karşılıkları plazma, katı, gaz ve
sıvıdır ve Dünya bunların hepsi açısından alarm vermektedir. Ateş/plazma magmadır, bir
harektlilik kazandığı ve aşırı depreşmeye yön çevirdiği gözlenmektedir.
Katı genelde taş ve topraktır. Taşta pek bir
sorun görülmüyor ama toprak alarm veriyor
(https://www.researchgate.net/publication/276
509266_Agroecology_and_permaculture_addr
essing_key_ecological_problems_by_rethinki
ng_and_redesigning_agricultural_systems).
Bu orijinali oldukça eski yayının hak ettiğini
Rockefeller Fondation ‘ın 2050 Food System
Prize adlı 2 milyon $’lık ödülü büyük ölçüde
vurguladı. Toprağın bu vahşi tarım ile çok
önemli oranda ancak 30-60 kez ekilebilir
olduğu gerçek, kalanının da 100 kez üzerine
çıkmasının oldukça zor olduğunu tez aktardı,
ödül doğruladı.
Hava iklim değişikliği, küresel ısınma ve aşırı
iklim olayları ile herkesin bildiği bir duruma
düştü ve bilgilerimiz de gün be gün
yineleniyorlar. Betimleyen düzinelerce haber
ve resimden sağda görüleni sn. Lichestein’ın bile aklına kıyameti getirmiş. Durum şu ki Dünya
üzerinde yaşayan insanların yarısı dolayındaki kitle kıyametin çok yakın olduğunu düşünüyor.
Hem böyle düşünenlerin hem de böyle düşünmeyenlerin oldukça önemli bir kısmı ise insanın çok

çirkinleştiğini, Dünya’yı kirlettiğini ve yok olmasının daha doğru olduğunu düşünüyor.
Su bir yandan resimde görüldüğü üzere çiftetelli oynuyor. Bir deiğer yandan kirleniyor ve
içerisindeki yaşam için zorunlu bir dizi nesneyi kaybediyor. Örneğin Greenpeace denizlerde 40
yıl içerisinde yenilir balık kalmaz öngörümü yapıyor. Çiftetelliden söz etmiştik ve eklemeliyiz ki
oynayanı çok: İklim (hava) , su, toprak ve ateş çiftetelliyi birlikte oynamaya başladılar; bu
durumda bilim de eğer başka gezegene kaçmayı başaramazsak 2100 dolaylarında bu gezegende
işimiz zor diyor.
Zerdüşizm dahil tek tanrılı dinler denilen
dinlerin üçü 2060-2080 arası kıyamet öngörümü
yaparken ancak biri 2250 dolayını öngörüyor,
daha sonrası için öngörüm yok. Dinsel
öngürümlerin kendi aralarında bu denli
çakışmaları
gibi
dinsel
ve
bilimsel
öngörümlerin bu ölçüde çakışmaları da anlamlı.
Şu anlamda ki, bu işler baştan bu şekilde
planlanmışlardı tezi akla ister-istemez geliyor.
Gezegeni bile yeşil yazmak durumunda
olduğumuz bu dokümanda gezegen dışını
irdelemek
istemiyoruz.
İlgilenenler

http://yayinlar.test-dr.com/yayinlarlistesi.html içerisinden “Ağır Bir Soruya Yanıt
Denemesi” adlı yazımıza bakabilirler.
2. İNSAN’IN DURUMU
İnsan hakkında rivayet muhteliftir, Tolstoy gibi
mükemmel bir insan gözlemcisi insan
yanılmaya mahkumdur derken, insan beyninin
gök ile temas kurabilme özelliğine değinenler
de ve durumun ayırdında olanlar da vardırlar.
(https://hightimes.com/news/human-braindesigned-produce-hallucinations/ )
Yanılma faslından şunlar dile getirilebilirler: J.
W. von Goethe’nin şeytan eliyle Dünya’ya
indiğini allegorize ederek betimlediği kağıt para
Dünya üzerine indiğinden bugüne “suni satın
alma gücü” de gezegene gelmiş ve insan ve
insan davranışları çok değişmişlerdir. Bu
bağlamda tebabet de kısmet almış ve
değişmiştir. Her mezun olmuş hekim Fahrettin
Cüreklibatur
gibi
hastanede
bir
yer

