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Sekizinci befl y›ll›k kalk›nma plan› kapsam›nda 2001 y›l›nda yay›nlanan “Sa¤l›k
Hizmetlerinde Etkinlik” bafll›kl› özel ihtisas komisyonu raporu sunufl yaz›s›nda
“Devlet Planlama Teflkilat›n›n son derece yerinde bir düflünceyle salt 2001-2005
y›llar› aras›ndaki hedeflerin de¤il, bunun yan› s›ra Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuru-
lufl y›ldönümü olan 2023 y›l›n›n hedeflerinin de belirlenmesi karar›n› almas›, komisy-
onlar›m›z›n çal›flmalar›nda ayr› bir flevk ve gurur kayna¤› vesilesi olmufltur.”
denilmektedir.

“Sa¤l›k statüsüne iliflkin öncelikler” bafll›¤› alt›nda; “toplumun difl sa¤l›¤›
konusunda e¤itimine ve bu konudaki taramalara önem verilmeli, difl sa¤l›¤›nda
temel sa¤l›k önlemlerine yönelik çal›flmalara a¤›rl›k verilmelidir. “Ulafl›lmak iste-
nen amaçlar” bafll›¤› alt›nda; “difl çürükleri ve periodontal hastal›klar›n
azalt›lmas› ve 12 yafl çocuklarda çürük, kay›p veya dolgulu difl say›s›n›n 2’yi geçmemesi, birinci
basamak sa¤l›k hizmetlerinde koruyucu a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›.” “Öneriler”
bafll›¤› alt›nda da diflhekimli¤i ile ilgili; “yat›r›m giderlerinin fazlal›¤›, istihdam darl›¤› nedeniyle serbest
çal›flan muayenehane hekim ve diflhekimlerinden yararlan›lacak sistem uygulanmal›, a¤›z- difl sa¤l›¤›
hizmetleri birinci basamaktan bafllat›lmal›, sa¤l›k ocaklar›na diflhekimi kadrosu konmal›d›r” denilmifltir.

Sunufltan da anlafl›laca¤› gibi sadece befl y›ll›k de¤il, 2023’e kadar olan dönem hedeflenmifltir.

Yine dergimizde okuyaca¤›n›z, 22 Kas›m Diflhekimleri günü nedeniyle TBMM’nde gündem d›fl› söz
alarak konuflan Ankara milletvekili Say›n Remziye Öztoprak “... meslektafllar›m›z›n büyük bir k›sm›n›n
serbest diflhekimi olarak çal›flt›¤›n›, kamuda çal›flanlar›n daha az say›da oldu¤unu ve diflhekimi
da¤›l›m›n›n da ülkemiz genelinde dengesiz oldu¤unu düflünerek halk›m›z›n daha iyi hizmet alabilmesi
için, devletimizin serbest diflhekimlerinden hizmet sat›n almas›n›n en önemli çözüm yolu oldu¤unu
düflünüyoruz ve bunun gerçekleflmesi için hepimizin birlikte u¤raflt›¤›n› belirtmek istiyorum...” diyerek
konunun önemini dile getirmifltir.

Bu konuda tüm Diflhekimleri odalar›m›z›n da ayn› görüflte olmalar›na ra¤men Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z
konuya gerekti¤i gibi yaklaflamamaktad›r. Genel sa¤l›kla ilgili çal›flmalar yap›l›rken a¤›z ve difl sa¤l›¤›n›
sa¤l›k kapsam›nda görmeyen veya göremeyen bir sa¤l›k politikas›n› anlamak mümkün de¤ildir.

Önümüzdeki y›l Türk Diflhekimli¤i 100. y›l›nda olacak. Bu yüz y›ll›k süreçte mesle¤imiz ça¤dafl stan-
dartlara diflhekimlerinin omuzlar›nda gelmifltir. Ancak her alanda oldu¤u gibi sa¤l›kta ve dolay›s›yla
diflhekimli¤inde çok h›zl› ve ciddi de¤iflim süreci yaflanmaktad›r. Bu h›zl› de¤iflim ve geliflime ayak
uyduramayan, her türlü olumsuzluklara ra¤men diflhekimleri de¤il, sa¤l›k sistemleri ve politikalar›
olmufltur. 

Yönetimler sosyal devlet anlay›fl›ndan uzaklaflmamal›, halka müflteri gözüyle bakmamal›d›r. Meslek
örgütlerinin tesbit ve önerilerine duyarl› olunarak çözümler üretilmelidir. 21. yüzy›lda sa¤l›k insan›n en
önemli ve kutsal hakk› olarak görülmelidir. Bu ba¤lamda halk›m›z›n daha iyi yönetim, daha kaliteli sa¤l›k
hizmeti ve bunun sonucu olarak yüksek düzeyli bir yaflam kalitesini hak etti¤ine inan›yoruz.  

‹yi kullan›lmayan zamanlar›n bugün bizi etkiledi¤i, yar›n yine bizi ve çocuklar›m›z› etkileyece¤i apaç›k
ortadad›r. Hepinize sadece 2007 için de¤il tüm gelecek için iyi seneler diliyorum.

Terre’nin dedi¤i gibi ”hayat ne bir yafl ne bir bayram günüdür, o bir ifl günüdür”

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

DE⁄‹fi‹M ‹ÇER‹DEN AÇILAB‹LEN B‹R KAPIDIR
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Gönüllülük isteyerek, karfl›l›k beklemeksizin, kiflisel tatmin sa¤layan , top-
lum yarar›na bir fleyler yapma arzusudur. Gönüllü sahip oldu¤u fiziki güç,

zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerini Sivil Toplum Kurulufllar›n›n
ola¤an veya proje baz›ndaki çal›flmalar› için sunan ve bunun karfl›l›¤›nda

parasal kazanç beklentisi tafl›mayan bireydir.

‹nsano¤lu var oldu¤undan beri, yaln›z yaflayamayaca¤›n›n fark›nda olmufl,

toplu yaflam›n› bireysel yaflama tercih etmifltir. Bu da  kalabal›k bir toplumun
bireyleri aras›nda daha çok yard›mlaflmay›, birlikte hareket etmeyi gerektirir.

Günümüz insan›n›n sorunlar› tek bafl›na aflamayaca¤› kadar karmafl›k hal-
dedir ve bu sorunlar›n afl›lmas›nda devletlerin buldu¤u çözümlerin yeterli ola-

mamas› ve her yere yetiflememesinden dolay›, toplumda h›zl› bir gönüllülük
hareketi yükselmifltir. Bu hareket; bireye, topluma bir fleyler katm›fl olman›n

hazz›n›, bir fleylerin baflar›lmas›na katk›da bulunman›n, ya da hiç tan›mad›¤›

insanlara yard›m etmifl olman›n verdi¤i mutlulu¤u tatt›r›r, ayn› zaman da bu projelere destek veren flirket çal›flanlar›-
n›n motivasyonlar›n›n art›r›lmas›n› da sa¤lar.

Günümüz de özel sektör çal›flanlar›n›n bu projeler de yer almalar›, pek çok flirket yöneticileri taraf›ndan da des-

teklenmektedir. Ayn› zaman da günümüzdeki flirketler toplumsal sorumluluklara büyük önem verirken, bunu ifl stra-
tejilerinin bir parças› olarak görmekte ve kurumsal sosyal sorumlulu¤u giderek artan bir oranda politikalar›na dahil
etmektedirler.

‹fl dünyas›n›n önde gelen firmalar›, e¤itim, sa¤l›k ve çevre alan›nda yaflanan sorunlarla mücadele etme konusun-

da ciddi projeler üretiyorlar ve bu projeler bir çok insan›n sorunlar›n› çözerken, flirketlerin de prestijlerini artt›r›yor.

‹nsanlar›m›z bu gönüllülük çal›flmalar›n›n yan› s›ra ayn› zamanda bilinçli tüketici de olmak zorundad›rlar. Bir ürün

herhangi bir sosyal sorumluluk projesine katk› sa¤l›yor ise o ürünü tercih etmeliler ve flayet ba¤›flta bulunuyorlar ise,
önemli ve ölçülebilir sonuçlar yarataca¤›na inand›klar› projelere yat›r›m yapmalar› ve yard›mlarda hesap verilebilirlik

ilkesine dikkat etmelidirler.

Bugün için günümüz tüketicisi sat›n alma kararlar› verirken, ihtiyac› olan ürünün yada hizmetin sadece markas›na

de¤il, o ürünün, o markan›n nas›l bir dünya yaratmak oldu¤una bakmal›d›r.

Son y›llar da ülkemizde de bir çok sosyal sorumluluk projeleri gerçeklefltiriliyor. Bu projelerin tümüyle baflar›ya

ulaflabilmesi için gönüllülerin bireysel çabalar›n›n, toplumsal çabalara dönüfltürülebilmesi ile mümkün olacakt›r.

5 Aral›k Dünya Gönüllüler günü idi.

Gönüllülük bir yaflam biçimidir. Kiflisel geliflimi olumlu etkiler, yeni dostluklar kazand›r›r. 

Gönüllü, baflarmay›, ö¤renmeyi ve paylaflmay› ilke edinmifl, iyi ve do¤ru oldu¤una inand›¤› bir amaç u¤runa çal›-
flan, eme¤inin karfl›l›¤›n›, yar›nlar› yakalayarak alaca¤›n› bilen, nitelikleri olan, profesyoneldir.

Yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar›m›z, çabalar›m›z mesle¤imizi yüceltmek, meslektafllar›m›z›n sorunlar›n› çözümle-
mek ad›na gönüllülük esas›na dayanan çal›flmalard›r. Sa¤l›kta h›zl› bir de¤iflim süreci bafllam›flt›r, yeni yap›lanmalar-

da meslek örgütümüzü yo¤un bir çal›flma temposu beklemekte, hepimize, odalar›m›za, birli¤imize büyük sorumlu-
luklar ve görevler düflmektedir. 

Bu manada yeni seçilen TDB üyelerini tebrik eder, yeni dönem çal›flmalar›n da baflar›lar dilerim.

‹çinde yaflad›¤›m›z dünya ve topluma karfl› sorumluluklar›m›z›n bilincinin bizleri gönüllülü¤e yönlendirmesini 
diliyorum. Mutlu y›llar.

Serdar SÜTCÜ

Ankara Diflhekimleri Odas›
Baflkan Vekili

GÖNÜLLÜLÜK 
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Sevgili meslektafllar›m;

Ankara Diflhekimleri Odas›n›n Yönetim Kurulu toplant›lar›ndaki gündem
konular›n›n ilk s›ralar›nda hasta flikayetleri yer  almaktad›r. Bu hasta flikayet-
leri incelendi¤inde, sorunun birkaç bafll›kta toplanabilece¤ini gözlemlemek-
teyiz. Bunlar›n belkide en dikkat çekici olan›, bir diflhekiminin di¤er bir
meslektafl›n›n yapm›fl oldu¤u tedaviye iliflkin kusurlu hizmet telkini ile has-
tas›n› flikayete yönlendirmesidir. 

T›p Sanat›n›n etik ve ahlak ilkelerine dayand›r›lmas› sadece günümüze
özgü bir yaklafl›m olmay›p, çok eski tarihlere dayanmaktad›r. Hippokrates
T›bb› bütün mesleklerin en soylusu olarak nitelendirirken, onun
uygulay›c›lar›n›n da, etik ve ahlaki ögeleri içinde tafl›yan bir vicdana sahip
olmalar›n›n önemini belirtmifllerdir. Hippokratese atfedilen yemin metnin

ortaya ç›k›fl gerekçeleri aras›nda bu konunun izlerine rastlan›r.
Bu konu da ‹zmir Diflhekimleri Odas›nda görevli De¤erli meslektafllar›m›n dergilerinde yay›mlad›klar› Röportaj ve

makale içeriklerinin faydal› olaca¤› düflüncesiyle, al›nt›lar da yaparak  sizleri bilgilendirmeye çal›flaca¤›m.
Bu konu hakk›nda t›bbi deontoloji nizamnamesi aç›klamalar ve kurallar dizini getirmifltir. 
Biz Yönetim Kurullar› ise; flikayet konular›nda sorumlu ve yetkili k›l›nd›¤›m›z bu Nizamname kurallar›n› esas alarak;

meslektafllar›m›z›n kusurlu veya kusursuzluklar›n› tespit etmekteyiz.
Madde-6. Tabip ve difl tabibi, sanat ve mesle¤ini icra ederken, hiçbir tesir ve nüfuza kap›lmaks›z›n, vicdani ve

mesleki  kanaatine göre hareket eder.
Tabip ve difl tabibi, tatbik edece¤i tedaviyi tayinde serbesttir.
Madde - 13. Tabip ve difl tabibi, ilmi icaplara uygun olarak teflhis koyar ve gereken tedaviyi tatbik eder. Tababet,

prensip ve kaidelerine ayk›r› veya aldat›c› mahiyette teflhis ve tedavi yasakt›r.
Madde - 37. Tabip ve difl tabipleri, kendi aralar›nda iyi meslektafll›k münasebetlerini idame ettirmeli ve manevi

bak›mdan birbirine yard›m etmelidirler. Meslekle ilgili anlaflmazl›klar›n›, evvela kendi aralar›nda halletmeye çal›flmal›
ve bunda muvaffak olamad›klar› takdirde mensup olduklar› tabip odalar›na haber vermelidirler. 

Madde - 38. Tabip ve difl tabibi, meslektafllar›n› zemmedemiyece¤i gibi onlar› küçük düflürecek di¤er tav›r ve
hareketlerde de bulunamaz.

Tabip ve difl tabibi herhangi bir flahs›n haysiyet k›r›c› hücumlar›na karfl› meslektafllar›n› korur. 
Madde - 39. Tabip ve difl tabibi, meslektafllar›n›n hastalar›n› elde etmeye matuf hareket ve teflebbüslerde bulu-

namaz.
Hastaya uygulanan tedaviye yönelik flüphe tafl›yan hekim yada diflhekimi, bunu uygun bir uslupta  hastaya izah

edebilmelidir. Meslektafl› korumak ad›na ilime, bilime ayk›r› olarak yap›lan hatal› hekimlik uygulamas›n›n örtbas
edilmesi mümkün de¤ildir. Hasta sa¤l›¤› her zaman ön planda tutulmal›d›r. Etik olmayan yöntemlerle hastas›na
davranan, tedavi uygulayan bir meslektafl›n›n, hukuk ve deontolojiye uygun olarak ba¤l› oldu¤u Diflhekimleri Odas›na
bildirimi en uygun yöntem olacakt›r.

Yeni ceza yasas›n›n 279 ve 280 uncu maddelerine göre bunu ilgili birimlere bildirmekte zorunludur. 
Haks›z yere flikayet edilen, kötülenen yada hastas›n›n gözünde küçük düflürülen bir hekim yada diflhekiminin de

bu haks›z sald›r› konusunda flikayet etme ve dava açma durumuda vard›r. Bu davalar ceza ve tazminat davalar›da
olabilir. TCK içerisinde, bir kifliye yönelik yersiz elefltiri ve suçlamalar yapan kiflilere ceza verilmesi söz konusudur.

Haks›z yere meslektafl›n› kötüleyen bir diflhekimi, Odalar›n Disiplin Kurullar›n›n ve Onur kurullar›n›n verecekleri
Meslekten men cezas›na kadar varan, k›nama ve disiplin suçlar›yla karfl› karfl›ya kalabilirler.

Etik ve ahlak d›fl› tav›r ve tutumlarda azalmalar›n görülebilmesi, etti¤imiz yeminin de¤erler sisteminde gizlendi¤ini
fark edip, yemin metninin varl›¤›na, gereklili¤ine ve ifllevselli¤ine gönülden inanmakla mümkün olabilir.

Koray GÜNER

Ankara Diflhekimleri Odas›
Genel Sekreteri
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

ET‹K REKABET...



oldu¤u konusunda ald›¤›m›z yorum-

lar bu amaca ulaflm›fl oldu¤umuzu

gösteriyor. Tüm eme¤i geçenlere

sonsuz teflekkürler. 
Sempozyumun bafllang›c›, ulu-

sumuzun kurucusu ulu önder
Atatürk'ün 68. ölüm y›ldönümü
olmas› nedeniyle 09:05'te sayg›
duruflu ve istiklal marfl›n›n söylen-
mesi ile bafllad›.Ankara Diflhekimleri
odas› baflkan› Say›n Merih
Baykara'n›n aç›l›fl konuflmas›n›n
ard›ndan  Prof. Dr. S. Yavuz
Ayd›ntu¤'un "Bir difl hekimi gözüyle
A t a t ü r k "
adl› konufl-
mas› bugü-
ne kadar
afla¤› yuka-
r› her yönü
ile tan›-
d›¤›m›z ata-
m›z›n farkl›
bir yönünü
ortaya koy-
mas› aç›-
s›ndan çok
ilgi çekiciy-
di. Atatürk'ün biz diflhekimleri ile
olan iliflkileri, gördü¤ü tedaviler,
çekti¤i difl a¤r›lar›ndan dolay› k›sa
kesti¤i konuflmalar,kulland›¤› pro-
tezler ile ilgili yap›lan bu güzel
konuflmadan sonra Naz›m
Hikmet'in ünlü eseri "Kuvva-i Milliye
Destan›" nefis bir müzik ve dia gös-
terisi eflli¤inde konuklara sunul-
du.Salonda herkesin gözlerini dol-
duran bu gösteri dakikalarca ayakta
alk›flland›.

Yemek aras›ndan sonra Doç.
Dr. Arlin Kiremitçi" Kompozitler ve
adezivlerde son ak›mlar" adl› sunu-
sunu yapt›. S›kl›kla kulland›¤›m›z
ancak h›zl› geliflmelerden dolay›

T ü r k i y e ' n i n

ilk expo-

d e n t a l ' i

olan expo-

d e n t a l

A n k a r a ' n › n

17. Bilkent

otel'de 10-

1 1 - 1 2

k a s › m

tarihlerinde gerçeklefltirildi. Bu sem-

pozyumun amac› Diflhekimlerinin

bilimsel yeniliklerden haberdar

olmas›, var olan bilgilerini yenileme-

sinin yan› s›ra di¤er meslektafllar› ile

kaynaflmas› ve kendini tekrar eden

bir organizasyon olmamas›yd›.

Genel olarak sempozyumlar›n belir-

gin kal›plar›n›n d›fl›na ç›kmak ve her

yönden meslektafllar›m›z›n hak

etti¤i kaliteye ulaflmak için organi-

zasyon komitesi var gücü ile çal›flt›.

Ülkemizde çeflitli kurulufllar, der-

nekler ve odalar büyük emek sarf

ederek bu tip bilimsel organizas-

yonlar düzenliyorlar.Ancak ço¤u

zaman  birbirinin ayn› formatlar ve

s›radanl›k, kat›l›mc›lar›n beklentileri-

nin bofla ç›kmas›na neden oluyor.

Bu sebepten ötürü Ankara Expo-

dental'i haz›rlarken hepsi konusun-

da yetkin kifliler ile bilimsel, sosyal

ve kültürel olarak doyurucu, menü-

sünden servisine kadar titizlikle

haz›rlanm›fl bir organizasyon olma-

s›na   büyük özen göster-

dik.Kat›l›mc›lar›n hemen hepsi tara-

f›ndan bu güne kadar gerçeklefltiril-

mifl en güzel sempozyumlardan biri

zaman zaman zorland›¤›m›z bu
konu hepimiz için son derece fayda-
l› oldu. Yine ço¤u difl hekimi için en
zorlu tedavilerden olan kanal tedavi-
si "daha kolay olabilir mi?" ad› alt›n-
da Prof. Dr. Ahmet Sarper taraf›n-
dan sunuldu. Kanal tedavisi ile ilgili
ipuçlar›n›n verildi¤i ve baflar› kriter-
lerinin anlat›ld›¤› konu ilgi ile dinlen-
di. 

Kahve aras›n›n ard›ndan Prof.
Dr. Sevil Gürgan "Beyaz bu kadar
önemli mi? adl› sunusunda son y›l-
larda ç›¤ gibi artan beyazlatma
ajanlar›n›n ve cihazlar›n›n kullan›m
alanlar› ve kime nas›l beyazlatma
sorusunun   cevaplar›n› verdi.
Hemen ard›ndan Prof. Dr. Kenan
Eratalay "Pembe estetik" adl› sunu-
su ile difletinin estetik görünüflteki
önemini ve buna ulaflma yollar›n›
anlatt›. Basit müdahaleler ile hasta-
lar›m›za nas›l daha güzel bir gülüfl
hediye edebilece¤imizin yöntemleri-
ni ö¤renmek çok ilgi çekiciydi. 

Verilen kahve aras›n›n ard›ndan
son y›llar›n çok önemli konusu
"Digital foto¤raf ve difl hekimli¤inde
kullan›m›" adl› sunuyu
Prof.Dr.Semih Berksun yapt›.  Özel-
likle de¤iflen ceza yasas›na göre
diflhekimlerine getirilen arflivleme
yükümlülü¤ü ve kimliklendirme için
çok önemli olan a¤›z kay›tlar›nda
foto¤rafland›rman›n inceliklerini
anlatt›.Hemen ard›ndan Dt. Fusun
Yaflar "Uluslararas› standartta kay›t
tutma ve arflivleme" adl› sunusu ile
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belirtildi¤i bu sunudan sonra, Prof.
Dr. Candan Semra Paksoy "Tan›da
Radyografik ‹puçlar›" konusunda
difl hekimlerini bilgilendirdi. Tan›n›n
olmazsa olmaz kriterlerinden radyo-
grafinin önemi ve yorumlanmas› aç›-
s›ndan son derece bilgilendirici bir
konuflmayd›.

