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Konunun genel çerçevesi budur. Ayrıca her
üniversitenin belirlediği bazı kurallar vardır.
Ancak değerlendirmeye yönelik bazı esasları
da eklememiz gerekir. Araştırmaların ve
yayınların nitelikleri ve araştırma eserinin
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Dr. Hafit Savaşkan ve Dr. Agop Kotoğyan’ın
Profesörlük Takdim Tezleri Münasebetiyle
Profesörlüğe Yükseltilme Konusu
Günümüzde
profesörlüğe
yükseltilme
koşulları bellidir. Herşey 1981 yılında kabul
edilen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
ile belirlenmiştir. Daha doğrusu bu kanunun
65. maddesi gereğince hazırlanmış olan
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmenliği hükümlerine göre uygulanır.
Bu yönetmenliğin 17. madde esası
üniversitelerde boş olan kadroların ilanı ve
bu ilan sonrası adayların yerine getirmesi
gereken hususları gösterir. On sekizinci
maddede ise profesörlüğe yükseltilmek için
aranan şartlar belirtilmiştir. Yirminci madde
gereği başvuran adayların durumlarını
ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için
5 profesörden ibaret bir jüri seçilmesi
hakkındadır. Bu jüri tarafından profesörlüğe
yükseltilmesine karar verildiğinde sunulan
rapor çerçevesinde rektörlük atamayı yapar.
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yayınlandığı derginin etki faktörü (impact
factor) dikkate alınmaktadır. Tıp fakülteleri
için en az “1” değerinde olması istenir.
Diğer taraftan 600-700 puanlık bir toplama
ulaşmak zorunludur. Adayın en az bir
doktora veya uzmanlık tezi yönetmiş olması
gibi detaylar da vardır.
Yüksek Öğretim Kanunu (YÖK) çıkmadan
önce de muhakkak ki belli kanun ve kurallar
çerçevesinde yapılırdı bu işler. Kırk yıla yakın
bir zaman öncesinde doçentlik imtihanına
girdiğim dönemde geçerli prosedürü
unuttum bile. Ancak iyi hatırladığım bir
konu var. Profesörlük için 2. bir lisana
sahip olmak gerekirdi. Ve bunun için bir
imtihanı geçmek lazımdı. Diğer taraftan
aynen doçentlik tezi gibi bir de profesörlük
takdim tezi hazırlanırdı. Bunları iyi biliyorum
çünkü 1975’te Cerrahpaşa Deri ve Zührevi
Hastalıkları kürsüsünde çalışıyordum. Doç.
Dr. Agop Kotoğyan’ın 2. dil imtihanı bizim
klinikte yapıldı. Klinikte ayrı bir heyecan
vardı. Jüri üyeleri seremoni ile karşılandı.
Prof. Dr. Turgay Atasü’nün gelişini bugün
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gibi
hatırlıyorum.
Hafit
Savaşkan hoca daha önce
girmişti 2. lisan imtihanına,
ben
askerdeydim.
Hatırladığım diğer bir konu
da değerli hocalarımın bu
süreçteki çalışma gayret ve
heyecanları idi. Bu çok değerli
iki profesörlük takdim tezi
şimdi sanal müzemizin seçkin
belgeleri arasında bulunuyor.
Şimdi ifade etmek istediğim
diğer bir konu da şudur.
Aynen
uzmanlık
veya
doçentlik
tezleri
gibi
profesörlük için de tez
hazırlanması bir zorunluluk olması dışında kişiye çok önemli
mesleki bilgi ve tecrübe kazandırmakta idi. Bunun için iki
örnek vermek istiyorum.