muayenehanede kimseyi bulamaz olduğunda artistliğe geçemiyecek olduğuna göre durum
normaldir de. İnsan yaşamak zorundadır, yaşam kağıda bağlanmıştır ve işin kötüsü pozitif geri
besleme çevrimine girerek gün be gün sabit oranda, eksponansiyel, büyümüştür. Bu tür bir
büyümenin anlam ve olasılığını satranç denilen oyunun bulunması öyküsü güzel anlatır.
Kağıt parayla biraz da suni olarak canlandırılabilen ekonomiler 19. Yüzyıl ilk yarısı içerisinde 2
kez Dünya paylaşımı yapmaya çalışmışlar ve sonuçta Güneş Batı’dan doğmuştur. Atom Bombası
da ona refakat etmiştir ve savaşlar korkup setre gerisine çekilmişlerdir. Dünya nüfusu da
inanılmaz ölçülerde artmaya başlamışlardır. Akil insanlar durumu çabuk görmüşler, 1960 lı
yıllarda çözüm aramaya yönelmişler, ama kağıt paranın efendileri bu çözümlere olur
vermemişlerdir. Bu durumu da Yaratıcı’nın planlaması gereği olarak algılamak olasıdır.
Pratikte ise 1965 yılında yapılan çözüm arama toplantısı ardından
•

Club of Rome kuruldu.

•

MIT de Dennis ve Donella Meadows bir benzeşim çalışması yaptılar, 2100 yılı işler
tıkanır sonucuna vardıar ve konu The Limits to Growth adlı bir kitapta yayınlandı.

•

Frene sert basmanın durgunluk ve fakirlik sonucuna getireceği ve bilimin her tür soruna
çare bulabileceği savıyla konunun üstü örtüldü.

Durumun açıkça dile getirilebilir bir özet ifadesi şu: “An important educational project was
introduced in the University of Guelph a few years ago. It was called "The 5000 Days" because,
at the time, there were approximately 5000 days left in this century. The course starts from the
premise that "if present trends continue over the next two decades the world will become
increasingly more crowded, more vulnerable to disruption, more polluted and less ecologically
stable" “. Ve bu ifade Google ile copy-paste sorgulanabilir. Kanada’nı bu konuda çok çalışan
bilim ve tekn. bakanlığı danışmanı Dr. Rennie Whitehead ise otobiyografisinde “Ya 21. Yüzyıl
mucizeler yüzyılı olur, ya da insan 22. Yüzyılı göremez.” demekte.
Sorunları hasır altı etmek çözüm olmuyor, 2100 yılı beklenen çöküşle geleceğe benziyor ve
ondan önce de bayağı sıkıntılı günler misafirimiz olacaklar. Onlar misafir olacaklar ama
bulduğunu yiyen yine bizler olacağız galiba. Benim kişisel kanım 2035’e kadar pek de büyük
sıkıntı olmayacağı şeklinde. 2035 arkası evrede ya bir mucize olup olmayacağı ya da seçenek bir
zorlu savaşın kapımızı çalıp çalmayacağı daha netleşir. Her durumda kesin savaş-mucize
ekseninde gerçeklenme 2050 yi pek geçmez gibi. Kıyamete kadar çalışılabilir, çaba harcanabilir
ama kıyametin vakti-saati pek de değiştirilemez diyorum.
Durum bu denli ağır ve zor olunca kollektif davranışlar umutsuz, bireysel davranışlar sonuçsuz
diyerek konuyu kapatmak ve Dünya üzerinde+ülkemizde tebabet bilim ve sanatının kısa bir
özetinin ardından gerekçeye, projein gerekçesine, yönelmek doğru olur.
3. TEBABET BİLİM ve SANATININ KÜRESEL ÖZETİ.
•

Gerçekte Mısır öncesine ait kalıntı/delil pek yoktur, tahminen bir şaman yardımıyla
sağaltım arandığı düşünülebilir.