Kahve aras›n›n ard›ndan Prof.
Dr. fiükran fiimflek, "‹laç Kullan›m›
ve Reçete" adl› sunusunu yapt›.
Hastalara ilaç önerirken göz önünde
bulundurulmas› gereken hususlar ve
ilaçtan maksimum verim elde edil-
mesi için dikkat edilmesi gereken
kurallar›n anlat›ld›¤› konudan sonra,
Prof. Dr. Betül Kal›pç›lar "Yafll›larda
Dental Yaklafl›mlar" adl› sunusunda
yafll› hastalar›m›za sadece tedavi
anlam›nda de¤il, psikolojik yaklafl›-
m›m›z›n da nas›l olmas› gerekti¤i
konusunda bizleri  bilgilendirdi.

Ö¤le yeme¤inin ard›ndan Prof. Dr.
Tezer Ulusu "Pedodontinde Güncel
Yaklafl›mlar" adl› sunusunu yapt›.
Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr.
Ufuk Toygar Memiko¤lu,
"Muayenehane Prati¤inde Ortodontik
Yaklafl›mlar ve S›n›rlar›" sunusunda
difl hekimlerinin muayenehanelerinde
özellikle önleyici ortodontik tedavile-
rin neler oldu¤u ve nas›l uygulanaca¤›
konusunda son derece ilgi çekici bir
konuflma yapt›. 

Kahve aras›n›n ard›ndan Prof.

Dr. Ersan Ersoy "‹mplant ve estetik

bizlere bu yükümlülü¤ümüzü nas›l
gerçeklefltirebilece¤imizi ö¤retti. 

Bu sempozyumun bafllang›ç
tarihi 10 kas›md›. O r g a n i z a s y o n
komitesi bugünü daha da anlaml›
k›lmak için tüm ülkede hayranl›kla
izlenen Ankara Olgunlaflma Enstitü-
sünün haz›rlad›¤› "Atatürk k›yafetleri
defilesi"nin aylar öncesinden
ba¤lant›lar›n› yapt›. Bu büyük orga-
nizasyon ogün Expo-dental kat›l›m-
c›lar›n›n karfl›s›ndayd›. Büyük bir
emekle haz›rlanm›fl k›yafetler, pro-
fesyonel mankenlerin üzerinde,
ola¤anüstü bir sunumla salondaki
herkesi büyüledi. Defilenin sonunda
dakikalarca ayakta alk›fllayan tüm
konuklar için bu unutulmaz bir
geceydi.Müzik ve ›fl›k gösterisi ile
birlikte 10. y›l marfl› tüm salon tara-
f›ndan hep bir a¤›zdan söylendi.

Gala yeme¤i, grup Paradox'un
flark›lar› ile renklendi. Diflhekim-
lerinin dans konusunda da ne kadar
yetenekli olduklar›n› gösterdikleri bir
geceydi. 

Sempozyumun ikinci günü
"Premalign lezyonlar ve klinik görü-
nümleri" sunusuyla Prof. Dr. Ömer
Günhan ile bafllad›. Erken tan›n›n
çok önemli oldu¤u bu konuda
a¤›zdaki bir lezyonun ne kadar dra-
matik sonuçlar do¤urabilece¤i ve
diflhekimlerinin bu konuda bilgili
olmas›n›n çok önemli oldu¤unun

restorasyonlar" konulu sunusunda,

implant üstü protezlerde daha este-

tik bir görüntünün elde edilmesi ile

ilgili yap›labilecek yaklafl›mlarla ilgili

güncel bilgiler verdi. Her zaman tar-

t›flma konusu olan 20 yafl diflleri ile

ilgili Prof. Dr. Orhan Güven "çekilsin

mi b›rak›ls›n m›?" adl› sunusunda bu

sorunun yan›tlanabilmesi için nelere

dikkat edilmesi gerekti¤i hakk›nda

kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. 

Yeni TCK ile hekimlerin artan

sorumluluklar› ve bu konu ile ilgili

nelerle karfl›laflabilece¤imiz konu-

sunda Prof. Dr. Hamit Hanc› , Yeni

TCK / Bizi ‹lgilendirenler ve Çapraz

Sorgulama konulu son derece ilginç

bir sunu yapt›. 

Mesle¤imizde y›llar içinde o

kadar de¤iflik fleylerle karfl›lafl›yoruz

ki, hepimizin bir sürü an›lar› var.

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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r›n›n, çok iyi bir hizmetin yan› s›ra bu
hizmetin sunumu ile de ilgili diflhe-
kimlerinin bilgili olmas›n› gerektirdi¤i
ortadad›r. Bundan yola ç›karak Dt.
Onur Yarar "Modern Muayenehane
‹flletmecili¤i" ve Endüstriyel
Tasar›mc› Süha Argun
"Muayenehane Tasar›m› ve
Renkler" konular›nda ço¤u zaman

e k s i k l i ¤ i n i
d u y d u ¤ u m u z
noktalar› ayd›nlat-
t›lar. 

Bunca yo¤un
bilimsel toplant›-
n›n ard›ndan kat›-
l›mc›lar sempoz-
yumun yorgun-
lu¤unu Metin
Uca'yla yafla-
d›¤›m›z günler
gösterisinde att›-
lar.Kahkaha ses-
lerinin hiç dinme-

di¤i gösteride Uca son günlerin sos-
yal ve siyasi olaylar›na kendine has
bak›fl tarz› ile öylesine güzel hicvetti
ki hiç kimse bitsin istemedi. 

Pazar günü boyunca ayr› bir
salonda ODTÜ Astrofizik hocas›
say›n Murat Alev taraf›ndan kurulan
dev çad›rda kat›l›mc›lar tüm bir
gecede gökyüzündeki y›ld›zlar›n
hareketleri,burçlar ve yön bulma
konusunda gerçeklefltirilen gösteriyi
hayranl›kla seyrettiler. Yarat›c›lar›
taraf›ndan planeteryum(y›ld›z evi)
olarak adland›r›lan çad›rdaki 45
dakikal›k gösteriyi izleyenler gökyü-
zünün gizemli dünyas›na yolculuk
yapt›lar.

Dr. Diflhekimi Ferit Müftü y›llar içinde

biriktirdiklerini son derece e¤lenceli

ve güzel bir sunuyla bizlerle paylaflt›.

"Bir tutam diflhekimli¤i" ad›n› verdi¤i

sunusu tüm difl hekimlerinin görmesi

gereken çok hofl bir sunuydu. 
Sempozyumun son günü  Türk

Diflhekimleri Birli¤i ve Odalar›n
kuruluflunun 20. y›l› olmas› sebebiy-
le Dt. Orhan Özkan - Prof. Dr.
Kenan Araz - Prof. Dr. Hüsnü
Yavuzy›lmaz - Doç. Dr. Merih
Baykara konuflmac› oldu¤u
"Dünden bugüne" adl› panelle bafl-
lad›. Tabipler birli¤inden ayr›l›p
kendi birli¤imizi kurarken yaflan›lan
güçlükler ve trajikomik olaylar, biz-
lerin odalar›m›za ve birli¤imize nas›l
daha fazla sahip ç›kmam›z gerek-
ti¤ini bir kere daha ortaya ç›kard›.
Kuruluflumuz aflamas›nda ifllerini,
ailelerini ihmal ederek canla baflla
çal›flan ve tüm bu güçlükleri aflan
büyüklerimize bir kere daha flükran-
lar›m›z› sunuyoruz. Program daha
sonra meslekte 30 ve 40 y›l›n› dol-
durmufl meslektafllar›m›z›n teflekkür
plaketlerinin verildi¤i törenle devam
etti. Art›k gelenekselleflen  difl heki-
mi Selim Mutgan'›n eflsiz sunumu
ile bu mesle¤e gönül ve emek veren
difl hekimlerine teflekkür ediyor ve
iyi ki vars›n›z diyoruz.

Günümüzde
sadece bilimsel
y a k l a fl › m l a r l a
d i fl h e k i m l i ¤ i
yapman›n yet-
medi¤i, de¤iflen
piyasa koflulla-

Firmalar›n yo¤un ilgi gösterdikle-
ri expo-dental sat›c› ile al›c›y› yanya-
na getirmesi,firmalar›n yeni ürünleri-
ni sergileyebilmeleri ve sat›fllar› aç›-
s›ndan da memnunluk vericiydi.
Yo¤un u¤rafllar sonucu haz›rlanan
sempozyum kapan›fl töreninin
ard›ndan sona erdi. Bu ve benzeri
organizasyonlar› Ankara Diflhekim-
leri odas› her y›l yapmaya devam
edecek. Siz üyelerimizin deste¤i ile
her y›l daha ilginç ve benzersiz sem-
pozyumlar gerçeklefltirece¤imizi
düflünüyoruz. Yeter ki deste¤inizi ve
ilginizi esirgemeyin. 

B A S I N D A





tüm üyelerimizin destek olmas›n› bek-
liyoruz.

TRT eski spikerlerinden Cemile
Kutgün'ün sundu¤u gece Ankara'daki
a¤›z-difl sa¤l›¤› merkezlerinin tan›t›l-
d›¤› barkovizyon gösterisi ile devam
etti. Gecede da¤›t›lan y›l›n difl hekim-
leri ödülleri bu y›l ilk defa verilmesi
sebebiyle ayr›ca önemliydi.

Difl Hekimleri Günü Kutlama
Töreni'nde tüm difl hekimleri ad›na
konuflan Beypazar› Merkez Sa¤l›k
Oca¤›nda görevli Dt. Ertan As›l›, a¤›z
ve difl sa¤l›¤› hizmetlerinin Genel
Müdürlük düzeyinde verilmesi gerek-
ti¤ini belirtti.   

Bu y›l ki kutlamalar kapsam›nda
bir de resim yar›flmas› düzenlendi.
A¤›z ve difl sa¤l›¤› konulu resim yar›fl-
mas›nda, dereceye girenlere ödülleri
verildi.

22 Kas›m Diflhekimleri Günü
Kutlamalar› Töreni, Diflhekimlerinden

Bu y›l 22 kas›m difl hekimleri günü
MEB fiura salonunda yap›lan bir
törenle kutland›. Ankara ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü taraf›ndan organize edilen
gece Ankara Diflhekimleri odas›n›n da
katk›lar›yla meslektafllar›m›z›n yo¤un
kat›l›m›yla gerçekleflti. Törene difl
hekimi milletvekillerinin yan› s›ra, birlik
ve oda yetkilileri ile üniversite temsil-
cileri kat›ld›lar.

Kokteyl ile bafllayan gecede ‹l
sa¤l›k müdürlü¤ü yeni kampanyas›
"sa¤l›kl› gülüfller için gönüllü kalp-
ler"'in tan›t›m›n› da yapt›. Bu kampan-
ya çerçevesinde gönüllü difl hekimle-
ri; 06 ay- 15 yafl aral›¤›ndaki çocukla-
r›n 15 yafl›n› tamamlayana kadar, a¤›z
ve difl sa¤l›¤› takibi ve gerekli difl
tedavisi gönüllü Diflhekimleri taraf›n-
dan yap›lacak. Kampanya, Ankara
genelindeki 65 Gönüllü Diflhekimi ile
bafllad›. Bu güzel kampanyaya biz de

oluflan orkestra ve  solistler taraf›ndan
sunulan konserle sona erdi. 

diflhekimleri günü22 KASIM

ADO’nun TBMM Ziyareti...
li¤i mesle¤inin sorunlar›n›, s›k›nt›lar›n›
ve bizlerin meclisten b e k l e n t i l e r i n i
anlatma imkan›n› bulduk. 21-27
Kas›m A¤›z ve D i fl Sa¤l›¤› Haftas›
etkinlikleri içerisinde, TBMM’ de bir
panel ve sergi yapabilme sözü ald›k.
Bu sayede mesle¤imizdeki en son
teknolojik yenilikleri ve geliflmeleri
sergilemek, ayn› zamanda diflhekim-
leri olarak bizlerin ve mesle¤imizin
sorunlar›n› dile getirmek, toplum ola-
rak a¤›z difl sa¤l›¤›na ne kadar az
önem verdi¤imizi hat›rlatmay› amaçla-
d›¤›m›z› belirttik. Mecliste yap›lacak
olan böyle bir etkinlik sayesinde,
gerek milletvekillerinin ve gerekse de
bas›n yoluyla tüm halk›m›z›n dikkatini
çekebilece¤imizi söyledik.

22 Kas›m Diflhekimleri günü ve 21-
27 Kas›m A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas›
etkinlikleri  kapsam›nda, Ankara
Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu
olarak, meclisteki diflhekimi milletve-
killerimiz ile birlikte TBMM Baflkan›
Sn. Bülent ARINÇ’›n ziyaretine gittik.
Milletvekillerimizinde destekleri ile Sn.
Meclis Baflkan›m›z Ar›nç’a diflhekim-

Daha sonra milletvekillerimiz Sn.
Remziye Öztoprak ve Sn. Bayram
Özçelik ile  makamlar›nda, 2007’de
yürürlü¤e girecek olan Genel Sa¤l›k
Sigortas›’nda diflhekimli¤i uygulama-
lar› ile ilgili olas› sorunlar›, Ankara’da
aç›lmas› düflünülen A¤›z Difl Sa¤l›¤›
Merkezlerini, özelden hizmet sat›n
al›nmas› konusundaki geliflmeleri
de¤erlendirme f›rsat› bulduk. Ankara
Diflhekimleri Odas› olarak bu konular-
daki fikirlerimizi ve yapm›fl oldu¤umuz
çal›flmalar› kendilerine sunarak, birlik-
te hareket etme karar› ald›k. Bu gelifl-
meler ve kendilerinden alm›fl
oldu¤umuz samimi destek bizleri ileri-
si için birazda olsa umutland›rd›.
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Say›n Baflkan, de¤erli milletvekili
arkadafllar›m; 22 Kas›m Diflhekimleri
Günü ve A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas›
münasebetiyle gündem d›fl› söz alm›fl
bulunuyorum. Tüm diflhekimlerimizin
Diflhekimli¤i  Günü’nü, halk›m›z›n da
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas›’n› kutlar,
hepinizi sayg›yla selamlar›m.

22 Kas›m 1908 tarihinde ‹stanbul
Üniversitesi’nde Maarif Naz›r›
Emrullah Efendi’nin gayretiyle Difl
Tababeti Bölümünün kurulmufl?
olmas› ülkemizde diflhekimli¤i
mesle¤ini bilimsel anlamda bafllat-
m›flt›r. Bu yüzden, her y›l 22 Kas›m,
Diflhekimleri Günü ve 22 Kas›m’› içine
alan hafta da A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›
Haftas› olarak tüm Türkiye’de kutlan-
maktad›r.

Türkiye’de bugün diflhekimli¤i,
dünyan›n geliflmifl ülkelerindeki diflhe-
kimli¤inde kullan›lan, bilimsel anlam-
da da, geliflmifl ülkelerdeki meslek-
tafllar›ndan geri kalmadan çal›flan difl-
hekimleri ile odalar› ve birli¤i kurulmufl
bir meslek koludur.

Befl y›ll›k zorlu ve masrafl› bir
ö¤rencilik döneminden sonra
mesle¤e at›lan meslektafllar›m›z› çok
zor ve sorunlarla dolu bir meslek
yaflam› karfl›lar.

Ülkemideki on dokuz diflhekimli¤i
fakültesine her y›l yenileri kat›lmakta
ve fakülte say›s› giderek artmaktad››r.
Her y›l 1.000’ün üzerinde ö¤renci
mezun olarak diflhekimli¤i kervan›na
kat›lmaktad›r. 

98’inci y›l dönümünü kutlad›¤›m›z
bu Diflhekimli¤i Günü’nde meslektafl-
lar›m›z›n say›s› ise 22 bini aflm›flt›r.

Diflhekimli¤i sorunlar› ise birikerek
meslektafllar›m›z›n ve mesle¤imizin
boyunu aflm›flt›r.

Mesle¤imizin en büyük flans› ise
22’nci Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi Parlamentosu’nda 7 diflhekimi
meslektafl›m›z›n milletvekili seçilerek
meslek sorunlar›na çözüm getirmek
üzeri bir araya gelip büyük çaba gös-
termesidir. Bu çabalardan neticelenen
çok önemlilerine burada de¤inmek
istiyorum.

Diflhekimlerinin birlikte çal›flt›klar›
difl teknisyenlerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve Milli E¤itim Bakanl›¤› Taraf›ndan
Verilen Diplomalar›n›n Denkli¤ini
Sa¤layan Kanun Teklifi kapsam› için-
de hem en yak›n yard›mc›lar›m›z olan
difl teknisyenlerinin en büyük sorunu-

nu çözdük, hem de hasta a¤z›nda
çal›flarak sahte diflhekimli¤i yapmaya
kalkan kiflilere bu yasa kapsam›nda
cayd›r››c› cezalar getirerek hem diflhe-
kimli¤i mesle¤inin hem de difl teknis-
yenli¤i mesle¤inin sayg›nl›k kazanma-
s›na yard›mc› olduk Ayr›ca, kamuda
çal›flan diflhekimlerimiz, önceki y›llara
göre Performans Yasas› ile döner ser-
maye gelirlerinden maafllar›ndan daha
fazla pay almaya bafllad›lar.

A i l e Hekimli¤i Pilot Bölge
Uygulamas› Tasar›s›nda diflhekimli¤i
de ilave edilerek genel sa¤l›k sigortas›
uygulamas› öncesinde deneyim
sa¤lanmas›na çal›fl›ld›.

Biz diflhekimi milletvekilleri olarak
meslektafllar›m›z››n büyük bir k›sm›n›n
serbest diflhekimi olarak çal›flt›¤›n›,
kamuda çal›flanlar›n daha az say›da
oldu¤unu ve diflhekimi da¤›l›m›n›n da
ülkemiz genelinde dengesiz oldu¤unu
düflünerek halk›m›z›n daha iyi hizmet
alabilmesi için, devletimizin, serbest
diflhekimlerinden hizmet sat›n almas›-
n›n en önemli çözüm yolu oldu¤unu
düflünüyoruz ve bunun gerçekleflmesi
için hepimizin birlikte u¤raflt›¤›n›
belirtmek istiyorum.

Bu da, genel sa¤l›k sigortas›yla
olacakt›r. Ayr›ca, diflhekimli¤i e¤itimi,
bize göre, yeniden ele al›nmal›, art›k
diflhekimli¤i fakülteleri aç›lmamal›,
e¤itimin kalitesi art›r›lmal›, daha az
say›da ö¤rencili s›n›flarda e¤itim
verilmeli ve ö¤renciler bu fakültelere
iki aflamal› s›navlarla al›nmal›d›r.

Türkiye’de, her y›l A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Haftas› süresince, ücretsiz
muayene ve acil tedavi ifllemleri için,
Türk Diflhekimleri Birli¤i, tüm
Türkiye’de, Diflhekimleri Odalar› vas›-
tas›yla, diflhekimlerini organize ederek
kampanya bafllat›r ve bu kampanyay-
la, halk›m›za, diflhekimine gitme al›fl-
kanl›¤›n› kazand›rmaya çal›fl›r.

Kampanyada, baflvuran vatandafl-
lara, öncelikle a¤›z hijyeni e¤itimi veri-
lerek primer tedavileri ve kontrolleri
yap›l›r. Eski difl f›rçalar› al›n›p yeni difl
f›rças› verilerek, difl f›rçalama tekni¤i
ö¤retilir. Bu kampanyalarda, difl
macunu, f›rça, a¤›z ve difl temizleme
ürünleri üreten firmalar gönüllü spon-
sorluk yapar.

Bu y›l, A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas›
dolay›s›yla Ankara Diflhekimleri Odas›
ve Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü de,
“Sa¤l›kl› Difller ve Gönüllü Kalpler” ad›
alt›nda bir kampanya bafllatarak, alt›
ay – on befl yafl aras› çocuklara a¤›z
ve difl sa¤l›¤› bak›m› ve tedavilerinin

devam›n› üstelenecek, ücretsiz ve
gönüllülük esas›na dayanan bir kam-
panya bafllatm›flt›r. Bu kampanyaya,
flimdiden 100’ün üzerinde diflhekimi
baflvurdu. Ayr›ca, bu y›l Türk
Periodontoloji Derne¤i, 6 Kas›m’dan
itibaren, Diflhekimli¤i Haftas› bitinceye
kadar sürecek bir kampanya bafllata-
rak, halk›m›za, difl f›rçalama yöntemi
aç›s›ndan yap›lan yanl›fllar› göstere-
rek, daha iyi f›rçalamay› ö¤retmekte
ve ilk muayene ve tedavilerini de
ücretsiz yapmaktad›r. Bu kampanya-
ya 3.100 diflhekimi, 11 fakülte, 400’ün
üzerinde sa¤l›k oca¤›m›z kat›larak,
hedeflenen 180 bin kifliye ulaflma iflle-
mi kampanya süresi yar› olmadan bile
afl›lm›flt›r. Bu kampanya ile en ücra
köylere kadar ekipler gitmifltir ve hal-
k›m›za a¤›z ve difl sa¤l›¤›n›n önemi
anlat›lmaktad›r.