Hocam Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu’nun klinikte yatan bir
Lyell sendromlu hasta vizitinde yapmış olduğu fevkalade
disküsyon beni hayretlere düşürmüştü. Zaten momento
kliniği son derecede kuvvetli olan hocam bu hastalık
konusunda ise tam bir otorite idi. Bunun sebebini daha
sonra buldum. Zira hocamın profesörlük takdim tezi 1962
yılında yapılmıştı ve konusu da on bir olgu münasebetiyle
Stevens-Johnson sendromunun klinik etüdü idi. Ben bu tezi
görmedim. Görmediğim diğer tezler arasında Prof. Dr. Nevzat
Öke’nin 1967 yılında hazırlamış olduğu “Dünya’da ve Bizde
Sifilizin Durumu” ve Prof. Dr. Ahmet Murat’ın 1973 yılında
hazırladığı “Bazal ve Spinal Hücreli Epitelyomalarda Klinik ve
Histopatoloji Araştırmalar” isimli tezler de var.
Prof. Dr. Nevzat Öke’de çok bilgili bir hoca idi. Sifilizin
konu edildiği bir toplantıda “Tuskegee Deneyimi”ni ilk kez
ondan duyduğumda kıdemli bir uzmandım. Nasıl oluyor
da o zamana kadar bu önemli tecrübeyi hiç duymamıştım.
Sonradan anladım ki bu gibi konuları ancak ekstradan kafa
patlatanlar bilir. Sifiliz konusunda profesörlük tezi hazırlayan
sayın hocamın da bunu bilmesi normaldi.
Bildiğim kadarı ile YÖK doçentlik tezide istememektedir.
Yaptığım araştırmada çok sayıda eski hocamızın (hemen

hemen
hepsinin)
bir
doçentlik
tezi
hazırladığını
gördüm.
Tespit
edebildiklerimi
sırasıyla
yazıyorum:
Cevat
Kerim
İncedayı
“Dermatomikozlarda
Hayati Reaksiyonlar” (1936),
Necmettin Gürhan “Bünyevi
Çocuk
Egzamalarında
Etyoloji ve Eliminasyon
Diyeti
Sonuçları”
(1952),
Cemal
Gezen
“Egzamanın Fizyopatolojik
Mekanizmasında
Merkezi
SensitivoVejetatif Reflekslerin Rolü” (1957), Nizamettin Erbakan
“Dermatofitlerin Morfolojik ve Histolojik Morfolojilerinin
Patojeniteleri ile İlgisi” (1960), Ahmet Akçaboy “Sınır Şuaları
ile Tedavi Edilmiş Nörodermatitis Cirkonskriptalarda
Röntgen Arızaları Bakımından Histolojik Tetkiki” (1961), Nur
Or “Saçların Büyümesinde Arseniğin Rolü” (1963), Özdemir
Bingül “Veziküllü, Büllü, Püstüllü Deri Hastalıklarının ve Deri
Tümörlerinin Teşhisinde Eksfoliyatif Sitolojinin Mutlak Değeri”
(1964), Atıf Taşpınar “Lepranın Muhtelif Klinik Formlarında
Hasta ve Sağlam Deride Asit ve Alkalin Fosfataz Dağılımının
Mukayeseli Tetkiki” (1969), Sevinç Akkaya “Psoriasiste İnce
Barsak Mukozasının Histopatolojik Değişiklikleri” (1970),
Nihat Benlioğlu “Dühring Hastalığında Elastik Fibrillerdeki
Değişiklikler” (1971), Türkan Saylan “Sellüler Nevusun
Histokimyası” (1972) ve Nüzhet Aras “Psoriasisli Hastalarda
Dermatoglifik Değişiklikler” (1974).
Aslında Cevat Kerim İncedayı, Burhan Remzi Urus ve Cemal
Gezen gibi hocaların profesörlük takdim tezi hazırlamaları
anlamlı değildi. Buna karşılık 1960 sonrası doçent olan bu
hocalarımızın da muhtemelen hemen hepsi profesörlük
takdim tezi hazırlamış olmaları gerekir. Ancak ne yazık ki bu
konuda herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Zaman içinde eksik
bilgilerimizin tamamlanacağını ümit ediyorum. Bir başka
ümidim de bu tarz tezlerin hatta uzmanlık tezlerinin bir çatı
altında toplanması ve korunmasıdır. Bunun için en uygun
yer şimdilik/her zaman Türk Dermatoloji Derneği Genel
Merkezi’nde bulunan kütüphanedir.
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