•

Mısır’ın antik Mısır’ın kahinlerinin tıbbi konularda oldukça bilgili oldukları ve beyin
ameliyatları bile yapabildiklerine ilişkin söylentiler vardırlar. Kaynak olarak Hermes
Trismegistus gösterilir ama zaman ve konum belirtilmez. Büyük olasılık M.Ö. 5000
dolaylarının Babil’i öğretinin başlangıç konumudur, kaynak da büyük olasılık ET
kökenlidir.

•

Mısır’dan tebabet sanatını çağdaş dünyaya taşıyan Hipokrattır, antik Yunan yaşayanıdır.
Orta çağda konu ile ilişkili olarak . Galen ve Avicenna (İbn-i Sina) adları geçer.

•

Taa Ignaz Philip Semmelweiss zamanına değin bu görgüye dayalı tıp durmunu korumuş,
nakli yapısını korumuş ve araştırmayı-akıl kullanmayı pek de teşvik etmemiştir. Bu
bağlamda deneye dayalı düşüncenin tebabete oldukça geç girdiğinden söz edilebilir.
İlintili ref. olarak (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3130477/ ) yeter.

•

Sanatın

https://www.indiatoday.in/education-today/jobs-and-careers/story/careerin-medicine-1027614-2017-08-02 içerisinde söz edilen unsurlarla bütünleşmesi 20.
asrın 2. yarısında, artan nüfus ve parasal kaynaklara koşutolmuştur. Bugün artık tebabet
algoritma uygulamayı iyi izleyip öğrenen ve bunu uygulayan orta-üstü zeka sahibi her
öğrenci için bir güvenli kazanç yoludur. Bu güven diğer alanların güven kaybedişi ile
birlikte en zeki öğrencileri de giderek daha fazla çeker olmuştur.

Bu basit özetten sonra asıl söz edilmesi istenen konu şudur: Genişleyen sektör sanattan ağırlıkla
bilime yönelirken giderek algoritmik yapı da kazanmıştır. Buna koşut kişisel bilgisayarlar ve
programlama dileri gelişmiş ve özellikle nesne tabanlı programlama dilleri kullanarak hem tek bir
hastalığın tanısına yönelik uzman sistemler, hem de semptomlardan tanıya gidebilen prgramlar
geliştirilmişlerdir, düzinelerce, onlarca hatta
yüzlercesi geliştirilmişlerdir ama ...
(https://www.researchgate.net/publication/276159300_Digitizing_diagnosis_a_review_of

_mobile_applications_in_the_diagnostic_process
İşin “ama”sı şudur ki, tebabet ehli kül olarak verdiği tepkilerde bu tür girişimlere karşı sıcak
bakış sergilememişlerdir. Mesleğin ve kazanç kapısının kısmen de olsa elden gitmesi olasılığına
karşı
bir
tutum
olarak
bu
tutum
sergilenmiştir
ve
yapay
zeka
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00027/full?

fbclid=IwAR0Y1mSi8CaamIxjhO97K8C9A7qMlWZIQXcGcr4XN5jMVQoAnvqKzCVQKY ) uygulamaları da bu kaygıya koşut yeni şekiller almışlardır.
Yoksa Eski günlerde TV onarımcısına getirilen bozuk tüplü Tvlerin %90’ının arızalarının son
derece basit olması gibi, hastaneye uğrayan hastaların büyük bir kısmının sıkıntılarının tanı ve
sağaltımı da oldukça basittir. Gecenin saat 10 unda diş ağrısı için antibiytik yazdırma amacına
rağmen hastane acilinde 3 saat sıra beklediğim olmuştur.
HEKİMLERİN BU KAYGISINI YENEBİLEN ve HEKİM ve İNFORMATİKÇİLERİNİ KOŞUT
OLARAK SAĞALTIMIN OTOMASYONU YÖNÜNDE ÇALIŞTIRABİLEN ÜLKELERİN
MADDİ AÇIDAN OLDUKÇA KAZANÇLI ÇIKMA OLASILIKLARI BÜYÜKTÜR. GOOGLE
BENZERİ LEB DEMEDEN LEBLEBİYİ ANLAYAN BİR ALGORİTMANIN UNİVERSAL
KULLANIM BULMASI ÜMİD EDİLEBİLİR.