Tüm dünyada oldu¤u gibi,
Türkiye’de de, difl ve difl eti hastal›kla-
r› çok yayg›nd›r. Önemli bir halk sa¤l›¤›
sorunu olarak nitelenen difl ve difl eti
hastal›klar›n›n sinüzit, bademcik iltiha-
b›, romatizma, kemik erimesi, diyabet,
solunum sistemi ve kalp hastal›klar›yla,
sindirim sorunlar›na yol açt›¤› bilimsel
olarak kan›tlanm›flt›r. Bilimsel istatistik-
lere göre, tüm dünyan›n genel nüfusu-
nun yüzde 74’ünde, bizde ise kentler-
de yüzde 80, k›rsalda yüzde 90’lara
varan oranda difl eti iltihab› görülmek-
tedir. Türkiye’de difllerini hiç f›rçalama-
yanlar›n oran› ise yüzde 40’lar› geç-
m e k t e d i r .

Biz diflhekimleri, a¤›z sa¤l›¤› ve difl
f›rçalaman›n vücut sa¤l›¤›n›n bafllang›-
c› oldu¤unu ve toplumun sa¤l›¤› için
a¤›z ve difl sa¤l›¤›ndan bafllamak
gerekti¤ini düflünmekteyiz. Bunun için
koruyucu a¤›z ve difl sa¤l›¤›na önem
vermek, çocuklara flor uygulamalar›n›n
düzenli bir flekilde yap›lmas›n››
sa¤lamak, hamilelikte bebek difllerinin
geliflimi ve annelerin difl kayb›n›n
önlenmesi için e¤itim verilmesi ve
tedavilerinin devletçe karfl›lanmas›
gerekir diye düflünüyoruz.

Ayr›ca, koruyucu diflhekimli¤inin
ilk basama¤› ilkö¤retim okullar›ndaki
a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi vermekle
olur diye düflünüyoruz.Bu kampanya
ve çal›flmalara kat›lan tüm diflhekimle-
rine, sponsor olan firmalara,
Diflhekimleri Odalar› ve Birli¤ine ve
Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z, ‹l Sa¤l›k
Müdürlüklerimize teflekkür eder, hiz-
metlerinin artarak devam›n› diler, difl-
hekimli¤i ö¤rencilerimize baflar›lar,
halk›m›za da sa¤l›kl› günler temenni
ederek, hepinizi sayg›yla selamlar›m.

“22 Kas›m Diflhekimleri Günü” 

Milletvekili Sn. Remziye ÖZTOPRAK’›n 
TBMM Konuflmas›
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sahibi veya orta¤› olan diflhekimlerin-
den; 2007 y›l› için 100,00 YTL aidat
al›nmas›na,

5) 65 yafl›n› doldurmufl, mesle¤ini icra
etmeyen diflhekimlerinden aidat al›n-
mamas›na,

6) A¤›r hastal›k,  trafik kazas› vb. neden-
lerle 3 aydan az olmamak üzere
mesle¤ini geçici olarak icra edemeyen
diflhekimlerinin bu durumlar›n› belgele-
meleri kofluluyla o y›la ait aidat ve varsa
di¤er borçlar›n›n silinme yetkisinin Oda
Yönetim Kurulu’na verilmesine,

7) Vefat eden diflhekimlerinin Oda’ya
olan borçlar›n›n silinebilmesi için Oda
Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

8) Odalara ilk kay›t s›ras›nda (nakil hariç)
al›nacak aidat miktar›n›n; o y›l›n aidat›-
n›n 12’ye bölünerek kay›t tarihinden
y›lsonuna kadar olan tam ay say›s› ile
çarp›lmas›yla elde edilen miktar olarak
belirlenmesine,

9) Aidatlar›n 2008 y›l› için 2007 y›ll›k ÜFE
oran›nda artt›r›larak belirlenmesine, 

10) Yard›mlaflma Fonu aidat›n›n Odalar›n
aidat gelirlerinden Birli¤e gönderilen
Birlik pay›n›n %20’sinden oluflmas›na,

11) Diflhekiminin üyesi oldu¤u Odadan
baflka bir Oda bölgesine naklinde o
y›la ait aidat ve varsa di¤er tüm borç-
lar›n› ayr›ld›¤› Odaya ödemesine, 

12) Üyelikten ayr›lma baflvurusunda bulu-
nanlara aidat iadesi yap›lmamas›na, 

13) Kay›t Ücreti; 2007 y›l› için 100,00 YTL.
2008 y›l› için, 2007 y›l› y›ll›k ÜFE ora-
n›nda artt›r›larak belirlenmesine,

14) Üye aidatlar›n›n ait olduklar› y›l›n
MART ay› sonuna kadar ödenmesine,

15) Üye aidatlar›n› ve Odaya her türlü bor-
cunu zaman›nda ödemeyen diflhekim-
lerinden Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›ndaki Kanun’un öngör-
dü¤ü gecikme faizi de eklenerek tahsil
edilmesine,

3. B‹RL‹K ORGANLARINDA GÖREV
ALACAKLARIN HARCIRAHLARI

Türk Diflhekimleri Birli¤i Kanunu’nun
41. maddesi gere¤ince;

TDB 11. Ola¤an Genel Kurulu  3-4-5
Kas›m ‘da Ankara’da Esenbo¤a Yolu üze-
rindeki  Akyurt ilçesi s›n›rlar› içinde  Büyük
Anadolu Otel’de gerçeklefltirildi. Divan
kurulu seçimi yap›ld›ktan sonra TDB Genel
Baflkan›n›n aç›l›fl konuflmas› ard›ndan,
davetli konuklar aras›nda bulunan diflheki-
mi milletvekilleri ve Meslek Örgütleri
Mensuplar› Genel Kurul’a hitap ettiler.

Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu
Raporu ve Mali Raporlar okunduktan
sonra görüflmelere geçildi.

TÜRK D‹fiHEK‹MLER‹ B‹RL‹⁄‹
11. OLA⁄AN GENEL KURUL
KARARLARI

1. YEN‹ DÖNEM TAHM‹N‹ BÜTÇES‹ VE
FASILLAR ARASI AKTARIM YETK‹S‹ 

Yeni dönem tahmini bütçesinin kabu-
lüne, Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› ve
Yard›mlaflma Fonu hariç olmak üzere tah-
mini bütçede yer alan fas›llar aras› aktar›m
yap›labilmesi konusunda Merkez Yönetim
Kuruluna yetki verilmesine,

2. ÜYE A‹DATLARI
Türk Diflhekimleri Birli¤i Kanununun

18. maddesi gere¤ince;
Üye Aidatlar›n›n;

1) Özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda
çal›flan diflhekimleri ile bu kurum ve
kurulufllar›n sahibi veya orta¤› diflhe-
kimlerinden; 2007 y›l› için 200,00 YTL,

2) Sadece kamu kurum ve kurulufllar›nda
çal›flan veya mesle¤ini icra etmeyen
diflhekimlerinden, özel sa¤l›k kurum ve
kurulufllar›n›n sahibi veya orta¤› olma-
lar› durumunda aidatlar›n›n birinci
maddede belirtilen miktarda tahsil
edilmesine,

3) Sadece kamu kurum ve kurulufllar›nda
çal›flan veya mesle¤ini icra etmeyen
diflhekimlerinden; 2007 y›l› için 100,00
YTL,

4) Özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda ilk
kez çal›flmaya bafllayan diflhekimleri
ile bu kurum ve kuruluflun ilk defa

1) Birlik organlar›nda il d›fl›ndan görev
alacaklara;

a) Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulafl›m-
da o güzergâhtaki en yüksek bedelin,
uçak bileti bedelinin veya binek oto-
mobili kullan›ld›¤›nda km. bafl›na orta-
lama yak›t bedelinin(uçak ücretini
geçemez) belge karfl›l›¤›nda ödenme-
sine,

b) Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 y›l-
d›zl› otelde konaklama ücretinin belge
karfl›l›¤›nda ödenmesine,

c) Zaruri Masraf: Konaklaman›n karfl›lan-
mas› halinde; o y›l birinci bölgede
uygulanan asgari muayene ücretinin 7
kat›, konaklaman›n ilgilinin kendi
imkânlar› çerçevesinde karfl›lanmas›
halinde; o y›l uygulanan Asgari
Muayene Ücretinin 11 kat›, zaruri mas-
raf karfl›l›¤› ödeme yap›lmas›n›, günlük
yeme¤in de karfl›lanmas› durumunda;
ödenecek gerçek zaruri masraf›n o y›l
uygulanan birinci bölge Asgari
Muayene Ücretinin 4 kat› olarak öden-
mesine,

2) Birlik organlar›nda görev alacaklardan
il içinde ikamet edenlere; O y›l birinci
bölgede uygulanan Asgari Muayene
Ücretinin 5 kat› zaruri masraf ödemesi
yap›lmas›na,

3) Yurt d›fl›nda yap›lan görevlendirmeler-
de; Yol ve konaklama ücreti belge kar-
fl›l›¤› ödenecek zaruri masraf olarak o
y›l birinci bölgede uygulanan Asgari
Muayene Ücretinin 14 kat› ödeme
yap›lmas›na, 

4) Türk Diflhekimleri Birli¤i Komisyon ve
Çal›flma Gruplar›nda görev alanlar›n ve
Merkez Yönetim Kurulu’nun yurtiçinde
görevlendirdi¤i kiflilerin yol ve konakla-
ma ücreti; belge karfl›l›¤›nda ödenir.
Komisyon ve çal›flma gruplar›na kat›la-
caklara yar›m günlük toplant›lar için o
y›l birinci bölgede uygulanan Asgari
Muayene Ücretinin 4 kat›, tam günlük
toplant›lar için 5 kat› zaruri masraf
ödenmesine,
* Zaruri masraf ödemelerinde asgari

muayene ücreti KDV hariç olarak al›nacakt›r.

TDB 11. Ola¤an Genel Kurulu
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Odalar›n Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤›
Projelerine Türk Diflhekimleri Birli¤i taraf›n-
dan yard›m yap›l›r” fleklinde de¤ifltirilmesi-
ne,

10. A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I H‹ZMET‹
SUNULAN ÖZEL SA⁄LIK
KURULUfiLARI HAKKINDAK‹
YÖNETMEL‹⁄E CÜMLE EKLENMES‹

“Genel tababete iliflkin olarak faaliyet
gösteren özel sa¤l›k kurum ve kuruluflla-
r›nda a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti sunulmas›
halinde bu birimden ve bu birim ile ilgili
olarak yap›lan faaliyetlerin hukuksal
düzenlemeler ile etik kurallara uygun yürü-
tülmesinden sorumlu bir diflhekiminin
belirlenmesi zorunludur.” cümlesinin A¤›z
ve Difl Sa¤l›¤› Hizmeti Sunulan Özel Sa¤l›k
Kurulufllar› Hakk›ndaki Yönetmeli¤e eklen-
mesi için Sa¤l›k Bakanl›¤› nezdinde giri-
flimlerde bulunulmas› konusunda Merkez
Yönetim Kurulunun çal›flma yapmas›na,

11. TDB VE D‹fiHEK‹MLER‹
ODALARININ ANLAfiMALI
D‹fiHEK‹MLER‹N‹N ÇALIfiMA
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL‹KTE
DÜZELTME YAPILMASI

24.07. 2001 tarih ve 24452 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e
giren TDB ve Diflhekimleri Odalar›n›n
Anlaflmal› Diflhekimlerinin Çal›flma
Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 1., 2., 3.,
4., 5., 6., 7., 8., 9. maddelerinde geçen “
Özel Sa¤l›k Kurulufllar›” ibaresinin “Özel
Sa¤l›k Kurum ve Kurulufllar›” olarak
de¤ifltirilmesine,

12. HASTA KAYITLARININ TUTULMASI
Hasta kay›tlar›n›n düzenli tutulmas› ve

arflivlenmesi konusunda standardizasyon
sa¤lanmas› için Merkez Yönetim
Kurulu’nun çal›flma yapmas›na,

13. B‹L‹RK‹fi‹ VE HAKEM ATAMA
YÖNERGELER‹NDE GÜNCELLENME
ÇALIfiMASI YAPILAMASI

TDB ve Diflhekimleri Odalar› Diflhekim-
leri ile Hasta veya Hasta Sahipleri
Aras›ndaki Uyuflmazl›klarda Bilirkifli Atama
Yönergesi ile TDB ve Diflhekimleri Odalar›
Hasta-Hekim ve meslektafllar aras› uyufl-
mazl›klarda Hakem Atama Yönergesi’nde
gerekli de¤iflikliklerin yap›larak güncellen-
mesi konusunda Merkez Yönetim
Kurulu’nun çal›flma yapmas›na,

14. B‹L‹MSEL D‹fiHEK‹ML‹⁄‹N‹N 
100. YILI ÇALIfiMALARI

Türkiye’de bilimsel diflhekimli¤inin
kuruluflunun 100. y›l› olan 2008’de yap›la-
cak TDB 15. Uluslararas› Diflhekimli¤i
Kongresinin ‹stanbul’da düzenlenmesine
ve Kongre gelirlerinin tamam›n›n, kongreyi

4. TAfiINMAZLAR ‹Ç‹N YETK‹
Türk Diflhekimleri Birli¤i için gerekli

tafl›nmazlar›n sat›n al›nmas› mevcut tafl›n-
mazlar›n sat›lmas› konusunda Merkez
Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

5. ELAZI⁄ D‹fiHEK‹MLER‹ ODASININ
KURULMASI

Malatya Diflhekimleri Odas›’na ba¤l›
Elaz›¤, Tunceli ve Bingöl illerinin Malatya
Diflhekimleri Odas›ndan ayr›larak Elaz›¤ ili
merkez olmak üzere Elaz›¤ Diflhekimleri
Odas› kurulmas›na,

6. YEN‹ KURULAN ELAZI⁄
D‹fiHEK‹MLER‹ ODASINA YARDIM

Yeni kurulan Elaz›¤ Diflhekimleri
Odas›n›n kurulufl masraflar›na katk›da
bulunmak üzere Türk Diflhekimleri Birli¤i
bütçesinden bir defaya mahsus asgari
muayene ücretinin 250 (ikiyüz elli) kat›
kadar mebla¤›n karfl›l›ks›z olarak verilme-
sine,

7. 3224 SAYILI TÜRK D‹fiHEK‹MLER‹
B‹RL‹⁄‹ KANUNUNA A‹T
YÖNETMEL‹⁄‹N KABULÜ

3224 say›l› Türk Diflhekimleri Birli¤i
Kanununa ait Yönetmeli¤in kabulüne ve
Resmi Gazete’de yay›mlanmas› için gere-
ken redaksiyonun yap›labilmesi yetkisinin
Merkez Yönetim Kurulu’na verilmesine,

8. KONGRE VE FUAR
YÖNETMEL‹⁄‹N‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
Türk Diflhekimleri Birli¤i Kongre ve Fuar
Yönetmeli¤inin 24. maddesinin (j) ve (k)
f›kralar›n›n afla¤›daki flekilde de¤ifltirilme-
sine, 
(j) : Kongre net gelirinin %70’i kongre bitim

tarihinden en geç 3 ay içerisinde mer-
kez pay› olarak Türk Diflhekimleri
Birli¤ine gönderilir. 

Meslek Sorunlar› Sempozyumu harcama-
lar› kongre organizasyonunun genel
bütçesi içinde de¤erlendirilir. 

(k) : Türk Diflhekimleri Birli¤i kendisine
kalan kongre gelirinin %30’unu üye
say›s› 300’den az olan Odalara
afla¤›daki flekilde da¤›t›r;
%30’a tekabül eden rakam hak sahibi

olan Odalar›n kat›l›mc› say›s›na bölünerek
bedel tespit edilir.  Bulunan rakam bu
Odalardan kongreye kat›lanlar›n say›s›yla
çarp›larak Odalara verilecek olan mebla¤
belirlenir. 

9. TOPLUM A⁄IZ D‹fi SA⁄LI⁄I
PROJELER‹N‹N DESTEKLENMES‹

“Üye say›s› 300’ün alt›nda olan
Odalar›n Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤› projeleri-
nin desteklenmesi için Türk Diflhekimleri
Birli¤i bütçesinden yard›m yap›lmaktad›r.”
Bu cümlenin “üye say›s› 1000’den az olan

düzenleyen ev sahibi ve di¤er Odalara pay
ayr›lmadan 100. y›l kutlamalar› bütçesine
aktar›lmak üzere Türk Diflhekimleri
Birli¤i’ne b›rak›lmas›na, 

15. SERBEST MESLEK 
MAKBUZLARININ ONAYLANMASI

Resmi kurum ve kurulufllar›ndan ser-
best diflhekimlerine yap›lan sevkler sonu-
cu düzenlenen fatura ve serbest meslek
makbuzlar›nda belirtilen tedavilerin Türk
Diflhekimleri Birli¤i Asgari Ücret Tarifesine
uygunlu¤unun ilin ya da ilçenin ba¤l›
oldu¤u Diflhekimleri Odas› ya da il temsil-
cisi taraf›ndan onaylanmas›na, bu onay
ifllemini yapt›rmayan diflhekimleri hakk›n-
da gerekli disiplin soruflturmas›n›n yürütül-
mesine, 

16. KONSÜLTAN D‹fiHEK‹MLER‹N‹N
ÇALIfiMA ALANLARI

Konsültan diflhekimlerinin çal›flma
alanlar›n›n s›n›rlar› ile etik ve deontolojik
boyutlar›n›n belirlenmesi için Merkez
Yönetim Kurulu’nun çal›flma yapmas›na,

17. AYDIN D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI
ÜYES‹ ‹KEN MU⁄LA D‹fiHEK‹MLER‹
ODASININ KURULMASIYLA BU ODA
ÜYEL‹⁄‹NE GEÇEN D‹fiHEK‹MLER‹N‹N
ZAMAN AfiIMINA U⁄RAMIfi A‹DAT
BORÇLARI

“TDB 7. Ola¤an Genel Kurulu sonras›
üyelikleri Mu¤la Diflhekimleri Odas›’na
geçen diflhekimlerinin zaman afl›m›na
u¤ram›fl aidat borçlar›n›n takibinden ve
tahsilinden vazgeçmeye, Ayd›n Diflhekim-
leri Odas› Yönetim Kurulu yetkilidir.” kara-
r›n›n al›nmas›na,

SA⁄LIK E⁄‹T‹M‹ ÇALIfiMALARI
1) Toplumun a¤›z ve difl sa¤l›¤› mevcut

durumunun tesbiti ile toplu gruplara
yönelik sa¤l›k e¤itimi çal›flmalar›nda,

2) Sa¤l›k kurum ve kurulufllar› d›fl›nda
gerekli hijyen koflullar› sa¤lanmadan
ve mesle¤in sayg›nl›¤›n› zedeler biçim-
de yap›lan çal›flmalarda,

3) ‹letiflim araçlar›nda kullan›lan tan›t›m
ve reklamlarda;
Etik ve t›bbi kurallara uymayan;

a) Özel kurum ve kurulufllara karfl› gerek-
li giriflimlerde bulunulmas›n›,

b) Ad› geçen etkinliklerde yer alan diflhe-
kimleri hakk›nda disiplin yönetmeli¤i
gere¤ince ifllem yap›lmas›na,

18. ÜN‹VERS‹TE ADAYLARINA
YÖNEL‹K D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ MESLE⁄‹N‹
TANITMAK ÜZERE YAZILI VE GÖRSEL
MATERYAL HAZIRLANMASI

Üniversite adaylar›na diflhekimli¤i
mesle¤ini tan›tmak üzere yaz›l› ve görsel
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Tüm olumsuzluklar›na karfl›n küresel-
leflmeyi engelleme olana¤›m›z yok.
Tersine insanl›k küreselleflmenin olanakla-
r›yla, gerçekte eskiden beri var olan ama
onunla birlikte daha da artan tüm olum-
suzluklar› engellemek zorundad›r. Baflka
türlü var olmas› da olanaks›zd›r. 

Tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde
küreselleflmenin etkileriyle sars›l›yor. Özel-
likle geliflmekte olan ya da geliflmemifl
ülkeler küreselleflmenin olumsuz etkilerin-
den en çok pay› al›rken geliflmifl ülkeler,
nimetlerinden daha çok yararlan›yor.
Temel insan haklar›ndan say›lan e¤itim,
adalet ve sa¤l›k da bu dönüflümden etkile-
niyor. Vahfli bir ekonomik yar›flma ad›na
haklar›m›z s›n›rland›r›lmaya çal›fl›l›yor. Tüm
dünyada nüfusun artmas›, yafllanmas›,
sa¤l›k bilgisi ve enformasyonun geliflme-
siyle sa¤l›k harcamalar› da art›yor.
Hükümetler, uluslararas› ekonomik kuru-
lufllar, sa¤l›k harcamalar›n› k›smaya, kay-
naklar›n› daha çok sermayenin rekabetine
ay›rmaya, sa¤l›¤› metalaflt›rmaya çal›fl›yor.
Di¤er yandan toplumun demokratik güçle-
ri, sivil toplum örgütleri, meslek odalar›,
Anayasam›zda belirtilen sosyal devlet
anlay›fl›na sahip ç›k›yor. Sa¤l›k harcamala-
r›n›n s›n›rland›r›lmamas›, tersine geliflme-
nin olanaklar›yla daha da artmas› yönünde
mücadele veriyor. Sermaye tüm dünyada
her türlü kamusal sa¤l›k sistemine sald›r›-
yor. Prim, vergi finansman› ayr›m› yapm›-
yor. Tüm sa¤l›kta oldu¤u gibi Türk
Diflhekimleri Birli¤i de a¤›z difl sa¤l›¤› har-
camalar›n›n k›s›lmamas› ve diflhekimlerinin
haklar›n›n geliflmesi için mücadele ediyor. 

Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Odalar›
sa¤l›kl› bir toplum için afla¤›daki hedeflerin
vazgeçilmez oldu¤unu önemle belirtir. 
1- Sa¤l›k temel bir insan hakk›d›r.

Piyasaya terk edilemez. 
2- Herkese ulafl›labilir, nitelikli ve adil

sa¤l›k hizmeti sa¤lamak devletin bafll›-
ca görevidir. 

3- Toplumun a¤›z difl sa¤l›¤› sorununun
çözümü için muayenehanelerden hiz-
met al›nmas› zorunludur. Hizmet al›-
m›nda Türk Diflhekimleri Birli¤inin
bilimsel araflt›rmalar› temel al›nmal›d›r. 

4- Yeni Diflhekimli¤i fakültelerinin aç›lma-
s›n›n bafll›ca nedeni ucuz ifl gücü ve
popülizmdir, derhal vazgeçilmelidir. 

5- Sa¤l›k sisteminin en büyük sorunu
denetimsizlik ve kaynaklar›n verimli
kullan›lmamas›d›r. 

6- Türk Diflhekimleri Birli¤i kamusal a¤›z
difl sa¤l›¤› sistemi içinde etkin olarak
yer almal›d›r. 

Önümüzdeki y›l yap›lacak olan
Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde toplumumu-
zu ayr›flt›ran bir politika izlenmemeli, üze-
rinde ulusal mutabakat sa¤lanacak bir
kiflinin Cumhurbaflkan› seçimi gerçekleflti-

materyal haz›rlanmas› konusunda Merkez
Yönetim Kurulu’nun çal›flma yapmas›na,

19. TDB ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹
ÇALIfiMALARI

Merkez Yönetim Kurulunca Türk
Diflhekimleri Birli¤i Asgari Ücret
Tarifesi’ndeki hizmet kalemlerinin ücret-
lendirme çal›flmas›n›n ayr›ca basamaklan-
d›r›larak da yap›lmas›na, 

20. D‹fiHEK‹MLER‹N‹N MESLEK
‹CRASIYLA ‹LG‹L‹ HER TÜRLÜ
EVRAKTA (REÇETE, FATURA V.B.)
KAfiE KULLANMALARI

Mesle¤ini özel sa¤l›k kurum ve kuru-
lufllar›nda uygulayan diflhekimlerinin
mesle¤in icras›yla ilgili her türlü evrakta
(reçete, fatura vb.) ad, soyad› ve diploma
numaras›n›n bulundu¤u kafle kullanmalar›-
n›n zorunlu olmas›na,

21. MESLEK UYGULAMA YET‹S‹N‹
KAYBEDEN D‹fiHEK‹MLER‹N‹N
MESLEK UYGULAMASINDAN
ALIKONMALARI

Mesle¤ini uygulama yetisini geçici ya
da sürekli olarak kaybeden diflhekimlerinin
meslek uygulamas›ndan al›konabilmesi
için TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun
çal›flma yaparak yasal düzenleme konu-
sunda Sa¤l›k Bakanl›¤› nezdinde giriflim-
lerde bulunmas›na,

22. ODA ÜYELER‹N‹N ODA’YA OLAN
BORÇLARININ TAK‹B‹ VE TAHS‹L‹

Yeni kurulan Diflhekimleri Odas›n›n
üyelerinin ayr›ld›klar› Odaya olan borçlar›-
n›n takip ve tahsilinde üyeliklerinin sona
erdi¤i Oda’n›n yetkili olmas›na,

23. TDB DELEGELER‹N‹N
B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹

Türk Diflhekimleri Birli¤i Genel Kurul
delegelerinin Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin
çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirilmesi ama-
c›yla yay›nlanan genelgelerin ve mevzuat
taslaklar›n mail adreslerine gönderilmesine, 

24. D‹fiHEK‹ML‹⁄‹NDE UNVAN
KULLANIMI

Diflhekimli¤inde do¤ru unvan kullan›m›-
na geçiflin mevzuattan incelenmesi ve bu
yönde çal›flma gruplar› oluflturulmas›na,

Karar verildi. 

SONUÇ B‹LD‹RGES‹

Küreselleflme, insanl›¤›n geliflimi için
sonsuz olanaklar sunarken insanl›k tarihin-
de görülmemifl eflitsizlik, adaletsizlik,
mikro milliyetçilik, savafl ve ekolojik fela-
ketleri de beraberinde getiriyor.  

rilmelidir. Ayr›ca uluslararas› sermayenin
ülkemiz üzerinde jeostratejik senaryolar›na
karfl› duyarl› olmay› kamuoyunun dikkatine
sunuyoruz.

Genel Kurulda söz alan delegeler öze-
tle flunlar› söylediler:

ERK‹M ERO⁄LU (Mu¤la Diflhekimleri
Odas›)-Türk Tabipler Birli¤i‚nden ayr›larak
kendi örgütümüzü kurdu¤umuzda çok
sevindi¤ini, mesleki, finansal, sosyal yafla-
m›m›zda destek verecek, mesle¤imizin
gelece¤i için yol haritas› çizecek bir çat›-
m›z  olacak diye düflünürken. flimdi böyle
bir çat›y› hissediyor musunuz?  diye sordu.
„ TDB’yi neye göre yönetiyorsunuz; 3224
say›l› Yasaya m›, yoksa yönetmeliklere
göre mi? Yönergeler Genel Kurulda onay-
land›ktan sonra, kendi iç iflleyiflimiz olarak,
herhangi bir makama bildirilmeden, tüm
odalar›n ve meslektafllar›m›z›n uymas›
gereken kurallar manzumesidir. Bu konu-
da MYK tek yetkili olamaz, olmamal›d›r da.
MYK’n›n görevi iç iflleyiflleri kolaylaflt›rmak
ve çal›flt›rmak, dinamizm getirmek, günü-
müzün ihtiyaçlar› do¤rultusunda yönerge
taslaklar›n› haz›rlay›p, Genel Kurula sun-
mak, Genel Kurulun onay›yla verilen yetki-
yi do¤u bir flekilde kullanmak olmal›d›r‰
diyerek, iflleyiflteki yasal sorunlar›n
varl›¤›ndan rahats›zl›¤›n› dile getirdi. 

EMEL COfiKUN (Bursa Diflhekimleri
Odas›) „Türk Diflhekimleri Birli¤inin merkez
organlar›nda görev alan meslektafllar›m›-
za, ifllerine, efllerine, çocuklar›na ay›racak-
lar› zamandan çalarak, mesle¤imiz için
yapt›klar› tüm çal›flmalar için odam ad›na
teflekkür etmek istiyorum ve yapt›klar›
çal›flmalara iliflkin olumlu ve olumsuz sap-
tamalar›m›z›, önümüzdeki döneme yönelik
beklentilerimizle birlikte dile getirmek isti-
yorum. Sahte diflhekimleriyle mücadelede
Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Odalarda çaba
gösteren tüm meslektafllar›m›za teflekkür
ediyoruz.  TDB web sayfas›n› hem estetik
tasar›m›, hem de içeri¤i ve sürekli güncel-
lenmesi aç›s›ndan baflar›l› buldu¤umuzu
belirtmek istiyoruz. FDI ile baflar›l› temsili-
yet ve çal›flmalar› için kendilerine teflekkür
ediyoruz.

Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Yasas› ile ilgili TDB‚nin yaklafl›-
m›na iliflkin odam›z›n görüfllerini her
ortamda dile getirmeye çal›flt›k. Bu konu-
da baz› temel farkl›l›klar›m›z var. Biz bu
yasan›n toplumun daha çok sa¤l›k hizme-
tine olan yoksul kesimleri aç›s›ndan en
temel insan haklar›ndan biri olan sa¤l›k
hakk›n›n gasp edilece¤ini düflünüyoruz.
TDB, yasan›n tart›fl›lmaya bafllanmas›ndan
itibaren genel olarak yasaya olumlu
bakt›¤›n› ifade etti. Yine diflhekimli¤i fakül-
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lan Meslek Sorunlar› Sempozyumu sonu-
cunda Say›n Eser Cilasun baflkanl›¤›nda
bir de¤erlendirme raporu haz›rlam›flt›r. Bu
konular bu çal›flma raporunda TDB’ne
atfedilen görev ve sorumluluklard›. Acaba
bu çal›flma raporu sonucunda TDB
Yönetimi aradan geçen sürede bu görev
ve sorumluluklar›n›n hangilerini yerine
getirmifltir? Zira bu konuda çal›flma rapo-
runda herhangi bir konu bulamad›k. Acaba
TDB Yönetimimiz, Sa¤l›k Bakanl›¤›yla
koordineli olarak kurulan Türk Sa¤l›k
Turizmi Grubu ad› alt›nda bir gruptan
haberi var m›d›r? Bu grubun Antalya’da
uluslararas› bir toplant› haz›rl›¤› içerisinde
oldu¤unu bilmekte midir? Haberi var ise,
bu grubun oluflumunda TDB nerede yer
almaktad›r? Tan› ve tedavi protokolü genel
sa¤l›k sigortas›n›n içerisinde yer alabilme-
miz için, bu çal›flmalar›n bitmifl olmas›
gerekiyor. Üç odam›za yap›lan yard›mdaki
projelerin hangi k›staslara göre de¤erlen-
dirildi¤ini, Colgate ile TDB’nin düzenlemifl
oldu¤u difl koruma günleri art›k düzenlen-
memektedir. Daha do¤rusu, art›k bu difl
koruma günleri Türk Peridontoloji
Derne¤iyle beraber düzenlenmektedir.
Acaba TDBi neden bu çal›flma ortak-
l›¤›ndan geri çekilmifltir? fiartlar ve koflul-
lar hangi yönde de¤iflti¤i için bu karar› ver-
mifllerdir? Her fleyden önemlisi, TDB
Yönetimimiz, bunun aç›klamas›n› üyeleri-
mize yapma gere¤ini bile duymam›flt›r.
Bizler üyelere karfl› sorumlulu¤unu tafl›-
yan, ilkeli, üyelerine de¤er veren ve payla-
fl›mc› bir TDB yönetiminden bunlar› bek-
lerdik. Ancak beklentimiz gerçekleflmedi,
üzüldük. Temenni ederiz ki, Genel
Kuruldan ç›kacak yeni TDB yönetimimiz, o
bekledi¤imiz üyelere karfl› sorumlulu¤unu
tafl›yan, ilkeli, üyelerinin fikir ve görüfllerine
de¤er veren, her fleyden önemlisi, payla-
fl›mc› ve samimi bir yönetim anlay›fl›n›
ortaya koyan, etkin bir yönetim olur.

RÜKSELEN SELEK ( A n t a l y a
Diflhekimleri Odas› Baflkan›)- Say›n dele-
geler; flu an mesle¤imizin içerisinde bulun-
du¤u sürecin ne kadar›ndan haberdars›-
n›z? Sizlere ulaflan bilgi ve belgeler yeterli
mi? Diflhekimli¤inin gelece¤ini burada
olufltururken, ilgili konular hakk›nda yeterli
bilgiye sahip misiniz, buna inan›yor musu-
nuz? Ben e¤er sadece delege olsayd›m,
cevab›m hay›r olurdu. Çünkü konular hak-
k›ndaki bilgilerim sadece TDB Dergisiyle
ulaflt›r›lanlarla s›n›rl› olacakt›. Öncelikle
flimdiye kadar yap›lm›fl her fley için eme¤e
geçen herkese flahs›m ve odam ad›na
teflekkür ediyorum. 

fiimdi isterseniz, en geriye, TDB‚nin ilk
kurulufl y›l›na geri dönelim. 19 Nisan 1986,
1. TDB Genel Kurulu yap›lm›flt›r. 1986
y›l›nda al›nan bu kararlar, gelece¤i görme-

telerinin aç›lmas›yla ilgili hem odalar›n,
hem Türk Diflhekimleri Birli¤inin bir baflar›-
s›zl›¤› söz konusu olmal› ki, Gaziantep’te
de yeni bir diflhekimli¤i fakültesinin aç›l-
d›¤›n› ö¤rendik Bu y›l sona erdirilen difl
koruma günleriyle ilgili TDB Yönetiminin
yapt›¤› aç›klamay› çok yetersiz buluyoruz.
6 y›l emek verilen bu çal›flmadan vazgeçil-
mesinin gerekçelerinin, bunun özelefltiri
için bir f›rsat olarak da de¤erlendirilerek,
paylafl›lmas›n›n, üzerinde tart›fl›lmas›n›n
gerekli oldu¤u kan›s›nday›z. Yay›nlar
konusunda Birlik Yönetiminin yetersiz
oldu¤u kan›s›nday›z. Örne¤in, mevzuat
kitapç›¤›, yeni birçok yasal düzenleme
yap›lmas›na ra¤men, uzun zamand›r gün-
cellenerek yeniden bas›lmam›flt›r. 

TDB Dergisi bas›m kalitesi ve görselli¤i
aç›s›ndan tatmin edici olmakla birlikte,
içeri¤i aç›s›ndan yetersizdir Odalarla iliflki-
lerde iletiflim sorununun varl›¤›n› san›r›m
hepimiz kabul ediyoruz. Çal›flma gruplar›
ve özellikle de odam›z› temsil etti¤im A¤›z
Difl Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Sunumu ve
Finansman› Çal›flma Grubuyla yeterlilik
aç›s›ndan çok baflar›l› çal›flmalar ortaya
koymad›klar› kan›s›nday›z. 

Türk Diflhekimleri Birli¤inde ve odalar-
da, yani hepimizde gözlemledi¤im bir
durumdan söz etmek istiyorum. Toplumun
genelinde bulunan motivasyonsuzluk ve
yorgunluk, heyecan, inanç ve moral eksik-
li¤inin TDB’nin tümüne hâkim oldu¤unu
söylemek san›r›m yanl›fl olmaz. TDB’nde
flimdiye kadar yöneticilerin büyük
ço¤unlu¤unun Ankara d›fl›nda olmas›
nedeniyle ortaya ç›kan fiziki zorluklardan
kaynaklanan bir temsiliyet sorunu
oldu¤unu görüyoruz. Kamu kurum ve
kurulufllar›nda yöneticiler do¤al olarak kar-
fl›lar›nda en üst düzeyde temsiliyet görmek
istiyorlar. Sürekli diflhekimleri e¤itimi serti-
fikalar›yla gecikti¤i fleklinde sürekli
flikâyetler geliyor Türk Diflhekimleri
Birli¤inde kad›nlar›n diflhekimlerinin yüzde
40’›n›n kad›n olmas›na karfl›n, oda ve birlik
kurullar›nda görev alan kad›n say›s›na
bakt›¤›m›zda, bu oran›n yüzde 20’lerde
kald›¤›n›, belki kad›nlar için bir kota koya-
rak, kad›n meslektafllar›m›z› daha çok aktif
karar alma süreçlerine katmam›z gerekti¤i
kan›s›nday›z.

HÜSEY‹N TUNÇ (Antalya Diflhekimleri
Odas›) Birli¤imizin toplam 22 komisyonlar›
ve toplam 3 tane de çal›flma grubu mev-
cuttur komisyonlar›n haz›rlam›fl olduklar›
raporlar, rapor sonuçlar› Merkez Yönetim
Kurulu taraf›ndan yeterli analiz edilip,
de¤erlendirilemiyor. Dolay›s›yla haz›rlanan
raporlar tozlu raflarda yerini al›yor. 

Benim de içinde bulundu¤um, Sa¤l›k
Turizmi ve Diflhekimli¤i Hizmetlerine
Etkileri Çal›flma Grubu, Samsun’da yap›-

nin baflar›s› içindeydi. Al›nan kararlarda
diflhekimli¤i için mükemmel durum tespiti
ve çözüm yollar› vard› ve bu kararlar
flimdiye kadar uygulanabilmifl olsayd›, flu
an mesle¤imizin gelece¤i için çok farkl›
konular› konufluyorduk olabilirdik. 

Geleneksel olarak uygulad›¤›m›z bir
asgari ücretin varl›¤›n› hepimiz biliyoruz.
Genel Kurul çal›flma raporunun 34 üncü
sayfas›ndaki asgari ücret listesinin maliyet
esasl› olarak yeniden belirlenmesi proje-
sindeki bir cümleyi dikkatinize çekmek isti-
yorum: „Bilimsel olarak saptanan maliyet-
ler, hem hizmeti kullanan kifliler ve kurum-
lar›n, hem de meslektafllar›m›z›n ç›karlar›n›
ortaklaflt›ran noktay› belirleyecektir.‰
Çok önemli bir cümle bu. Peki, biz flimdiye
kadar asgari ücret listesini nas›l belirliyor-
duk? Antalya bölgesinde bir meslektafl›m
asgari ücret tarifesine uymayarak, fatura-
land›rma yapt›rd›¤› için süresiz meslekten
men cezas› ald›. Bunun cevab›n› bu cüm-
lenin alt›nda nas›l verece¤iz? Sorun siz
veya biz de¤il, sorun yapt›klar›m›z ve
yapacaklar›m›z. En önemli sorunlar›m›z-
dan biri olan, asgari ücret tarifesinde bile
bu kadar uzun süre bilimsellikten uzak kal-
m›flsak e¤er, özelefltiri yapma zaman›d›r.
Bu özelefltiriyi yaparken de, geçmiflimizi
bilmek zorunda oldu¤umuzun fark›nday›z.
Bugüne kadar gelenek bizleri gelece¤e
tafl›yamam›flt›r.

Z‹HN‹ HOfiKAR -( Manisa Diflhekim-
leri Odas› Baflkan›) 20 y›l önce zor flartlar-
da olanaks›zl›klar içinde kurdu¤umuz TDB,
coflku ve özveriyle çal›flmaya bafllam›flt›r.
Bu 20 y›ll›k süreçte birçok baflar›ya imza
at›lm›fl, diflhekimlerinin gelece¤e umutla
bakt›¤› bir kurulufl olmufltur. Diflhekim-
lerinin sesi olan kurulufl son y›llarda sanki
bir gerileme durumuna girmifltir. Bu duru-
ma gelmememizin bafll›ca nedeni, 10 y›l›
aflk›nd›r yönetimde olan baz› arkadafllar›-
m›z›n politikalar› sonucu, diflhekimli¤i
mesle¤inin sayg›nl›¤› azalm›fl, diflhekimle-
rinin sosyal seviyeleri ve geliri düflmüfl,
toplumun diflhekimli¤i hizmetlerine ulafl›m›
daha da azalm›flt›r. Düfltü¤ümüz durumun
nedenlerine dikkatlice bakt›¤›m›zda,
demokratik olarak elefltirilere kulak t›kay›p,
biz olmadan de¤il, ben en iyisi bilirim anla-
y›fl›d›r. Eme¤e, insana sayg›s› olmayan,
uluslararas› finans çevrelerinin istekleri
do¤rultusunda haz›rlanan, siyasi iktidar
taraf›ndan uygulamaya konulan sa¤l›kta
dönüflüm, genel sa¤l›k sigortas› ilke olarak
kabul edilmektedir. Döner sermaye ve per-
formans uygulamalar›na destek vererek,
hatta puanlar›n hesaplanmas›nda komis-
yonlar kurarak, kamuda çal›flan diflhekim-
lerinin aras›nda haks›z ücret uygulamalar›-
na neden olmufltur. Genel tababetle ilgili
sa¤l›k hizmetleri özelden al›rken, diflhe-
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den 2‚sine 2 y›l 6 ay, di¤er 2‚sine de 1 y›l
hapis cezalar› verilmifl durumdad›r.
Bunlar›n hepsi Merkez Yönetim Kurulu
disiplin sonuçlar›n› de¤erlendirme kararlar›
aras›nda mevcuttur, ama san›yorum siz
bunlar› bilmiyorsunuz. Çünkü dergimizde
bu konuyla ilgili herhangi bir haber ç›kma-
d›.

MET‹N PAMUKÇU ( K o c a e l i
Diflhekimleri Odas›)- Bu organlarda görev
alanlar, ifllerinden, afllar›ndan, efllerinden,
çocuklar›ndan çald›klar› zaman› burada
harcayarak, meslek yaflam›na katk› ver-
meye çal›fl›yorlar. Onlar› sayg›yla selaml›-
yor, kendi ad›ma ve odam ad›na teflekkür
ediyorum. Son Yönetim Kurulu toplant›s›n-
da gözüme Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan ilk sa¤l›k
müdürlüklerine gelen bir talimat gibi bir
fley vard›. Burada a¤›z difl sa¤l›¤› merkez-
lerinde ya da özel dal hastanelerinde çal›-
flan diflhekimlerinin, ayr›ca muayenehane
açabilecekleri∑ Bu konuyla ilgili TDB
Yönetim Kurulu üyesi arkadafllar› telefonla
hemen arayarak, bu konuyla ilgili bilgileri
olup olmad›¤›n› ve bu konuyla ne yap›l-
d›¤›n› merak etti¤imizi ilettik. Ama flu ana
kadar o konuyla ilgili çal›flmayla ilgili hiçbir
bilgiden bilgilenemedik. Yanl›fl hat›rlam›-
yorsam, yönetmelikte 6 nc› madde
de¤iflikliydi. Diflhekimi olmayanlar›n da
özel a¤›z difl sa¤l›¤› merkezi açabilmesi
veya bu anlamda tüzelkifliliklerin de özel
a¤›z difl sa¤l›¤› merkezi açabilmesiyle ilgili
de¤ifliklik oldu. Bu konuda yasal çerçeve-
de acaba neler yapt›k? Yönetim Kurulunun
bu konuyla ilgili çal›flmalar›n› da merak
ediyorum. Belediyelerin ruhsat ad› alt›nda
diflhekimlerinden haraç gibi bir harç talebi
vard›. Biz ruhsat›m›z› Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
kolu olan sa¤l›k müdürlüklerinden al›yoruz.
Buna ra¤men bununla ilgili bir çal›flma
yap›ld›. O dönemde bir arkadafl›m›za,
belediyeye bu para yat›r›ld›, yasal haklar›-
m›z sakl› kalmak gibi bir ibare konularak,
bu konuda bir dava aç›ld›. Y›llard›r bu
davayla ilgili art›k son durum nedir, o
konuda da yeteri kadar bilgileneme-
di¤imizi düflünüyorum. Acaba ne aflamaya
geldi?