4. INSAN YAŞAMINDA DEĞİŞİMLER
Dünya’ı Cennet’e çevirmek isteyen insan son
yüzyılda bir dizi klasik yaşamdan sapar yaşam
değişiklikleri oluşturmuştur. İlk bakışta
gerçekten güzel görünen bu değişikliklerin bir
dizi olumsuz etkisi zaman içerisinde
beklenmelidir. Bazı değişiklikler şunlardır:
Doğal yaşama müdahale edilmiş, bir dizi canlı
tür olarak yok edilmiştir.
Kişi el bebek-gül bebek yaşamayı yeğlerken
kendi bağışıklık sistemini de geniş ölçüde
zayıflatmıştır.
Bir hekimimizin bir Facebook yorumu güzel
anlatmış: “Biz hareket eden canlılarız . O
halde olması gereken şeyleri düşünürken
bunu da çemberin içine almak zorundayız.
Yani ne kadar ve nasıl hareket etmemiz
gerekiyorsa o kadar hareket, ne kadar ve
ne
yememiz
gerekiyorsa
o
kadar
yemek.Ayrıntıya girmeden son 100 yılda
insanların hareketlerinde %60 azalma
saptanmış
.
Metabolik
hastalıkların
sorumlusu olarak da hareketsizliğin %50
oranında etki ettiği ( diğer tüm faktörler,
sigara,
beslenme,
genetik
vs
nin
hepsinden daha fazla) bilimsel olarak
kanıtlanmış . Basitçe minör ve orta
dereceli depresyonun sadece günde 1
saat
yürüyerek
tedavi
edebileceği
kanıtlanmış
.
Yani ne yediğimizden ziyade ne yaptığımız
çok daha önemli bir faktör olarak ön olana
çıkıyor . Eğer yeteri kadar hareketli bir
yaşam biçimini sağlayamıyorsak tamamen
sağlıklı bir vücuda güçlü bir bağışıklık
sistemine sahip olabilmek imkansız.”

Tabii dış dünya değişirken iç değişmeler aynı
fazda gitmiyorlar, faz kaymaları söz konusu
oluyor. Bunu da bir başka yorum vurgulamış:
“Mutlaka dikkat etmek gerekli elbet. Yeme
içme olayını bu aralar abarttıkta. Allah

afetsin�ama bunlar tamamen bünye meselesi. Yıllar önce. Samsun bafrada devlet
hastanesinde bi ablayla karşılaştım. Kadının şekeri tavan yapmış. Ve söylediği tek şey.
Ben ömrümce şekerli hiç bir şey yemedim. O zamanlar kadın 35 yaşında zayıf köyde
tarladan hayvanlara oradan ev işlerine koşturan. Öyle pilavdı makarnaydı yiyen biri hiiiç
diiilmiş. Ama kadında şeker çıktı. Ve oturup saatlerce ağladığını bilirim. Vücudun belirli
oranlarda şekere tuza da ihtiyacı var. Doktor insülin verdi kadıncaaza. Onun o üzgün
yüzü hiç hafızamdan silinmedi. Ayarsız yemelerimiz sonucunda vücut ya çok alıyor
gıdayı. Yada yoksunluktan kendi üretmeye çalışıyor. Diicem o ki. Dengeli beslenmek en
güzeli. Elbet öleceğiz doğanın kanunu bu. En azından sevdiklerimizle daha uzun birlikte
olmak kaliteli zaman geçirebilmek çok daha güzel olur. Rabbimizin verdiği nefes bitene
kadar en azından. “

Bütün bunlar çerçevesinde şu yorumlar doğru olurlar:
•

Bir yandan değiştirilen doğal yaşamın sonucu bir dizi yeni hastalık oluşturucu unsurun
yeryüzüne gelmesinin beklenmesi doğal iken diğer yandan insanın bağışıklık sistemi
tanıdığı hastalıklara bile yeterli ölçüde karşılık veremeyecek biçimde zayıflamıştır.

•

Biraz da nüfusun çoğalmasından doğan sağaltm talebi genelde arz ile tam karşılık
bulamamış ve sağaltmda yöntemler gibi fyatlar da acaip oranda değişmeye yüz
tutmuşlardır. Sosyal güvenlik bütçelerinde kambur üstüne kambur bulan devletler tabii
durumu farketmişler ve ilk kez Reagan Yönetmi, 1981-1989, sırasında USA’da önlemlere
yönelmiştr. Bu önlemler içerisinde doğal olarak koruyucu hekimlik ve sağlık konusunda
bilgilendirme de vardır.

•

Önlemler istenileni pek de verememişlerdir çünkü bir yandan yaşamımız, yaşama
biçimimiz, beslenme biçimimiz değişmiştr bir yandan iç etkenler bunu engellemeye
çalışmışlardır ve daha kolaya yönelme yani bunu vaad eden dış etkenler galip
gelmişlerdir. Refah ferah olsun istenmiş ve bir anlamda sefah olmuştur. Gerçekte bu
Şeyhi’nin Harname’de anlatmak istediğidir, gerçekte bu Goethe’nin Faust da anlatmak
istediğidir ama o kadar derine de inmeyelim.

•

Bir dış etken de ekonomi olmuştur. Adam Smith’den beri bilinmektedir ki işbölümü verim
artrır kalkınma sağlar. Bu arada vaadin olumluluğu bir başka bilinenin unuturmuştur:
Her her şeyin bir kararı, bir dengesi, bir dönme noktası vardır. Bu basit istemli unutkanlık
sonucu işbölümünde denge artan nüfusa koşut kaçırılmıştr. ““aranın patronları ekonomi
küçülmesin fakirlik olur dediler, demedilerse de dedirtlere demek bir seçenektr. Bir
başka seçenek de “Et kısmeten çıkmışsa sepet 9 yerden kırılır.e demektr. Yani olacakla
öleceğe ise çare pek bulunamaz gerçeğini, gelecek kestrimimiz ve tebabet becerimizin
ölçülerini kabullenmektr.

5. ÜLKEMİZ YAŞAMINDA DEĞİŞİMLER
Sonuçta koruyucu hekimlik altyapıyı oldukça mükemmel geliştrmiş ülkelerde bile gereğince
tutunmadı ve tabii yararlı olamadı. Bu arada küre yüzeyinde zengin giderek zenginleşirken fakir
giderek fakirleşt ve ortadirek tutunduğu orta
kat balkonunda tutunamaz oldu, aşağı doğru
kaydı. Mülkün sahibi mülkü dilediğine verir de
demek olası, uyanık olan erken kalkt, çalımını
attı ve küçüklerin mallarını aldı demek de.
Rakibi uzaktan çalımlamak zeka istyor, normal
insan buna yeterince sahip değil ya da
içgüdüleri gözünü kapatyor. Söz etğim trend
hibe, dış yardım ve giderek dış borçlanma ile
bizlere de satldı, bizler de bu Mesih-üd
Deccal’in peşine düştük. Yeni yeni de bu işin
çıkmaz sokağa girmek olduğunu anladık.
Beklenen son umulandan çabuk geldi, biz de
oldukça küçük ölçekli olan bir dizi işletmemizi
büyük küresel frmalara sattık, bankalarımıza
onları neredeyse yarı-yarıya ortak etk. Borcu
ödemek ve az da olsa nefes alıp özgürce
yaşayabilmek
için Dünya üzerindeki her
aileden her yıl net 100 $ alan bir frma, yada
her aileden yılda 10 $ alan 10 frmamızın
olması gerekli. Ya da bu borç ödenemez deyip
beylerin kararını bekleyecek ve becerebilirsek
özgürlüğümüz için yeniden savaşacağız.