KORKMAZ TUZCUO⁄LU -(Bal›kesir
Diflhekimleri Odas› Baflkan›)- TDB Merkez
Yönetim Kurulu, Anadolu‚daki diflhekimle-
rinin sorunlar›n› çok iyi bilmiyorlar kan›s›n-
day›m. Diflhekimlerinden, yani tabandan
biraz kopuklar. Bu yüzden de Meslek
Sorunlar› Sempozyumunda diflhekim-
li¤inde yard›mc› personelinin ismiyle ilgili
tart›flmalar yap›l›yor veyahut da Avrupa
Birli¤i sürecinde diflhekimli¤i hizmetleriyle
ilgili tart›flmalar yap›l›yor ve uzun bir süreyi
buna harc›yoruz. TDB gibi bir birli¤in,
böyle bir örgütün, ulusal a¤›z difl sa¤l›¤›

kimli¤i hizmetlerinde serbest muayeneha-
nelerden hizmet al›nmay›p, devlet taraf›n-
dan tekelci bir ticari anlay›flla, kamuya ait
a¤›z difl sa¤l›¤› hastanelerinin ve merkez-
lerin tekeline terk edilmifltir. Sonuç olarak,
serbest muayenehaneler tekelci bir tutum
karfl›s›nda y›pranma ve yok olma sürecine
girmifllerdir. Kamudaki meslektafllar›m›z›n
özlük haklar› göz ard› edilerek, döner ser-
maye ve performans uygulamalar›ndan
medet umulmufltur Döner sermaye ve per-
formans uygulamalar› sonucu kamu
kurumlar› ticaretleflmifl, tekelleflmifltir, bir
tek özelleflmesi kalm›flt›r. Say›n
Cumhurbaflkan›m›z, Sosyal Güvenlik
Yasas›n› difl tedavilerindeki hak kay›plar›n›
nedenlerden biri olarak göstererek,
Anayasa Mahkemesine göndermifltir. Türk
Diflhekimleri Birli¤inin bu konuyla ilgili hiç-
bir aç›klamas› olmam›flt›r. 

Baflkanlar Konseyi Toplant›s›nda
Sosyal Güvenlik Yasas›yla ilgili farkl›
görüfller hiç dikkate al›nmam›fl, hatta fark-
l› görüflteki oda baflkanlar›n›n konuflmalar›
kesilmifl, oylamaya bile sunulmaya kalk›l-
m›flt›r. 

Samsun Baflkanlar Konseyi
Toplant›s›nda hizmet al›m›yla ilgili toplant›-
lar devam ederken, Samsun bilimsel kon-
gresinin aç›l›fl›nda hizmet al›m›n›, Sosyal
Güvenlik Yasas›n›n 1 Ocak 2007’den itiba-
ren uygulamas› sonucunda hizmet al›m›n›n
bafllanaca¤› fleklinde diflhekimlerini ve
halk› yan›lt›c› aç›l›fl konuflmas› yap›lm›flt›r.

MEHMET CANER GÜLEÇ - (Antalya
Diflhekimleri Odas›) SDE etkinliklerinin
yaz›ld›¤› bir tablo var. Yönetim olarak
görev yapt›¤›m›z iki y›l içerisinde 12 SDE
kredili toplant› ve kurs yapm›fl olmam›za
ra¤men, bunlardan sadece üç tanesi TDB
Dergisinde yer ald›. Benim odam
Türkiye‚de bir ilki gerçeklefltirdi, sa¤l›k
meslek gruplar› içerisinde ilk ISO kalite
yönetim sistem belgesine sahip oda oldu.
Bu sadece odam›n de¤il, Merkez Yönetim
Kurulumun ve tüm meslektafllar›m›n gurur
duymas› gereken bir durum. Bu haber
TDB Dergisinin ancak 1 sene sonra dikka-
tini çekebilmifltir. 1 sene boyunca herhan-
gi bir flekilde haber yap›lamayan ya da
yap›lmayan bu güzel giriflim, ancak
Yönetim Kurulunun karar› ile TDB Merkez
Yönetimine bir üst yaz›yla baflvurularak,
dergide yer almas› sa¤lanabilmifltir.

TDBi Dergisinin odadan haberler bölü-
münü ancak kendi odamla k›yaslayabiliyo-
rum. Sahte diflhekimleri bask›nlar›yla ilgili
olarak üç oda haberine rastlad›m bu 2
senelik dergi inceleme sürecimde. Bu
süreçte yönetim olarak biz tam 26 adet
sahte diflhekimi bask›n› gerçeklefltirerek,
hukuk sürecini bafllatm›fl bulunuyoruz. Bu
hukuksal süreçte 4 adet sahte diflhekimin-

politikalar›yla ilgili çözüm önerileri olmas›
gerekir ve Türkiye‚nin sa¤l›k sorunlar›yla
ilgili kendine ait çözüm önerileri olmas›
gerekir ve bunlarla ilgili iktidara, hükümete
sürekli ve sistemli bask› yapmas› gerekir.
Ne yaz›k ki, TDB Merkez Yönetim
Kurulumuzun böyle bir çabas› da yok, bu
flekilde çözüm önerileri yok. Yaln›zca yap-
t›klar› fley, uluslararas› dayatmalarla ülke-
mizde uygulanmaya çal›fl›lan genel sa¤l›k
sigortas› gibi yasalara destek vermek ve
bunlar›n içinde diflhekimli¤i hizmetlerinin
muayenehanelerden sat›n al›nmas› konu-
sunda neler yapabiliriz diye çal›flmak. Tabii
bu da yap›lmal›, yani bu yasa uygulana-
caksa, bu yasan›n içinde de elbette a¤›z
difl sa¤l›¤› hizmetleri en uygun flekilde yer
almal›; fakat bizim ülkemizin ç›karlar›na
uygun, halk›n sa¤l›¤›n› gelifltirecek ve
bizim için olabilecek ulusal a¤›z difl sa¤l›¤›
politikas› da oluflturulmal› ve bu yönde
çaba sarf edilmelidir. 

Ulusal politikalar oluflturmak için,
Cumhuriyetin de¤erlerini benimsemek ve
savunmak gerekir. Ülkemizde son zaman-
larda Cumhuriyet de¤erleri çok fazla savu-
nulmuyor, fakat Avrupa Birli¤i de¤erleri
daha fazla ön plana ç›kart›l›yor.
Anadolu’daki diflhekimi, örne¤in
Bal›kesir’deki, Edremit’teki, Dursun-
bey’deki diflhekimlerinin en önemli soru-
nu, muayenehanesinde hasta olmamas›-
d›r, iflsizliktir. Bunun için de genel sa¤l›k
sigortas› ç›kacak, bunun için de zaten
muayenehanelerden hizmet sat›n al›nacak
fleklinde beklenmesi çok do¤ru bir fley
de¤il, çünkü flu anda genel sa¤l›k sigorta-
s› ç›kmadan önce de kamunun muayene-
hanelerden hizmet almas›n›n önünde hiç-
bir engel yoktu. Bizim 2004 y›l›nda Ege
Bölgesi diflhekimleri odalar›yla birlikte
imzalad›¤›m›z bir metin, bütçe uygulama
talimat› ve art› katk›pay›yla kamunun mua-
yenehanelerden hizmet sat›n almas›n›
öngören bir teklifin Sa¤l›k Bakanl›¤›na
sunulmas›yla ilgiliydi. Bunu Türk
Diflhekimleri Birli¤i Merkez Yönetim
Kuruluna gönderdik, fakat o y›ldan bu
yana bu konuyla ilgili hiçbir çal›flma yap›l-
mad›. Asl›nda baflar›l› olunan bir konu,
sahte diflhekimlerinin cezas›n›n düflürül-
mesiyle ilgili Meclise yap›lan ziyaretti.
Meclise oda baflkanlar›yla birlikte yürüyüfl
yaparak, Mecliste milletvekillerimizi ziyaret
ederek, milletvekilleri üzerinde bir bask›
oluflturduk ve sahte diflhekimlerinin ceza-
lar›n›n düflürülmesi bu flekilde engellendi.
Bu çok baflar›l› bir eylemdi. Peki, bunun
benzeri bir eylemin muayenehanelerden
hizmet al›nmas› için niçin yap›lmad› ve
Merkez Yönetim Kurulu bunu niçin organi-
ze etmedi?

Say›n Celal Korkut Y›ld›r›m’›n baflyaz›-
s›nda ve daha afla¤› k›sm›nda da, TDB’nin
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rülmüfltür. Serbest muayenehaneler ne
olmufltur? Ben söyleyeyim, somut örnek
vereyim: Biz ‹zmir’de 2000 y›l›nda yöneti-
me geldik, 1395 tane üyemiz vard›. fiimdi
kaç üyemiz var? 1375. 2006 y›l›nda iki
tane meslektafl›m kredi kartlar›n› ödeye-
medi¤i için intihar ettiler, onur intihar›.
Türkiye tarihinde ilk defa bir diflhekimi
„art›k geçinemiyorum‰ diye oday› arad›
ve Diflhekimi Dergisinde röportaj yapt›k.
Kamu alan› büyüttükçe, zaten varolan
talebi kalitesiz biçimde yuttukça, serbest
muayenehaneler inan›lmaz kötü duruma
geldi. 

Aile hekimli¤ini Say›n Baflkan›m›z
baflar› olarak sundu. Aile hekimli¤indeki 7
nci maddede diflhekimleri nas›l yer al›yor,
okudunuz mu hiç? aile hekimli¤i yasas›n-
da, aile diflhekimli¤i gelece¤i, aile diflhe-
kimli¤iyle ilgili bir model mi söyleniyor?
‹zmir Diflhekimleri Odas› olarak hem Sa¤l›k
Bakanl›¤›na, hem de TDB‚ne yaz› yazd›k,
dedik ki „mademki Düzce‚de uyguluyorsu-
nuz aile hekimli¤ini, muhtemelen 7 nci
maddeye de koydu¤unuza göre, diflhe-
kimli¤iyle ilgili de bir fleyler yap›yorsunuz.
Bu konuda bir çal›flma yap›yorsan›z, haz›r-
l›k, bir çal›flma grubu içine girip, çal›flmak
istiyoruz‰ ‹kisinden de gelen„Genel
sa¤l›k sigortas› son haliyle kabul edilebilir
bir yasad›r‰ deniliyor. TDB‚nin web say-
fas›nda, Emel arkadafl›m›z›n baflar›l›
buldu¤u web sayfas›nda, art›k muayene-
hanelerden hizmet sat›n al›m›n›n yolu aç›l-
d›¤› söylendi. ‹nanam›yorum, baflar› olarak
sunuldu bu. Genel sa¤l›k sigortas›yla ilgili
elefltirilerim biliniyor. Halk›n yarar›na olma-
d›¤› biliniyor. Ama TDB‚nin flöyle bir argü-
man› oldu: 2003 y›l›ndan beri GSS angaje
bir tav›r sürdürdü ve sanki kamudan hiz-
met sat›n alman›n tek yolunun genel sa¤l›k
sigortas› oldu¤u gibi bir izlenim sundu. O
zaman da söyledim, flimdi de söylüyorum;
ilgisi yok, ilgisi yok. Kamu elindeki iflgücü-
yle bu hizmeti üretememektedir. Ne
yapacak? D›flar›da varolan haz›r potansi-
yelden hizmet sat›n alacak. Bunun genel
sa¤l›k sigortas›yla ne ilgisi var? Siz kamu-
ya 1.1.2007’de TRT‚den al›nacak diye
aç›kl›yorsunuz, ama bunun altyap›s› olufl-
mam›fl. Anayasa Mahkemesinden belki
dönecek, yasa iptal edilirse, her fley hava-
da kalacak. Bu süreçler daha ortadayken,
nas›l da ç›k›p, siz medyaya 1.1.2007’de
muayenehanelerden hizmet sat›n al›nacak
aç›klamas› yap›yorsunuz?

Arkadafllar; çok uzatmak istemiyorum.
Varolan Yönetim çal›flm›yor demiyorum,
böyle bir iddiam yok, hepimiz burada sade-
ce siz de¤il, Birlik Yönetimi de¤il, burada
odalar, hatta flu anda burada görünmeyen,
komisyonlarda çal›flan, emek üreten, hiç ad›
bile geçmeyen insanlar var, hepimiz çal›fl›-
yoruz; ama baflar›s›zs›n›z, bunu kabul edin.
Gökte y›ld›z gibi parlamak, meslek sorunla-

aç›klamalar›na itibar edilmesi gerekti¤ini
söylüyor. Haziran ay›ndaki Samsun’da
yap›lan kongrede aç›l›fl konuflmas›nda
Say›n Baflkan›m›z, kamunun muayeneha-
nelerden hizmet sat›n almas› konusunda
mutlu sona ulaflt›¤›m›z› söyledi ve 1 Ocak
2007‚den itibaren kamunun muayeneha-
nelerden hizmet alaca¤›n› söyledi ve bu
haber olarak TRT’de de yay›nland›.
TRT’de bu haber yay›nland›ktan sonra difl-
hekimi arkadafllar›m›z, gerçekten 2007 y›l›-
n›n Ocak ay›n›n bafl›nda bu iflin bafllaya-
ca¤›n› düflünerek, bizi de arad›lar. Bu
konuyu da TDB‚nin aç›klamalar›na itibar
etme konusuyla ba¤lant›l› olarak dikkatle-
rinize sunuyorum. 12 y›ld›r TDB‚nin
Merkez Yönetimindedir. Son 12 y›lda
Türkiye‚de, ülkemizde diflhekimlerinin iti-
bar›, sayg›nl›¤›, ekonomik durumu, her fley
kötüye gitmifltir; iyiye giden tek bir fley
yoktur. Bu bile bundan sonra bu durumun
art›k bu flekilde devam edemeyece¤ini
gösterir.

TURGAN ÜLKER (‹zmir Diflhekimleri
Odas› Baflkan›)- Geçen Genel Kurulda
söyledi¤im sözü yine tekrar edece¤im,
sosyolojik süreçler sonuçlar› itibariyle
de¤erlendirilir. Bir yönetim mekanizmas›
iki sene çal›fl›r arkadafllar›m›z, hatta 4 sene
oldu arkadafllar›n; çal›fl›r, bunun sonuçlar›-
n› da elde ne kald›, bizim meslek ç›kar›
için, meslek sayg›nl›¤› için, ayr›ca halk›n
a¤›z difl sa¤l›¤› seviyesinin yükseltilmesi
için elde ne kald›, bunlara bak›l›r. fiimdi bu
tabloda TDB Baflkan›m›z Say›n Y›ld›r›m’›n
bir önceki dergide, 95 say›l› say›da baflya-
z›s›nda bafll›¤› flu: „Körler görmese de, y›l-
d›zlar parlamaya devam ediyor‰ Bu bafl-
l›ktan flu sonucu ç›kar›yorum: TDB çok
baflar›l›, yapt›¤› ifller çok iyi, mesle¤imizin
sayg›nl›¤› art›yor, meslektafllar›m›z›n gelir
düzeyi art›yor, toplum içindeki konumlar›
yükseliyor; ama bir k›s›m meslek odalar›
veya bir k›s›m meslek odas› yöneticileri
bunlar› görmemekte direniyor. Ben ger-
çeklerin böyle olmad›¤›n› söylemek istiyo-
rum. TDB Baflkan›m›z Ne diyor? „Prensip
olarak kabul edilebilir, ama Sa¤l›k
Bakanl›¤›yla görüflüyoruz, uygulamada
hatalar olmas›n diye‰ Yani kamu yöneti-
mi döner sermaye yönergelerini ç›kar›rken
ne düflünüyor? Kamuda çal›flan diflhekim-
leri yeterince ifl üretmiyorlar, tembeller,
e¤er onlara biz performansla bir miktar
ücret verirsek, onlar çok iyi çal›flacaklar,
a¤›z difl sa¤l›¤› sorunlar› çözülecek. Ne
halk›m›z›n a¤›z difl sa¤l›¤› seviyesi yüksel-
mifltir, meslektafllar›m›z›n artan ifl yükü
nedeniyle kalite düflmüfltür, kamuda çal›-
flan arkadafllar›m›z›n kendi günahlar›
olmad›¤› halde. Periferiden, sa¤l›k ocakla-
r›nda diflhekimleri merkeze al›nm›flt›r,
koruyucu diflhekimli¤inden uzaklafl›lm›fl,
tedavi edici a¤›rl›kl› bir diflhekimli¤i sürdü-

r›na, meslektafllardan uzak oldu¤u anlam›
tafl›r benim gözümde; evet, göktesiniz, y›ld›z
gibi baflar›l› parl›yorsunuz. Biz yeryüzünde,
yan›m›zda, öyle y›ld›z gibi parlamayan, ama
bizim sorunlar›m›z› sorun eden, onlar›n
çözümü için u¤raflan bir yönetim istiyoruz.

‹LKAY POLAT (Manisa Diflhekimleri
Odas›)- Öncelikle eme¤in en yüce de¤er
oldu¤una inanan bir kifli olarak, mevcut
yönetimimizin yapt›klar›ndan dolay›,
yapt›¤› ifllere teflekkür ediyorum; ama
olumlamad›¤›m çal›flmalar›ndan dolay› da
sizleri elefltiri hakk›m› da kullanmak istiyo-
rum. 

Her uygulama siyasi bir konudur ve
siyasi bir uygulamad›r. O nedenle de, difl-
hekimi olarak ben direkt ve endirekt yol-
dan etkileyen her konuyu da meslek örgü-
tü olarak kafa yormak ve gerekti¤inde de
üyelerimi bu yanl›fll›klar›n karfl›s›na dikmek
zorunday›m. 

Yaflad›¤›m›z sorunlar› ulusal ve ulusla-
raras› sorunlardan soyutlamak mümkün
de¤ildir. Bugün dünyaya bir göz
att›¤›m›zda, küresel sermayenin ve onun
örgütleri olan IMF, Dünya Bankas›, AB gibi
örgütler, bizim gibi ülkelere güzellikle, baz›
ülkelere de, direnen ülkelere de zorla baz›
yapt›r›mlar› dayatmaktad›rlar; Bizim gibi
ülkelerde kamunun ulafl›mdan e¤itime,
sa¤l›ktan sosyal güvenli¤e, tar›mdan ener-
jiye, haberleflmeden sanayiye her alanda
elini çekmesini istemektedirler. Kamu
yönetimi reformu tasar›s› ve sosyal sigor-
talar genel sa¤l›k sigortas› bu uygulamala-
r›n bizi do¤rudan ilgilendiren en önemli iki
aya¤›d›r. Kamu yönetimi reformu tasar›s›-
n›n, kamunun bütün hizmet kurumlar›ndan
elini çekerek, bu kurumlar› belediye ve
özel idarelere devredecek, bu kurumlarda
çal›flan biz diflhekimleri de dahil, bütün
sa¤l›k çal›flanlar› sözleflmeli olacak. Bu
nedenle de bugünkü sosyal güvenliklerinin
ve performansa ve döner sermayeye göre
ücretlendirdikleri bir sistem olmayaca¤›
için, biz diflhekimleri için y›k›m yasas›d›r.
Mevcut yönetimimizin 10 y›ld›r görev
yapt›¤› dönemde hiç de iyileflmedi¤ini de
aç›k seçik ortaya koydular. Bu nedenler-
den dolay›, ben odamdan performans
uygulamalar›, GSS’den özel muayeneha-
nelerden de faydalanmas› sa¤lamak için
çal›flaca¤› yerde, bu y›k›m yasalar›n›n içyü-
zünü inatç›, ›srarc› bir ayd›nlatma faaliye-
tiyle bizlere anlat›p, bizleri bu yasalar›n ç›k-
mas›n› engellemek için sokaklara dökme-
liydi. Bu nedenlerden ötürü bugünkü
Yönetim, çal›flmas›na ra¤men, benim
gözümde s›n›fta kalm›flt›r. Hiçbir fley yap-
mam›flt›r diyemiyoruz, elbette yapt›lar,
yapt›klar›ndan dolay› teflekkür de ettik;
ama benim gözümde s›n›fta kald›.  

Devam edecek...



ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹
Türk Diflhekimleri Birli¤i 2007 Y›l›

ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹
Geçti¤imiz dönemlerde 5 grup halinde uygulanan Asgari Ücret Tarifesi (AÜT),  bu y›l 3 gruba düflürülmüfltür. Birim
ve katsay› uygulamas›ndan vazgeçilmifltir.