6. ÖNERİLEN “ROJENİN ÖZELLİKLERİ

•

Yapılabilir, özellikle hekim ile hasta arasına
hekimin performansını artracak bir tanı
ardımcı ara birimi kolayca yapılabilir,
örnekleri vardır.

•

Bir yıldız, bir ufuk,bir vizyon sahibi olmaksızın
yapıldığında yalnızca bu ölçekte kalır ve çok
da işe yaramaz. Hasta doğru kullanıp da
derdinin adını öğrense bile sağaltmı
gerçekleyemez.

•

Kesinlikle hekim-bilişimci işbirliği ve genel
kabul çerçevesinde yapılmalıdır, aksi
durumda güdük kalır, ilk evreyi aşamaz.

•

Şu an güncel olan “machine learninge bazlı
karmaşık tanılar ilk aşamada devre dışı
olarak düşünülmelidirler. Basiten başlamak
doğru olur.

•

Bu tür çalışmalara yönelmiş bir ekip pek de
zararlı çıkmaz, ülke içi için olmasa bile ülke dışı için güncel uygulamalara kod yazma
olanağı bulacaktr. Yeter ki ekspertz oluştursun.

•

Başa gelecek sorunların daha ilklerinden olan Covid-19 karşısında sağlık sistemimizin
gerçek durumunu yansıtan ilk sayfadaki resimde görülen Halit Bey’in yazısı bence sürpriz
değildir; olsa olsa bir dünya cennet hayali gören insanımızın daha henüz dünyada
olduğunu algılayarak ayaklarının yere basmasıdır, bastrılmasıdır. Durum gıdanın bir
yandan (vahşi tarım sonucu ülkemizde de dekar başına verim düşmesi başladı ve gıda
maddelerinin pek tadı-tuzu kalmadı), küresel ısınma sonucu aşırı iklim koşulları ile iklimin
bir yandan, nüfus artşı ve kaynakların tükenmesi sonucu fyatların bir başka yandan
tokat üzerine tokat vurduğu kıyamet öncesi günlerin geldiğini gösterir gibidir. Gelenin
gideni aratacağı da bence mutlaktr ve bir an önce elden geldiğince önlem almak artk
zorunludur. Yeni paradigmalar oluşturamaz isek sağlık sistemimizin etkinliği de verimi de
geleceğin getreceği sorunlara yanıt veremeyecektr gerçeği öneride dikkate alınmıştr.

•

Çocuğunun altnı değiştrirken ellerini kirletmekten korkmayan anne, kendi öz annesinin
altnı değiştrmek durumunda kalırsa korkar/çekinir olur. Bu insanın geleceğe yönelik
davranma düşüncesine koşutur ve doğaldır. Alt değiştrilen çocuk gelecek, anne ise
geçmiştr. Bizim projemiz bir anlamda geçmişte alınan 450 küsür milyar $ borcun
ödenmesi için örnek proje, yetersiz ama bölünüp çoğaldığında örnek olabilir olarak
düşünüldüğünden, proje doğrusu baştan sevimsizdir, ama insan olana da vefa borcudur.

•

Az gelişmişlerin Kutup Yıldızı olan Cin’e geçelim. Çin bu söz edilen türden işleri yapmaya
en yetkin ülkedir, iklimi Türkiye ile kıyaslandığında bir nebze daha avantajlı olarak
değerlendirilir de olsa, nüfus yoğunluğunun 2 kat olmasına koşut orada çalışan
yoksulluğunu yenmek ve gelecek için çalışıyor denebilir. Çinli bir anlamda karnını
doyurmak için çalışıyordu, çalışıyor ve çalışmakta olacak. Türkiye yaşayanı ise oldukça
kolay doyurduğu için karnından sonra Maslov “iramidinin daha üstlerindeki
gereksinimleri için çalışıyordu, çalışıyor demek soru işaret gerektrir ve kesinlikle
çalışmakta olamayacak. İkincinin Çinli gibi çalışması atan inip eşeğe binmesi gibi, hem
kendine yakıştramaz ve kabullenemez, hem de katlanılması zor. Dünya’nın durumuna
bakıldığında başka çare de pek görülmüyor. Ya deve güdülecek, ya diyardan gidilecek.

•

Kefaret ödeyeceğiz ve koruyucu hekimlik ötesinde yapmamız gereken iki şeyi özetn de
özet olarak şu şekilde açmak olası ve proje çalışanlarının bir üst paragraf ve altakileri
bilip kabullenmeleri, gerekli özveriye hazır olmaları gerekir, aksi durumda rekabetçi
olunamaz:

a) Tanıdan başlayarak ve giderek sağaltmı da konuya katarak sağlık sisteminin sosyal
güvenlik bütçesi üzerindeki yükünü azaltmamız gerekli.

b) Bunu yaparken çağdaş normlar ve hata onların da üzerinde bir düzey tuturup
yaptklarımızın dış satmını sağlamak gerekli.
7. GEREKÇE:
7.1. Ükemiz Tebabetnde Durum:
•

Son 20 yıldır üniversitelere yerleştrdiğimiz öğrencilerimizin en iyileri ağırlıkla tebabet
mesleğini seçiyorlar ve yine de bu sektör diğerleri gibi cari açık veriyor.

•

Bu seçimde ilgi alanı gerçekte uygulamalı ya da saf bilim olan öğrenciler bile aileler ve
toplum tarafndan tebabete zorlandılar/zorlanıyorlar, tebabetn getrdiği refah
paylaşılmasının yararlı olacağı yan sektörlerle paylaşılmadı; tebabetn bizat kendisi,
inşaat-beton dökme sektörü gibi, bir kanserli hücre gurubuna dönüştü, topluma zarar
vermeye başladı. İçindekiler bunu görmeseler de bu böyle.

•

Bizim zamanımızda sınıfn en iyileri İnşaat Müh., Mak. Müh., Kimya Müh. vb alanlara
yönelirlerdi. Aralarından bencileyin temel bilimler meraklıları da çıkardı ama genel
yönelim buydu. Bizim sınıf 5 tbba yönelen talebe çıkardı ve bunların 2 si de “rof. Olana
değin mesleği sürdürdüler: Ali Üstüner ve Hayat Tolun. Ali ile konuştum, yaptğı harika
ameliyatlardan ve kendine özgü yöntemlerden söz et. Bunları video vb. ile Dünya’ya
tanıtalım dedim ve Hayat ile konuştum, “Ne yöntemi İsmail, adamlar alet bize satyorlar,
nasıl kullanacağımızı da öğretyorlar. Olan bitenin hepsi bu.e dedi. Bu anekdotu
soyutlamadan aktardım, umarım maksat hasıl olmuştur.

•

Tebabet o denli cazip ki bir dizi özel üniversite Tıp fakülteleri açtlar, normal alt puanlarla

öğrenci aldılar ve eğiitler. Öğrenciler avuçla parayı tencere ile para kazanmak umudu ile
döktüler. Benim yaptğım hesaplar ise devlet desteği olmasa tebabet kalemine her aile
babasının aylık 1000 TL dolayı bir para dökmesi gerektği yönünde ve bu hesapları İstnye
Uni. Rektörünün son azılarından biri de doğruluyorlar. Yani özetle %30 tanı ve sağaltm
yapan özürlü hekimler yetştrmemiz bir yana, bu sistemi maddi açıdan sürdürmemiz de
olanaksız.
•

Yan sektörlere giremiyoruz, Bıçakçılar, Nüve, Simge, Nükleer Tıp vb. bir dizi frma battılar,
Çin ile rekabet edilemedi. İş donanım rekabetne gelince altyapı üstünlüğü ile rekabet
etmek olası değil, Çinin alt apısını 40 yılda kurabilecek durumda görülmüyoruz, meğer ki
inayet ola.