Maliyet Analizi Çal›flmalar› sonucunda belirlenen 2007 Y›l› Asgari Ücret Tarifesi’nin kurallar› afla¤›dad›r:
1. Muayene ifllemi, bir kez ayr› olarak faturaya eklenecektir.
2. Kanal tedavisi ifllemlerinde röntgen iflleminin bedeli, ayr›ca faturaya eklenecektir.
3. Difl a¤artma ifllemlerinde kullan›lan beyazlat›c› ürün ayr›ca faturaya eklenecektir.
4. Aç›k apeksli diflte  kanal tedavisi iflleminde, anestezi ifllemi  faturaya eklenecektir.
5. Kron köprü ifllemlerinde, geçici kron ifllemi ayr› bir ifllem olarak faturaya eklenecektir.
6. Apse drenaj›, stomatit tedavisi ve çene k›r›klar›n›n faturaland›r›lmas›nda, muayene ücreti al›nmayacakt›r.

2007 Asgari Ücret Tarifesinin Haz›rlanmas›
2007 y›l› TDB Asgari Ücret Tarifesi’ne, Asgari Ücret Tarifesinin Maliyet Esasl› Olarak Yeniden Belirlenmesi Projesi
sonuçlar› aktar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu çal›flmada baz› tedavi kalemlerinde düflüfl, baz›lar›nda yükselifl olmufltur.
Listeler, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na onay için 08.12.2006 tarihinde sunulmufltur. Bakanl›k, 3224 say›l› yasan›n 40.madde-
siyle kendisine verilen yetkiyi kullanm›fl ve teklifimiz üzerinde de¤ifliklikler yaparak, listeleri onaylam›flt›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanan listeler, 28/12/2006 tarih ve 26390 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.

A¤›z Difl Sa¤l›¤› Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesinin Maliyet Esasl› Olarak Yeniden Belirlenmesi Projesi
Muayenehanelerinde fizik, teknik ve t›bbi olarak nitelikli hizmet veren, bilimsel ve teknolojik geliflmeleri izleyen ve
mesle¤imize uygun standartlar içinde bir yaflam sürebilmek için diflhekimli¤indeki hizmet bedellerinin maliyet
temelli olarak yeniden belirlenmesi projenin amac›n› oluflturmufltur.  Bilimsel olarak saptanan maliyetler hem hiz-
meti kullanan kifliler ve kurumlar›n hem de meslektafllar›m›z›n ç›karlar›n› ortaklaflt›ran noktay› belirlemifltir.
Maliyetlerin belirlenmesi ile bir yandan kamunun muayenehanelerden hizmet sat›n almas›nda hizmet kalitesinin
korunmas›, eme¤imizin uzuca “sat›lmas›” tehlikesine karfl› s›n›rlar›m›z› belirlerken, di¤er yandan a¤›z difl sa¤l›¤› har-
camalar›n›n bilinmesi noktas›nda da önemli bir referans olacakt›r. 

Projenin Oluflturulmas› ve Hayata Geçirilmesi
Projede mesle¤imizde sundu¤umuz her hizmet biriminin ifl analizleri yap›larak, her ifl ad›m›n›n maliyet de¤erleri top-
lanarak, iflyeri sabit ve de¤iflken giderleri ile diflhekiminin sosyal harcamalar› da belirli oranlarda hizmet birimlerinin
üzerine eklenerek sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Proje müellifi, çal›flma ve planlama projesini TDB’ye sunduktan sonra olu-
flan komisyon bugüne kadar 40’›n üzerinde toplant› yaparak 10 defa proje taslak ç›kt›s› haz›rlam›flt›r. Bu çerçeve
içerisinde her hizmet biriminin ifl ad›mlar› tek tek kontrol edilmifl, ifl ad›m süreleri belirlenmifl, hekim iflçili¤i, perso-
nel iflçili¤i birebir takiplenerek kay›tlara geçirilmifltir. Ölçümlemeler FDI ve Alman Diflhekimleri Birli¤i verileri ile kar-
fl›laflt›r›lm›flt›r. Proje çal›flmalar› özel bir difl klini¤i ile bir kamu hastanesinde birbirine paralel yürütülmüfltür. Hizmet
birimleri ifl analiz tablolar› ad› alt›nda 7 ana grupta toplanm›flt›r. Her hizmet biriminin tan›m› yap›ld›ktan sonra ifl
ad›m› birimleri tespit edilmifl ve her ad›mda kullan›lan malzeme ve maddelerin girdileri hesaplanm›flt›r. De¤iflik depo
ve laboratuarlardan al›nan malzeme ve hizmetler fiyat olarak ortalanm›fllar ve maliyetlere aktar›lm›flt›r.
Diflhekiminin saat ücreti ise kamuda çal›flan bir diflhekiminin ald›¤› ayl›k ücretten yola ç›k›larak hesaplanm›flt›r.
Oluflan ç›plak maliyetler üzerine; öncelikle iflyerimizle ilgili sabit giderler; (kira-stopaj, vergi, iflyeri sigortas›) iflletme
giderleri (elektrik, su, yemek ücreti), personel giderleri (maafl, SSK primi), amortismanlar, bak›m onar›m giderleri
ilave edilmifl sonra da hayat standard›m›z› oluflturan sosyal harcamalar›m›z (kira, mutfak harcamalar›, giyim, e¤itim,
su, elektrik vs) eklenmifltir. ‹flyeri sabit giderleri, iflletme giderleri, hayat standard› sabit giderleri ve iflletme giderle-
ri oluflturulan anketlerle sorgulanm›flt›r. Verilerin sa¤l›kl› toplanmas›nda yaflanan s›k›nt›lara ra¤men 3 aflamada top-
lanan anketler bilimsel veri taban say›s›na ulaflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca anketlerde y›ll›k gelirler ve ayl›k ifl yo¤unluklar› veri-
leri toplanarak de¤erlendirmelere dahil edilmifllerdir. Maliyet analizi çal›flmas› Bilimsel Derneklere ve Diflhekimli¤i
Fakültelerine gönderilmifl ve görüflleri al›nm›flt›r. ‹lk defa 2007 y›l› asgari ücretini belirlerken proje sonuçlar›na göre
belirlenen ücretler, TDB’nin asgari ücret tarifesine yans›t›lm›flt›r. 2008 ve sonras›na ait düzenlemelerde, sabitlenen
sistemin baz› parametreleri güncellefltirilerek yeni ücretler saptanabilecektir.
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Meslektafllar›m›z›n muayenehanelerinde Diflhekimli¤i ve ilgili hizmetlerini mesle¤imize uygun standartlar içinde
verebilmesi, bilimsel ve teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip edebilmeleri ve mesle¤imize yak›fl›r bir hayat standar-
t›nda yaflamlar›n› sürdürebilmeleri, hepimizin en büyük beklentisini oluflturmaktad›r. Ancak TDB taraf›ndan belirlen-
mifl olan ve büyük tepkilere ve tart›flmalara yol açm›fl olan yeni Asgari ücret tarifnamesi incelendi¤inde, bir çok
kalemde yap›lm›fl olan de¤ifliklikler ve özellikle fiyatlarda ki indirimler en dikkat çekici ve tepki do¤uran k›s›mlar›
oluflturmaktad›r..

ADO olarak y›llard›r fiyatlar›n bilimsel tespitlere ve ayr›nt›l› olarak yap›lacak çal›flmalara dayand›r›larak belirlen-
mesini ve günümüz ekonomik koflullar› içersinde kabul edilebilir olmas›n›, toplumun ve tüm diflhekimlerinin hakla-
r›n› eflit miktarda koruyabilmesi gereklili¤ini savunmaktay›z. Tabii ki tüm çal›flmalar›n arkas›nda emek bulunmakta-
d›r. Yap›lan çal›flmalara da sayg› duymaktay›z, ancak mesle¤imizi böylesine yak›ndan ilgilendiren bir konuda bilgi,
tecrübe, emek faktörlerinin ve mesleki risklerin yeterince dikkate al›nmas›, bundan sonraki de¤erlendirmeler s›ra-
s›nda göz ard› edilmemesi gereklili¤ini savunmaktay›z. 

TDB’nin  gelen elefltiriler ve öneriler do¤rultusunda yukar›da belirtilen parametreleri de göz önünde bulundura-
rak fiyatland›rman›n  yeniden yap›land›r›lmas›n›n daha gerçekçi ve kabul edilebilir olaca¤›n› vurgulamak istiyoruz.

Asgari Ücret Hakk›nda...

Sözleflmeli Diflhekimleri 2007 Ücretleri...

Ankara - Çank›r› - K›r›kkale - Kastamonu ‹l ve
‹lçeleri 2007 y›l› Oda Aidatlar›
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TDB, Merkez Yönetim Kurulu 27-28 Aral›k 2006 toplant›s›nda, özel kurum ve iflyerlerinde sözleflmeli çal›flan
diflhekimlerinin ücretlerini 01 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere y›l›n ilk 6 ay› için net olarak afla¤›daki flekilde
belirlemifltir:

Tam gün çal›flanlarda,
2.450,80 (ikibindörtyüzelli YTL. seksen YKR)

Yar›m gün çal›flanlarda,
1.699,50 (binalt›yüzdoksandokuz YTL. elli YKR)

Saat ücreti ise;
85,80 (seksenbefl YTL. seksen YKR)

Serbest,  Serbest + Kamuda Çal›flan,
fiirket Orta¤› Olup Fiilen Çal›flan veya
Sadece fiirket Orta¤› olup 
Fiilen Çal›flmayan.  200,00.-YTL.

Yaln›z Kamuda Çal›flan veya 
Hiçbir Yerde Çal›flmayan  100,00.-YTL.

T.C.Ziraat Bankas›
Mithatpafla Ankara fiubesi
796 49 08-5001 Nolu Hesap
fiube Kodu : 1262

Posta Çeki Hesap No: 103625

Not: Oda aidatlar›n›n son ödeme tarihi 31 Mart 2007 olup, 01 Nisan 2007 tarihi itibariyle Amme Alacaklar›n›n Tahsili
Usulü hakk›ndaki Kanuna göre ayl›k, yasal gecikme faizi tahakkuk etmektedir. 

Yap› Kredi Bankas›
Sefaretler Ankara fiubesi
67818965 Nolu Hesap
fiube Kodu : 0419-2

T. Halkbankas› A.fi.
Meflrutiyet Ankara fiubesi
16002010 Nolu Hesap
fiube Kodu : 367

Garanti Bankas›
Maltepe Ankara fiubesi
6298868 Nolu Hesap
fiube Kodu : 114

A‹DAT ÖDEMELER‹ ‹Ç‹N HESAP NUMARALARI :



Ankara Diflhekimleri E¤itim Seminerleri Çerçevesinde 30 Kas›m 2006 Tarihinde
Diflhekimi Bülent Yerdelen ve Seramist Hilal Kuday taraf›ndan “Yeni Nesil Metal
Desteksiz Restorasyonlarda Estetik Aray›fllar” ve 21 Aral›k 2006 tarihinde
Yrd. Doç. Dr. ‹lker Cebeci taraf›ndan “Radyografik ve Klinik Olgu Tart›flmas›”
konulu seminerler gerçeklefltirilmifltir. Seminerlere çok say›da dinleyici kat›lm›fl ve
büyük bir be¤eni ve ilgi ile izlenmifltir.

Ocak 2007 Ücretsiz E¤itim Seminerleri Program›:
11 Ocak 2007 Perflembe “Endodontide Yaflanan Komplikasyonlar ve Çözümleri”
Doç. Dr. Figen Kaptan (Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Endodonti A.D.)
18 Ocak 2007 Perflembe  “Hassas Tutuculu Protezler” Doç. Dr. Tu¤rul Altay (Baflkent Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi)

25 Ocak 2007 Perflembe “Oral ‹mplantolojinin Dünü, Bugünü, Yar›n›”
Dr. Haflmet Gökdeniz

Yer: Ankara Diflhekimleri Odas› Seminer Salonu Ziya Gökalp Cad. No: 68/21 Kat: 5 Kolej/ANKARA Tel: (0312) 435 90 16 Faks: (0312) 435 80 28 e-
mail: info@ado.org.tr • Saat: 19:00 Not: Kat›l›m ücretsizdir. Toplant› 60 kifliyle s›n›rl› oldu¤undan hafta içi her gün  09:00 - 18:00 saatleri aras›nda
odam›z› arayarak yer ay›rtabilirsiniz.

Alt›nda¤ Belediyesi Hüseyin Gazi Kültür
Merkezinde, Ankara Difl Hekimleri Odas›
Toplum A¤›z ve Difl Komisyonu ile
Alt›nda¤ Belediyesi Kad›n Hizmetleri
Birimi ‹flbirli¤iyle düzenlenen ‘Kad›nlarda
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›’ konulu e¤itim semi-
nerine ev sahipli¤i yapt›. Ankara Üniver-
sitesi T›p Fakültesi Adli T›p Ana Bilim
Dal› Ö¤retim Üyesi Dr. Füsun Yaflar’›n
konuflmac› oldu¤u seminere bölgede
yaflayan kad›nlar büyük ilgi gösterdi.
Barkovizyon gösterimiyle desteklenen
seminerde Dr. Yaflar, Alt›nda¤’l›
han›mlara a¤›z ve difl bak›m› ile ilgili bil-
gilerin yan› s›ra çocuklarda difl sa¤l›¤› ve
öz bak›ma dair faydal› bilgilerde sundu.      

ADO E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹

ALTINDA⁄LI
HANIMLAR A⁄IZ
SA⁄LI⁄I
SEM‹NER‹NDE
BULUfiTU...

Gazi Üniversitesi 2006 mezuniyet töreni
yap›ld›. Törende konuflan Ankara
Diflhekimleri Odas› Baflkan› Doç. Dr.
Merih Baykara törende yapt›¤› konuflma-
da Diflhekimleri olarak üstlenmifl
oldu¤umuz görevlerimizin yan›s›ra
Atatürk çizgizisinden ayr›lmayan, bilime
inanan, ça¤dafl, laik Türkiye
Cumhuriyetinin korunmas› için yurttafll›k
görevimizi de yerine getirmemiz gerekli-
li¤ini vurgulayarak, yeni mezunlara bun-
dan sonraki yaflamlar›nda baflar›lar diledi.

GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ MEZUN‹YET TÖREN‹

"Türkiye'de kad›nlar›n ve çocuklar›n yar›s›ndan fazlas› aile içi fliddete maruz
kalmaktad›r." Kitap, aile içi fliddetin boyutlar›n›, ülkemizden ve dünyadan
çarp›c› verilerle göz önüne seriyor. Y›llard›r bu alanda iki yüzün üzerinde semi-
ner vermifl, Aileden Sorumlu Devlet Bakanl›¤›'nda dan›flmanl›k yapm›fl olan
yazar, fliddet kavram›n›n fiziksel fliddetten ibaret olmad›¤›n›, cinsel, ekonomik
ve psikolojik fliddetin de yayg›n oldu¤unu vurgulayarak örneklerle aç›kl›yor.
fiiddete u¤rayan kad›nlara ve çocuklara yönelik dan›flmanl›k ve grup uygula-
malar›n› tüm aflamalar›yla anlat›yor. Anne-babalar›n çocuklar›na fliddet uygula-
ma nedenlerini ortaya koyarak grup tedavileriyle sorunun nas›l çözülebilece¤ini
gösterirken çocuklar›n korunmas›yla ilgili öneriler getiriyor. 
Kitap, hem aile içi fliddetin nedenlerini anlamam›z› hem de soruna çözüm yollar› bulmam›z› sa¤l›yor.
Prof. D r . Aliye Mavili Aktafl

K‹TAP... / A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET
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GEÇM‹fi OLSUN.....
• Diflhekimi Yaflar Aykaç’a,

• Diflhekimi Hanife Özdamar’a,

• Diflhekimi Erol Büyükk›l›ç’a,

• Diflhekimi Nihat Köksal’›n annesine,

rahats›zl›klar›ndan dolay› Acil fiifalar dileriz...

HABERLERAA OODD



Antalya Diflhekimleri Odas› taraf›ndan 30.09.2006 Tarihinde yay›nlanm›fl olan Otoklav Raporunun PDF format›nda haz›r-
lanan okunabilir kopyas› ç›kart›lm›flt›r. Ülkemizde sat›n al›nabilinen Otoklav Cihazlar› içerisinde yeterli bilgi al›nabililen-
ler hakk›nda bilimsel araflt›rma yap›lm›fl, hem genel olarak cihazlar›n çal›flma prensipleri ve al›rken veya kullan›rken
nelere dikkat edilmesi gerekti¤ide aç›klanarak Ulusal çapta bir otoklav sat›n alma rehberi niteli¤i kazand›r›lm›flt›r. 
Prof. Dr. Aykut M›s›rl›gil, Dr. Dt. Murat Ayd›n ve Dr. Yüce Kayaberk taraf›ndan ayr› ayr› incelenen cihazlar hakk›n-
da ülkemizdeki tüm diflhekimlerinin yeterli bilgiye sahip olarak al›flverifl yapmalar› hepimizin yarar›nad›r. 

Bu rapor aç›klan›rken ayn› gün Dr. Dt. Murat Ayd›n taraf›ndan “Hangi Antibiyoti¤i yazal›m?” ve “Kök Kanal›
Patojenleri, P.Gingivalis” bafll›klar› alt›nda iki seminer daha verilmifltir. Otoklav Raporu, “Hangi Antibiyoti¤i yazal›m?”
ve “Kök Kanal› Patojenleri, P.Gingivalis” fleklinde adland›r›lan 3 seminerin sunum s›ras›nda görüntü kay›tlar› yap›lm›fl-
t›r. Bu görüntüleri Antalya Diflhekimleri Odas› arac›l›¤›yla maliyeti karfl›l›¤›nda edinmek mümkündür. Kay›tlar VCD, DVD
fleklinde haz›rlanm›fl olup, içerikleri ayn› çözünürlükleri farkl›d›r.

ANTALYA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI’NDAN E⁄‹T‹M CD’LER‹...

Evinin önünde u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonras› hayat›n›
kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemito¤lu, çeflitli etkin-
liklerle an›ld›. Faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi-
nin ard›ndan geçen 4 y›ll›k süre sonras›nda Çankaya
Belediyesi Dr. Hablemito¤lu ad›na bir park açt›.
Portakal Çiçe¤i Sokak da bulunan 'Geçit' park›n›n
ad›n› de¤ifltirerek 'Doç. Dr. Necip Hablemito¤lu park›"
ad›n› veren Çankaya Belediye Baflkan› Prof. Dr.
Muzaffer Ery›lmaz, "Bu park Hablemito¤lu'nun düflün-
celerinin belleklerden silinmemesi için yap›lm›flt›r"
dedi.
Park›n aç›l›fl törenine Doç. Dr. Necip Hablemito¤lu'nun
efli Prof. Dr. fiengül Hablemito¤lu, babas› ve k›zkar-
deflleri, ADO Baflkan Vekili Serdar Sütcü, ö¤renciler ve
kalabal›k bir halk toplulu¤u kat›ld›. Törende konuflan
Prof. Dr. fiengül Hablemito¤lu, "Portakal Çiçe¤i, yafla-
m›m›z›n en güzel günlerinin geçti¤i bir sokak. Bu sokak
bizim için ayn› zamanda çok büyük bir ac› anlam›na da
geliyor. Biz, buraya aya¤›m›z geri geri giderek geliyor-
duk. Buradan geçmemek için yolumuzu de¤ifltiriyor-
duk. fiimdi buradan sevinçle geçece¤iz. " dedi.
'ÖLÜM, NEC‹P'‹N DE⁄‹L ÜLKEN‹N KADER‹YD‹'
Eflinin faili meçhul bir cinayete kurban gitmesinin kendi
kaderi olmad›¤›n› belirten Hablemito¤lu, "Bu ölüm
Necip'in kaderi de¤ildi, ülkenin kaderiydi. Ülkenin en
önemli ilinin, en önemli ilçelerinde ölenler ad›na park
açmak kötü bir tesadüf. 5-6 y›l önce Necip'in anlatt›k-
lar› flimdi yaflan›yor. Neden öldürüldü¤ünü flimdi daha
iyi anl›yorum" diye konufltu.

PORTAKAL Ç‹ÇE⁄‹NE
HABLEM‹TO⁄LU PARKI...

SERBEST D‹fiHEK‹M‹NE YAPTIRILAN
TEDAV‹N‹N TÜM ÜCRETLER‹N‹N
ÖDENMES‹NE DA‹R ERZURUM 
2. ‹DARE MAHKEMES‹ KARARI

Kayseri Devlet Hastanesi Difl Poliklini¤inde 90 gün içinde teda-
vi mümkün olmadigi gerekçesiyle serbest diflhekimine sevk
edilen ve tedavisi yap›lan davac›n›n fatura karfl›l›¤›, 25 adet
vener kron seramik difl bedeli olan 4.125,00.-YTL ödedigi
bu paran›n taraf›na ödenmesi için 30.11.2005; tarihli dilek-

çe ile daval› idareye baflvuruda bulundu¤u, ödedi¤i miktar›n
2.748,00.-YTLlik k›s m›n›n ödenmemesi üzerine tazmini

istemiyle bak›lmakta olan davan›n aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Bu durumda, an›lan yönetmeli¤in 31. maddesinde belirtilen ve difl hastal›klar›n›n
tedavisinde kullanilan alt›n veya benzeri di¤er k›ymetli madenlerin d›fl›nda yap›lan
tedavi giderlerinin k›s›tlanaca¤› yolunda mevzuata aç›k bir hüküm olmad›¤› halde,
yasa ve yönetmelikte yer almayan ve 2005 Mali Y›l› Bütçe Uygulama Talimat›yla
getirilen k›s›tlay›c› hükme dayan›larak davac›ya tedavi giderinin tamam›n›n öden-
memesi hukuka ve mevzuata ayk›r› bulundu¤undan, tedavi giderini tamam›n›n
davac›ya ödenmesi gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.
Aç›klanan nedenlerle, dava konusu ifllemin ‹PTAL‹NE, tedavi gideri talebinin
KABULÜNE, hesaplanacak miktara 30.11.2005 tarihinden itibaren yasal faiz
uygulanmas›na, afla¤›da dökümü yap›lan 39,00.-YTL yarg›lama giderinin daval›
idareden al›narak davac›ya verilmesine, arta kalan posta ücretinin istemi halinde
davac›ya iadesine, karann tebli¤ini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde bu
karara karfl› Erzurum Bölge ‹dare Mahkemesi Baflkanl›¤› nezdinde itiraz baflvuru-
sunda bulunabilece¤inin taraflara tebli¤ine, 06.11.2006 gününde karar verildi.