•

İşgücümüzün de Uzak Doğu işgücü ile rekabet şansı çok az. Orada hem yönlendirme
daha iyi, hem koşullar çalışmaya (günde 10-12 saat çalışmaya) zorluyorlar gibi. Bizde rakıboğaz-balık üçlüsüne bir de bodrum-çeşme-kemer üçlüsü eklendi. Kendini tutup da
çalışabilene aşk olsun.

•

Tek kullanılabilir olumlu etken olarak yine en iyiöğrencilerimizin, tebabete dalmayan en
iyilerimizin bilişim sektöründe var olma istek ve çabaları. Bu iyi yönlendirilebilir ve etbba
ile kooperasyon sağlanabilirse bir umut ışığı doğar. Unutulmamalıdır ki her sene 100
milyar $ dolayı nakit paraya gereksinme duyan ülkemizin, Dünya üzerinde aklaşık 1
milyar aile hesabı ile, ya her aileden 100 $’ı her yıl bir hizmet karşılığı alması, ya da her
100 aileden birine 10000 $ kar ederek her yıl bir araba satması gerekmektedir.

•

İç gereksinim açısından bakıldığında acil servisler önünde yapılan saatlerce beklemeler,
tutulan hekimlerin muayenehaneleri önlerindeki sıra ve yukarıda söz edilen yapılan
tanılardaki %30 lar ölçüsüne erişen hata gibi, kayda geçmemiş muayene ve operasyon
hataları yol gösterici olabilirler.

7.2. İşin Ekonomisi
....
PROJE ÖZETİ:
Yukarıda verilen bilgiler, yapılan saptamalar doğrultusunda önerilmesi düşünülen işbu projenin
özet, daha doğrusu özetle tanıtmı şu şekilde yapılabilir:
PROJE BÜTÜNÜ: Bir yapay zeka aracılığı ve bedenin matematk modellemesi ile ;
•

sağaltm talebinde olan hastaya kendi genetk bilgileri ve hastalıkla ilintli bilgileri
doğrultusunda optmal olası sağaltmın saptanıp bildirilmesi, yönetm için işin başına bir
Dr. atanması ve

•

olası bir hastalık konusunda önlemler almak isteyen oldukça sağlıklı kişiye aynı

yöntemlerle doğru ya da doğruya en yakın olası davranışlar hakkında otomatk
bilgilendirme yapılması
projesidir.
PROJE AŞAMALARI:
“roje her biri 10 yıl süren ve koşut da başlanabilecek 3 aşamada gerçeklenecektr:
•

Birinci aşama işlemde daha ekonomikliği sağlayabilmek, acil servisler ve doktorların
muayenehaneleri önlerindeki boş beklemelere anlam kazandırmak, olası yanlış tanıları
önlemek ve tanı işlemini sağlığını sağlama açısından kayda geçirmek vb. amaçlarla
hekimler ile astalar arasında giderek tanıyı üstlenecek bir akıllı sistemler arabirimi
oluşturulması ve bunun kullanılmasının istenir hale getrilmesi evresidir.

•

İkinci aşama optmal interaktf sağaltma giderek algoritmik bir yapı kazandırılması ve
işlemin giderek bir bilgisayar denetminde algoritmanın izlemesi, gerekli ölçümlerin ve
düzeltmelerin yapılmasının sağlanabilmesi aşamasıdır.

•

Üçüncü aşama bedenin matematk modellenmesinin sağlanması ve yukarıda söz
edilenlerin kişinin genetk bilgilerine/özelliklerine has hale getrilmesidir.
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