BAfiSA⁄LI⁄I..
• Diflhekimi Jale Ak›nc›’n›n Efli 

Diflhekimi Abdülkadir Ak›nc›,
• Diflhekimi Cengiz Aktafl,

• Diflhekimi Hanife Özdamar’›n babas›,
• Diflhekimi Ayd›n Renda’n›n babas›,
• Diflhekimi Yaflar Uzun’un babas›,

vefat etmifllerdir.

Kaybettiklerimize Tanr›’dan rahmet,
yak›nlar›na sab›r dileriz...

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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A⁄IZ VE ÇENEYE YÖNEL‹K CERRAH‹ ‹fiLEMLER 
K‹MLER TARAFINDAN YAPILAB‹L‹R?

Diflhekimi Adil Baflman’›n Ba¤›fl›yla

Gazi Çocuk Yuvas› 
Difl Ünitesine Kavufltu...

A¤›z ve Çeneye yönelik cerrahi ifllemlerin hangi hekimler ya da cer-
rahi branfl taraf›ndan yap›labilece¤i konusunda ülkemiz
mevzuat›nda ayr›nt›l› bir düzenleme bulunmamaktad›r. Ülkemizde
t›p hekimli¤i alan›ndan plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ve
travmatoloji uzmanlar› ile difl hekimli¤i alan›ndan çene cerrahi
alan›nda doktora yapan hekimlerce bu giriflimler gerçeklefltirilmek-
tedir. T›pta Uzmanl›k Tüzü¤üne göre uzmanl›k alan ilgili cerrahi
branfl hekimlerinin bu ameliyatlar› yapma hakk› vard›r. Difl
Hekimli¤inde ise uzmanl›k bulunmay›p, uzmanl›k karfl›l›¤› olarak
doktora göze çarpmaktad›r. Oro-Maksillo-Fasiyal Cerrahi Uzmanl›¤›
Avrupa Komisyonu'na göre t›p ve diflhekimli¤i alan›na aç›k bulun-
mal›d›r.
Komisyonca ulusal e¤itimin, 2 y›la kadar ilgili cerrahi e¤itimini içer-
mesi gerekti¤i belirtilmektedir. Bu perspektiften bak›ld›¤›nda, 5 y›ll›k

temel e¤itimden sonra, 4 y›ll›k çene cerrahisi doktora e¤itimini
tamamlam›fl diflhekimlerinin bu ifllemleri gerçeklefltirilmeleri Oro-
Maksillo-Fasiyal Cerrahi Uzmanl›¤› Avrupa Komisyonu normlar›na
uygun görünmektedir. Nitekim yasal mevzuat›m›zda da bu konuda
herhangi bir yasaklay›c› hüküm bulunmamaktad›r. 
Bu nedenle Yasal olarak Oro MAksillo Fasial Cerrahi Doktoras› olan
Diflhekimlerinin cerrahi müdahaleleri (Sa¤l›k mevzuat›nda belirtilen
hastane ortam› h a z›rlanmak kayd›yla) hukuka uygun
bulunmaktad›r..

Yard. Doç. Dr. Burcu Efi‹YOK
Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI

SHÇEK Gazi Çocuk

Yuvas›’na Diflhekimi Dr.

Adil Baflman taraf›ndan

ba¤›fl yap›lan “Yaflar

B a fl m a n  D i fl  Ü n i t e s i ”

1 Aral›k 2006 tarihinde hiz-

mete aç›ld›. Bu konuda Dr.

Adil Baflman flunlar› söyle-

di; “Bir ülkenin ça¤dafl-

l›¤›n›n ve geliflmiflli¤inin

de¤erlendirilmesinde, en

önemli kriterlerden biridir çocuklar. Çocuk yuvalar› ve yetifltirme

yurtlar›n›n durumu da o ülkenin ne kadar modern ve geliflmifl

oldu¤unun önemli göstergelerindendir. Çocuk yuvalar› ve yetifltir-

me yurtlar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas› da birçok alanda efektif bir hiz-

met sunabilmesiyle orant›l›d›r.

Koruyucu a¤›z difl sa¤l›¤› hizmetleri, toplumumuzun ortak sorum-

luluk alan›nda bulunan bu çocuklar›m›z yani gelecek nesillerimiz

için de eriflebilir olmal›yd›.

Benim de y›llard›r düflledi¤im; babam›n ismini ve umudunu yaflata-

cak olan difl ünitesi hayalim, SHÇEK Gazi Çocuk Yuvas›’nda ger-

çek oldu.

Koruyucu a¤›z difl sa¤l›¤› e¤itimi alt› yafl›ndan itibaren daha da

önem kazan›yor. Bilindi¤i gibi Dünya Sa¤l›k Örgütü de 2010 y›l›

hedeflerinde 12 yafl›ndaki çocuklar›n difl sa¤l›¤›n› de¤erlendirme

kriterlerine alm›flt›r.

Difl hekimli¤i hizmetlerinin ilerleyen vakalarda devlete çok daha mali-

yetli oldu¤u ve bunun yan›nda difl ve difleti hastal›klar›n›n önlenebilir

hastal›klar oldu¤u düflünülürse; birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin

yani koruyucu hekimli¤in önemi daha da iyi anlafl›lmaktad›r.

Bu olay›n Türkiye geneline yay›ld›¤› düflünüldü¤ünde a¤›z difl

sa¤l›¤› konusunda çok ciddi olarak bilinçlenmifl yetiflkin bireylere

sahip olaca¤›m›z› düflünüyorum.”

fiark›larla 
Ölümsüzlü¤e

Efe Güray E¤itim ve Spor Vakf›’n›n düzen-

ledi¤i “fiark›larla Ölümsüzlü¤e” konseri

17 Aral›k’ta Gazi Üniversitesi Rektörlük

Gazi salonunda gerçeklefltirildi.

Opera sanatç›lar›  Hülya Kazan, Arda Aktar, Aykut Ç›nar ve Tuncay

Kurto¤lu'nun solist olarak kat›ld›klar› konsere,  Duygu ‹nand›k piya-

nosuyla efllik etti. 

Konser öncesi Sevgili Efe’yi kendini anlatt›¤› sat›rlarla ve resimler-

le anarken tüm dinleyiciler duygulu anlar yaflad›.

Konser sonras› görüfllerini ald›¤›m›z vak›f baflkan› meslektafl›m›z

Enis Güray, “Olanaklar› üniversite e¤itimlerini karfl›layamayacak

diflhekimli¤i ö¤rencilerine destek sa¤lamak amac›yla var gücü-

müzle çal›flmaktay›z. Bu konserle  vakf›m›za gelir elde etmekle bir-

likte, sevgili o¤lumuzu en güzel flekilde bir kez daha and›k. O her

zaman Türkiye’nin gelece¤ini kuracak olan bu ça¤dafl gençlerin,

vakf›m›za katk›lar›n› ve eme¤ini esirgemeyen dostlar›n ve Efe

Güray E¤itim ve Spor Vakf› ailesinin gönlünde yaflamaya devam

edecek” diyerek, 2006 y›l›nda Türkiye genelinde 26 ö¤renciye des-

tek sa¤lan›rken, bu y›l bu say›n›n  Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n da

kat›l›m› ile 46’ya yükseldi¤ini belirtmifltir.

Biz de ADO olarak bu özverili ve kutsal e¤itim çal›flmas›n› gönül-

den destekledi¤imizi ve taktir etti¤imizi tüm meslektafllar›m›z›n bil-

mesini isteriz. Giderek büyüyen Efe Güray E¤itim ve Spor Vakf›’na

olan katk›lar›n›z›n artarak devam›n› dileriz.  

HABERLERAA OODD
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ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI  Ö⁄RENC‹ KOLU 
2. OLA⁄AN GENEL KURULU
Ö¤renci Kolu muzun  2. Ola¤an Genel kurulu, 24 Aral›k 2006 Pazar günü, Ankara Diflhekimleri Odas› merkezinde yap›ld›. Ankara Diflhekim-
leri Odas› Baflkan› Doç. Dr. Merih BAYKARA, Oda Genel Sekreteri Koray GÜNER, 11.Dönem T.D.B Delegesi Nihat KÖKSAL’›n da haz›r bulun-
du¤u genel kurul, Ulu Önder ATATÜRK an›s›na 1 dakikal›k sayg› duruflu ard›ndan okunan ‹stiklal Marfl›m›zla bafllad›.
Oda Baflkan› Doç. Dr. Merih BAYKARA ve Genel Sekreter Koray GÜNER yapt›klar› konuflmalarda, Diflhekimleri Odalar›n›n Kurulufl Amaçlar›,
faaliyetleri, sorumluluklar› hakk›nda, çok yak›nda ayn› meslek alan›nda çal›flacak ö¤renci kardefllerimize bilgilendirmeler yapt›lar.
Genel Kurul Divan Heyeti, Diflhekimi Nihat KÖKSAL ve ö¤renci kardefllerimizden Burçin ÇEV‹L, Y. Burhan DÖNMEZ in seçilmesiyle olufltu-
ruldu. Divan heyeti Baflkan› Nihat KÖKSAL, ö¤renci kardefllerimizin, ileride diflhekimi ve oda aktif üyesi olarak kat›lacaklar› Diflhekimleri
Odalar› Genel Kurullar›n›n ve seçimlerinin provas› niteli¤inde olan bu  genel kurulda, tamamen genel kurul format›n› uygulam›flt›r.
1.Dönem Oda Genel Sekreteri Diflhekimi  Elif YÜCEDA⁄ ›n faaliyet raporunu okumas›n›n ard›ndan, 1. Dönem Sayman›  Deniz GÜRSOY Mali
raporu okumufltur. Gelecek Döneme Ait Tahmini Bütçe, Sayman taraf›ndan Genel Kurula  bilgilendirilmifltir. Yönetim Faaliyet Raporu ve mali
Rapor Genel Kurul da  OY B‹RL‹⁄‹’yle kabul edilmifltir.
Divan heyetine verilen önergeler görüflüldükten sonra ,dilek ve temenniler bölümünde söz alan ö¤renci kardefllerimiz düflüncelerini ifade
etmifllerdir. Yap›lan seçimler neticesinde Kurullarda görev alan ö¤renci arkadafllar›m›z›n isimleri flunlard›r:

Yönetim Kurulu
Deniz GÜRSOY (Baflkan)
Merve ÇAKIR (Baflkan Vekili)
Ayça YARCI (Genel Sekreter)
Emre KARAAL‹ (Sayman)
Eda Ezgi DEM‹R (Leo)

Denetleme Kurulu
Gaye SEV‹ML‹ (Baflkan)
Tayfun YAZICI (Raportör)
Merve ULUAKAY (Üye)

Üst Kurul Delegasyon
Deniz GÜRSOY
Berk ÖZO⁄UL
Elif YÜCEDA⁄
Merve ÇAKIR
Eda Ezgi DEM‹R

SAHTE D‹fiHEK‹M‹
YAKALANDI...
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müfettifllerinin ve Çank›r› ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
yetkilerinin, Çank›r› ‹li Kurflunlu ilçesinde yapm›fl oldu¤u teftifl
ve incelemeler s›ras›nda sahte diflhekimi Hüsamettin CER‹T’i
faaliyet gösterdi¤i ifl yerinde 64 kalem difl protezi ve
diflhekimli¤inde kullan›lan cihazlar, malzeme ve ilaçlarla hasta
bafl›nda faaliyet s›ras›nda yakalanm›fllard›r. Sahte Diflheki-
minin malzemelerine say›ld›kça el konularak hakk›nda
soruflturma bafllat›lm›flt›r. Konuya hassasiyet gösteren
Çank›r› ‹l Sa¤l›k Müdürü Dr. Mustafa ÖZYÖRÜK nezdinde
halk sa¤l›¤›n› tehdit eden bu sahte diflhekimine yönelik
baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› Çank›r› ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
çal›flanlar›na, Ankara Diflhekimleri Odas› ve tüm
meslektafllar›na teflekkür etmifllerdir.
27.12.2006-08.49

Toprakl›k ADSM 
Baflhekim Yard›mc›s›  
A. Didem ve Bülent

Mumcu çiftinin erkek
çocuklar› dünyaya

gelmifltir

HOfiGELD‹N BEBEK...

sa¤l›kl›, mutlu ve 
baflar›l› bir yaflam dileriz...

HABERLERAA OODD

Diflhekimi 
Ömür Polat

Özsoy Serhat
Özsoy

evlendik...

çiftine 
yaflam 
boyu 
mutluluklar
dileriz







Soru: Sivil hayata, bir sivil top-
lum örgütünün bafl›na gelerek
geçifl yapt›n›z. Neden bunu tercih
ettiniz?

ERUYGUR: Biz, sivil toplum örgü-
tü de¤il demokratik kitle örgütü diyo-
ruz. Bu örgütler içinde a¤›rl›kl› olan
örgütlerin bafl›nda geliyor Atatürkçü
Düflünce Derne¤i geliyor. ADD ye
emekli olduktan iki y›l sonra genel
baflkan seçildim. Önceden al›nm›fl bir
karar de¤il. Karar›m› verdikten sonra
arkadafllar›ma ve çevreme dan›flt›m.
Seçim ortam› hiç bilmedi¤im ve bek-
lemedi¤im bir ortamd›. Emekli bir
asker için de¤iflik bir ortamd›. Ama
çabuk al›flt›m. Çok k›sa bir süre içeri-
sinde karar verdim ve seçime kat›l-
d›m. Beni seçtiler. Genifl çapl› bir
çal›flma yapma flans›m olmad›.
Arkadafllar›mla seçim kampanyas›n›
yürüttük 

SORU: Emekli bir orgeneral
olman›z›n seçilmenizde etkisi
olmad› m›?

ERUYGUR: Delegelerin bir ço¤u
ile sadece koridorlarda görüflme
flans›m oldu. Sohbetlerden arkadaflla-
r›m zannederim ki tatmin oldular ve
beni seçtiler. Benim seçilmem bir
mesaj de¤il, benim emekli orgeneral
olmam baz› arkadafllar›mda bir tered-
düt has›l oldu. Acaba bir asker kiflinin
bir sivil örgütün bafl›na seçilmesi bir
baflka anlam ifade edermi diye. Ben
kendilerini ikna etmeye çal›flt›m bir
yerden bir örgütlü çal›flman›n sonucu-
mudur v.s.  gibi bir tak›m de¤erlendir-
meler oldu. Tamamen bireysel bir
karard›.

Soru: Siz genel baflkan seçildik-
ten sonra ADD de neler de¤iflti?

Eruygur: Benim  dernekte kifli-
li¤imden kaynaklanan de¤ifliklikten
ziyade, yönetici olarak ekip olarak
yapt›¤›m›z de¤ifliklikler vard›. Biz önce
flunu saplad›k: Atatürkçü Düflünce
Derne¤i, flu ana kadar ki çal›flmalar›n-
da daha çok kendi içine kapanm›fl. Bir
tak›m sloganlar içinde kalarak görevi-
ni yapma gayreti içerisine girmifl bir

Atatürkçü
Düflünce
Derne¤i Genel
Baflkan›
fiener Eruygur
ile; Atatürkçü
düflünce, 
laiklik,
ça¤dafllaflma
ve sivil 
toplum 
örgütleri 
üzerine
görüfltük...

dernek. Atatürkçülü¤ü konusunda,
düflünceleri konusunda en ufak endi-
fle yok. Ancak, yöntemsel aç›dan
kendi içine kapan›k yaflad›klar› için
toplumla bütünleflme konusunda
sorunlar› olmufl. Ben ve arkadafllar›m
önce bunu saptad›k. Toplumla bütün-
leflmemiz laz›m dedik. Bu dernek
1989 y›l›nda kurulmufl. Bu derne¤in
kurulufl safhas›nda belirledi¤i iki
önemli husus var. Birincisi,  toplum
giderek Atatürkçü düflünceden uzak-
laflt›r›l›yor. ‹kincisi, Atatürkçü düflün-
ceye karfl› sinsi bir kalk›flma var. On
yedi y›ll›k süre içinde cumhuriyet kar-
fl›t›, Atatürkçü düflünce karfl›t› kiflilerin
say›s›nda artma olmufl. Dernekte bun-
lara karfl› kurulmufl. Özelefltiri yapt›k.
Toplumla bütünleflmemiz laz›m dedik.
Kendi içimize kapanm›fl olmam›n
yaratt›¤› çemberi k›rmam›z gerekti. 

Soru: Derne¤in topluma karfl›
kapal› olmas›na dernek yöneticileri
mi neden olmufl?

E r u y g u r : Dernek yöneticileri ile
ilgili herhangi bir saptama yapmad›m
ben. Benden önceki yöneticilerle ilgili
bir elefltirim de yok.. Elefltiri yapma
niyetinde de de¤ilim. Bunun ak›ll›ca
ve yararl› bir fley olaca¤›n› sanm›yo-
rum. Bizim öz elefltirimizdir bu.
Toplumla, gençlerle, kad›nlar›m›zla
bütünleflelim dedim. Çal›flmalar›m›z›
belli salon çal›flmalar› içine hapsetme-
yelim . Üniversitelerle, gençlerle,
kad›nlarla iflbirli¤i yap›p üye say›m›z›
artt›ral›m dedik. Bir demokratik kitle
örgütleri, demokrasinin en önemli
unsurlar›ndan birisi. Ancak, Türkiye
deki demokratik kitle örgütleri üye
say›lar› itibariyle çok k›s›tl›. Halk›m›z›n
cumhuriyetin, demokrasinin bir gere¤i
olarak demokrasiye katk› sa¤lamas›
için demokratik kitle örgütlerine üye
olmas› gerekiyor. Bu konuda da en
potansiyel güç Atatürkçü Düflünce
Derne¤i. Ayn› zamanda hem üyeleri-
mizin hem de ulaflt›¤›m›z yurttafllar›n
Atatürkçülükle ilgili bilgi ve düflünce-
lerine de katk›da bulunal›m dedik. Ana
düflüncemiz bu. Güçlü, demokrasiden
yana, cumhuriyetin temel de¤erlerin-

Röportaj: Serdar Sütçü

“ATATÜRKÇÜ DÜfiÜNCEYE 
KARfiI S‹NS‹ B‹R KALKIfiMA VAR”
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SORU: Peki bu çal›flmalar›n
ard›ndan üye say›s›nda bir art›fl
yafland› m›?

ERUYGUR: Son iki ayda 4 bin kifli
üye oldu. Tabii flu anda mesela üç
avukat arkadafl üye olmak için geldi.
D›flar›da üye olmak için bekleyen en
az elli bin kifli var. Her gitti¤im yerde,
her tv konuflmas›ndan sonra biz nas›l
üye oluruz, nas›l katk› sa¤lar›z diye
talepler var. fiu anda 120 bin üyemiz
var. 

Soru: Son iki ayda 4 bin kiflinin
üye olmas›n›n anlam› nedir?

Eruygur: Siyasi konjektür, ortam
ve iletiflim üye say›s›nda art›fl yaflan-
mas›na neden oldu. Toplulumumuz
Atatürkçü düflünceden uzaklaflmak
bir kenara, Atatürkçü düflünce karfl›t›
kifliler, toplumda etkinlik kazanmaya
bafllad›lar. 

Soru: Toplumun ADD ye bak›fl
aç›s› nas›l?

Eruygur: Toplumun derne¤e bak›fl
aç›s›n›n çok daha s›cak oldu¤u kesin.
Bak›n›z, benim inanc›m flu ki
Türkiye'de Atatürk’e sayg›s›zl›k
yapacak, Atatürk’e karfl› olabilecek en
fazla yüzde sekiz yüzde dokuz kifli
vard›r. Bu oran her da¤›l›mda mevcut.
fiimdi bak›n, Atatürk Büyük Taarruzu
gerçeklefltirmifl, zafer kazan›lm›fl buna
ra¤men  Atatürk’e muhalefet var.
Atatürk’ün hayatta oldu¤u zaman bile
Atatürk karfl›t› toplumda vard›, meclis-
te vard›. Baflkomutanl›k yetkilerini
dahi geri almak istemifller. Bunlar›
normal karfl›lamak laz›m. Atatürk’ün
hayatta oldu¤u zamanda bile Atatürk
karfl›tlar› vard›. Muhalefeti normal
kabul etmek laz›m. Muhalefetin etkin-
leflmesi önemli. Biz, Türkiye'de bunla-
r›n de¤il, Atatürkçü düflüncenin hakim
olmas›n› istiyoruz. Derne¤imizin
amac› da bu. Derne¤imizin kamu
yarar›na bir dernek oldu¤u Bakanlar
Kurulu karar›yla belirlenmifl bir der-
nek.. Bir baflka konuyu da gözden
uzak tutmamam›z laz›m.  Bir baflka
konuyu da gözden uzak tutmamak
laz›m. Anayasada iktidar da kim olur-
sa olsun de¤ifltiremeyece¤i maddeler
var. Üç madde var. 174. madde var
devrim yasalar›n› kapsayan. Dolay›s›
ile toplumda iktidara kim gelirse gel-
sin Atatürkçü düflünce sisteminin
hakim olmas› laz›m. Bu yasal bir
zorunluluktur. Aksi taktirde anayasa
ihlal edilir, meflruluk tart›fl›l›r hale gelir. 

den yana bir demokratik kitle örgütü-
nün demokrasinin yücelmesi konu-
sunda önemli katk›lar sa¤layaca¤›n›
düflündük. Bunun için yapt›k. 

SORU: Bunlar› sa¤lamak için
neler yapt›n›z?

Eruygur: Öncelikle, bizim üniver-
sitelerde gençlik kolu oluflturmak için
yeni çal›flmalar oluflturduk. Belli kollar
oluflturduk. Bunlardan ilkini gençlik
kolu oldu. Ayr›ca bas›n yay›n halkla
iliflkiler kolu, örgütlenme kolu, iletiflim
kolu, hukuk kolu gibi bir çok kolu
oluflturduk. 

Soru: Toplumla bütünleflmeyi
sa¤lamak için neler yapt›n›z?

Eruygur: Biz tabi belli kitle d›fl›nda
di¤erlerine ulaflmak için programlar
haz›rl›yoruz. ‹zmir de bu konuda bir
gençlik kurultay› haz›rlad›k. Kurultay›n
içinde üç gencin görev almas›n›
sa¤lad›k. Onlar›n, Atatürkçü gençlik
politikas› konusundaki düflüncelerini
ald›k. Derne¤in tüm kurullar›nda genel
yönetim, merkez yürütme kurulunda
ve ileriki aflamada genel kurulda
gençlere belli kontenjanlar vermeyi
düflünüyoruz. Derne¤i ve örgütü
gençlefltirmek için bu çok önemli.
Tabii bu flimdilik tüzük nedeniyle
mümkün de¤il. Tüzü¤ün de¤ifltirilmesi
genel kurul karar›na ba¤l›. Bizim yirmi
befl kiflilik bir genel yönetim kurulu-
muz var. Bu kurulun karar›na ba¤l›
olarak bir gençlik kurulu da ekleye-
ce¤iz. 9 kiflilik merkez yürütme kuru-
luna da üç kiflilik genç üye getire-
ce¤iz. Bu flekilde gençlerle bütünlefl-
mek istiyoruz. Bunun amac› hem
gençleri yetifltirmek hem de gençlerin
denetimine aç›lmak. Böylece bütün-
leflme sorununu da çözmüfl olaca¤›z.
Üniversitelerle yak›nlaflma son derece
önemli. Çok say›da rektörle görüfltük.
Üniversitelerde iki tane rektör üyemiz
var. Uluda¤ ve 19 May›s üniversiteleri
rektörleri üyemiz. Ayr›ca genel baflkan
yard›mc›m›z da Prof. Dr. Nur Serter.
Bizim bir de bilim ve dan›flma kuru-
mumuz var.Burada da Türkiye gene-
linde çok tan›nm›fl ö¤retim üyeleri
mevcut.Yine Türkiye deki tüm bilimsel
kurulufllar ve üniversitelerle iletiflim
sa¤layaca¤›z. Bunun için alt yap›
sa¤land›. fiimdi bunun daha ifllevsel
hale gelmesi için çal›flmalar› sürdürü-
yoruz. 

Soru: Peki laiklik ve Cumhuriyet
Anayasal güvence alt›na al›nmam›fl
olmasayd› flu anda sorun olur
muydu?

E R U Y G U R : Tabii ki olurdu.
Atatürkçü düflünce sisteminin neden
önemli oldu¤unu dilimin döndü¤ü
kadar anlatmaya çal›flay›m. Kurtulufl
Savafl›’n›n bafllang›c›nda bir belirleme
yap›lm›flt›. Denmiflti ki ulusal güçler
egemen k›l›nacak. Bu Erzurum
Kongresi’nde, daha öncesinde
Amasya tamiminden bafllayan mecli-
sin kurulmas›na kadar geçen dönem-
de tüm kurtulufl hareketinin temel fel-
sefesi ulusal güçler etken olacak, ulu-
sal irade egemen olacak. Türk ulusal
hareketenin temel felsefesi oldu bu.
Ulusal irade, periyodik olarak yap›lan
seçimlerin sonucunda oluflan iradenin
ayn›s› olmas› mümkün de¤il.
Konjektürel olarak baz› de¤iflimler
olacakt›r ama, ulusal irade ulusal
e¤emenli¤in hakim k›l›nmas›n› gerek-
tiren koflullarda ancak oluflabilir. Halk›
toplay›n›z, ‘Siz düflman›n karfl›s›nda
bafl› e¤ik mi olmak istiyorsunuz?’ diye
sordu¤unuz zaman seçim
sand›¤›ndan farkl› bir sonuç ortaya
ç›kar. ‘Siz düflman karfl›s›nda güçsüz
mü olmak istersiniz’ diye sordu¤unuz-
da da farkl› bir irade ç›kar ortaya.. ‹flte,
Atatürkçü düflünce sistemi bu. Ulusun
ruhunda olan iradedir. Farkl› yorumlar
yap›l›yor. Bunlar siyasal amaçl›, oy
kapmaya yönelik yorumlard›r. Biz
diyoruz ki o zaman her genel seçim
sisteminde bir anayasa m› yapaca¤›z
yani. Her Anayasa sonucunda ayr› bir
ulusal irade mi tarif edece¤iz? Ulusal
iradeyi, seçim sonucunda oluflan ira-
deyle eflde¤er sayd›¤›m›z zaman
kat›l›mc› demokrasiyi inkar ediyorsu-
nuz demektir. Kat›l›mc› demokraside,
cumhurbaflkan› var, anayasaal kuru-
lufllar var, muhalefet partileri var,
demokratik kitle örgütleri, yarg› var.
Bunlar›n hepsini birlefltirince kat›l›mc›
demokrasinin unsurlar› oluflur. O
zaman demokrat olmufl olursunuz.
Baflka türlü ‘ben seçildim, ben iste-
di¤imi yapar›m’ fleklindeki düflünce
demokrat bir düflünce de¤il. Bizim
kanatimize göre. Bu neyi kan›tlar bili-
yor musunuz. Siz isterseniz hilafeti
bile getirebilirsiniz fleklinde söylenen
düflüncelerin do¤ru oldu¤u yönüne
getirir. Bu yanl›flt›r. Siz isterseniz hila-
feti falan getiremezsiniz. Niye getire-
mezsiniz. Ulusal irade hilafeti isteme-
mektedir. Yüzde yirmi oy olm›fls›n›z,
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kamette geliflmifltir. Bir anlamda halka
flirin gözükmeye dayal› bir zihniyetle
hareket ediyorlar. Ülkenin sorunlar›n›
çözmeyi ondan sonra düflünen bir
sistematik geliflmifl. Bundan kurtar-
mam›z laz›m ülkemizi. Bu da ADD’ nin
bir siyaset okulu haline getirilmesine
ba¤l›. Ayn› zamanda bir kitlesel güç
haline gelmesine de ba¤l›. Bu olufla-
cak olan kitlesel güç, siyasal partileri-
mizin bir yerde belli istikamete do¤ru
yönlenmesi sonucunu do¤uracak.
Biz, ulusal iradenin bir yerde siyasal
partilere aç›lan penceresi olacak.
Bizim davran›fllar›m›zdan halk›n ne
düflündü¤ünü ö¤renmeye çal›flacak-
lar. Siyasal partilerle iliflkimiz olmaya-
cakt›r. Onlar› Atatürkçü düflünce sis-
temine ne derece hizmet ederlerse o
derece destekleyece¤iz. Kafam›zdaki
Atatürkçü düflünce misyonu bu.

Soru: 5 milyon üyeniz olursa
büyük bir potansiyel oluflturacaks›-
n›z...

Eruygur: Benim siyasetle iliflkim
olamaz. Yafl›m 66’ya geldi. Son tan-
godur diyorum. Düdük ne zaman çal›-
n›r bilmiyorum. Benim kiflisel bir özle-
mim yok.  Siyasete girmeyece¤im.
Sizleri siyasetçi, yurttafl olarak yetifl-
tirmeye yönelik çabalar›m›z olacak.
Bu çizgi içinde iki önemli bariyerimiz
var. Birincisi,1923 den geriye ulusu
döndürmemek ve ulusumuzu ülkemizi
böldürmemek. Bu iki bariyer geçilme-
dikten sonra biz Atatürkçü düflünce
içinde gelifltirip yo¤urup iyi bir yurttafl
haline getirmek için çal›flmalar›m›z›
sürdürürüz.

yüzde k›rk oy alm›fls›n›z her neyse
önemli de¤il. Yüzde k›rkbefl de oy ala-
bilirsiniz. Ama siz yinede bu hilafeti
getiremezseniz, Ulusal iradenin içinde
bir dönüflüm mant›¤› var. Kurtulufl
savafl›ndan bafllay›p yüzünüzü baflka
bir ayd›nl›k düzene do¤ru döndür-
müflsünüz. 

Soru: Hilafetin seçim d›fl›nda
gelme flans› var m›? ‹ran’a
Humeyni’nin gelmesi gibi...

E r u y g u r : Atatürkçü düflünceden
yana olanlar uyumad›ktan sonra böyle
bir fley olmaz. Bunun için biz var›z. 

Soru: ADD’nin üye hedefi ne? 
Eruygur: Bir y›l içinde befl milyon

kifliyi üye yapmak istiyoruz.

Soru: Bu kadar k›sa bir sürede
bunu baflar›rsan›z siyasete at›l›r
m›s›n›z? 

Eruygur: Siyasete at›lma gibi bir
düflüncem yok. Ama, Atatürkçü
Düflünce Derne¤i’ni bir siyasi parti
de¤il, siyaset okulu haline getirmek.
Burada atatürkçülü¤ü benimsemifl,
ça¤dafl de¤erlerle bezenmifl, siyaseti
Türkiye’nin dini duygular›n› istismar
ederek oy kapmaya çal›flan siyasetçi
tipinden uzaklaflt›rmak amac›nday›z.
Herkesin ortak olarak baflvurdu¤u bir
yöntem var.Halk›n dini inançlar›n›
sömürmek. En kolay da bu. Bundan
baflka da yöntemleri yok.
Siyasetçilerimizi ya da baz› siyasetçi-
lerimizi bundan tenzih ediyorum.
Gerçekten de¤erli, ulusa hizmet ama-
c›yla siyaset yapan siyasetçilerimiz de
var. Ancak siyaset mant›¤›m›z bu isti-

Soru: Ülkenin sorunlar›na asker
ve dernek baflkan› olarak iki farkl›
gözlükle bakacak olursan›z sorun-
lar› farkl› görür müsünüz? Ülkenin
en önemli sorunlar› nelerdir?

E r u y g u r : Türkiye’nin iki önemli
sorunu var. Az önce sözünü etti¤im
bariyerler. Asker gözüyle sorunlar›
de¤erlendirme yetkisine sahip
de¤ilim. fiu anda silahl› kuveetlerin
komutanlar› var. Onlar zaten görüflle-
rini dile getiriyorlar. Ben bu günlere
geliflimi silahl› kuvvevtlerin içindeki
yetifltirmeye borçlu olan birisiyim.
Benim için TSK çok önemli bir kurum.
Kurumuma sayg›yla ba¤l›y›m. Askerlik
mesle¤imi çok seviyorum. Ama o
dönem bitti. Hatta eflimin, arkadaflla-
r›m›n da karfl› durmas›na ra¤men ‘bu
yafltan sonra böyle bir fleye gerek var
m›?’ demelerine ra¤men aday oldum.

Soru. Efliniz neden karfl› ç›kt›?
Eruygur: Eflim bana dedi ki ‘Bak

emekli olduk. Ömrümüzün son günle-
rinde bir arada olsak daha iyi de¤il
mi’. Bende, „Ben gelir, giderim“
dedim.

Soru: Askerlerin efllerinin
sözünden ç›kmad›¤› söylenir...

E r u y g u r : Evet ç›kmazlar. Biz
eflimle anlaflan bir çiftiz. Onun serze-
niflinin nedeni birbirimize daha az
vakit ay›racak olmam›z. Birbirine
sayg› ve sevgi ile ba¤l›y›z. Önceden
mesleki koflullar nedeniyle uzak kal-
d›k. Onu telafi edelim anlam›nda söy-
lenmifl ifadeler bunlar yoksa o da yur-
dunu seviyor, o da bir müddet sonra
deste¤ini veriyor.
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zorunday›z. Yoksa bu borcun alt›ndan
kalkamay›z“ deniyor. Dolay›s›yla borç
için birilerinin himayesini kabul etme-
miz söyleniyor. fiimdi yine ayn› zihni-
yet. Diyorlar ki bu iliflkileri bozarsak ve
kendimize yeni bir yol ararsak her
fleyimizi kaybederiz. Atatürk döne-
minde hiçbirfleyimizi kaybetmedik.

Soru: ADD'nin güç birli¤i yapt›¤›
örgütler var m›?

Eruygur: ADD'nin yurtd›fl›nda da
çal›flmalar› var. fiubemiz yok. Ama
orada kendilerini ADD’ye ba¤l› hisse-
den ve böyle çal›flanlar var. Organik
bir ba¤›m›z yok. Onlarla yak›n iliflki
içindeyiz. ADD'nin iflbirli¤i yapt›¤›
vak›f ve örgüt yok.

Soru: ADD'nin AB politikas›
nedir?

Eruygur: AB, bize o flekilde dayat-
malar içerisinde ki Lozan'›n yeniden
tart›fl›lmas›, Sevr'in yeniden uygulan-
mas› fleklinde bir dayatmaya dönüfl-
müfl Türkiye'nin AB politikas›.
Türkiye'nin yap›s›n› ve çerçevesini
koruyarak  birli¤ini ve bütünlü¤ünü de
koruyarak Avrupa Birli¤i'ne girmesi
mucizenin ötesinde bir olay haline
gelmifltir. Bizim, bunun bilincine var-
mam›z laz›m. Bunlar bizi istemiyorlar.
Bizim ç›karlar›m›z ile onlar›n ç›karlar›-
n›n üst üste gelmesi mümkün de¤il.
Bizim, Anayasa'da da ifade edilen üç
kritere dayal› bir devlet yap›m›z var.
Laik, demokratik ve sosyal hukuk
devletiyiz. Onlar›n amaçlar›, ulaflt›klar›
uygar teknolojik ya da sermaye biriki-
mi belli yaflam düzeyinin sürdürülme-
sine yönelik politikalar üretmek.
Bunun içerisinde geliflmifl ekonomiler
için pazar bulmak da var. Bizi bir
pazar olarak görüyorlar. Ancak biz,
sosyal devlet olgusunu da sürdürmek
zorunday›z. Çünkü, bölgelerimiz ara-
s›nda geliflmifllik düzey farkl›l›klar› var.
Bunlara çözüm bulacak bir ekonomik
politikas› ile Türkiye'nin ekonomik
politikas› üst üste gelmez. Dolay›s›yla
bizim ayn› politika içinde olmam›z,
onlar›n kriterlerine uyarak devletimizi
yüceltmemizin pek de mümkün ola-
mayaca¤›n› düflünüyorum.
Göstergeler de öyle gelifliyor. Gelir
düzeyleri aras›ndaki fark giderek art›-
yor. Bu, uygarl›ktan yana tutum alma-
mak anlam›na kesinlikle gelmemeli.
Atatürkçü düflünce sisteminin içinde

Soru: Derne¤in üye profili nas›l?
Eruygur: Elimizde bir istatistik yok

maalesef. Bayanlar›n say›s› daha fazla
olabilir. Mesleki anlamda da ö¤retmen
a¤›rl›kl›.

Soru: Yönetimde kaç bayan var?
E r u y g u r : Yönetimde maalesef

sadece Prof. Dr. Nur Serter hocam›z
var. Yerel yönetim kurulunda iki bayan
var. Bunlardan birisini ben seçtim.
Keflke mümkün olsa kad›n yönetim
kurulu üyesi say›s› çok fazla olsa.
Benim için gurur verici bir olay olur.
‹statistiki çal›flmay› bafllatt›k. 

Soru: Meclis Baflkan› ve Yarg›-
tay baflkan› yapt›klar› konuflmalar-
da laikli¤in yeniden tan›mlanmas›
gerektir dediler. Sizin görüflünüz
nedir?

Eruygur: Anayasa da bunlar belir-
lenmifltir. Aç›kt›r, nettir. ‹nanç konusu
çok bireysel bir konudur. ‹nanca sayg›
bizimde, Atatürkçü disiplinin
gere¤idir. Bu bir sosyolojik olgudur.
Sayg› duyuyoruz. Ancak inançlar›n
siyasal yaflama, devlet yönetimine
hakim olmas›n› öngören laik sistemi-
miz var. Bunu, tart›flma konusu yap-
maya gayret etmenin sadece oy avc›-
l›¤›ndan kaynaklanan ifadeler
oldu¤unu de¤erlendiriyorum. Bu aç›k-
lamay› yapanlar›n cahil oldu¤una
inanm›yorum. Bunlar›n hepsinin seçi-
me do¤ru seçmene selam duygular›
ile verilen mesajlar oldu¤unu düflünü-
yorum. 

Soru: Atatürk bu günkü durumu
ile ülkeyi devralsayd› neler yapard›?

Eruygur: Atatürk'ün amac› Türkiye
ve Türk ulusunu ça¤dafl uygarl›k
düzeyinin üstüne ç›karmakt›. Bir kere
Türkiye'nin ulusal devlet bütünlü¤ü ile
ilgili bir tak›m zemin kaymas›na yöne-
lik geliflmeler var. Bunun hemen
önüne geçerdi. Anayasan›n de¤ifltiri-
lemez maddelerine ra¤men, devrim
yasalar›na ra¤men bunlar›n alt›n›
oymaya yönelik kadrolaflma var.
Bunlar›n önüne geçerdi. Ça¤dafl
e¤itim çok önemli. Türk insan›n›n
gelece¤e haz›rlanmas› çok önemli.
Ulusun kendine güven duygusunu
yeniden kazand›r›rd›. Bunu hakl›m›za
aç›klamam›z laz›m. Halk›m›za flimdi
bunlar yerine, Borç içindeyiz. Birileri
ile mutlaka iyi iliflkiler içinde olmak

uygarl›ktan yana, bilimden yana tutum
almak vard›r. Bu, birilerine teslimiyet
anlam›na gelmez. Kendi gücünüze
inand›¤›n›z zaman her fleyi baflarabi-
lirsiniz. Türk ulusu, uzak Asya'dan
kopmufl, Akdeniz'e bafl›n› uzatm›fl
çok görkemli bir ulus. Bu ulusun
kurdu¤u devleti çok güçlü hedefler
do¤rultusunda ayakta tutabilirsiniz.
Bu, çok önemli bir potansiyeldir. Biz
fark›nda de¤iliz ama birileri bu gücün
fark›ndalar. Onun için gelip bu gücü
parçalay›p, mikro milliyetçiliklerle,
baflka yöntemlerle kendilerine pazar
k›lmaya çal›fl›yorlar. Bizim gücümüz
yerinde. 

Soru: TCK 301. maddesinin
de¤ifltirilmesi konusunda tart›flma
yaflan›yor. Sizce de¤ifltirilmeli mi?

Eruygur: Baz› belediye baflkanlar›,
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve
Türkiye'nin bütünlü¤üne aç›kca sald›-
r›yor. Bu cüreti gösterebiliyor. Buna
özgürlükçülük ad›na sessiz kal›n›yor.
Türklere ve Türklü¤e hakaret marifet
say›l›yor ve ödüllendiriliyor. 

Soru: ‹rtica tehlikesi gündeme
geldi¤i zaman darbe söylentileri
gündeme geliyor. Türkiye de darbe
olur mu?

E r u y g u r : Bu, benim konumun
d›fl›nda. Ben bunu bilemem. Benim
konumum bu konuda yorum yapma-
m› gerektirmez. ADD mensuplar› ola-
rak  Türkiye de demokrasinin yücel-
mesi konusunda faaliyetlerimizi sür-
dürmeye devam edece¤iz. 

Soru: Cumhurbaflkanl›¤› seçimi
konusu tart›fl›lan bir baflka konu.
Siz bunu nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?

Eruygur: Bizim kiflilerle ilgili bir
yorumumuz olamaz. Çankaya da
Cumhuriyet'in temel de¤erlerine ina-
nan kifliler bulunmal›d›r. Cumhuriyet'e
inanmayan kiflilerin orada ifllerinin
olmad›¤›na inan›yoruz. Olmamas›
laz›m.

Soru. Söyledi¤iniz özelliklerde
biri köflke ç›kmazsa ne olur?

Eruygur: Olursa büyük bir kaos
olur. Bu kaosu beklememek mümkün
de¤il. Türkiye’de Cumhuriyet'in temel
de¤erlerine inanan çok say›da insan
var. Bunlardan biri olabilir. 



SDI Radii Plus 
Bu cihaz LED ›fl›k cihaz› standartlar›na bir yeni-
sini ekledi. Yo¤unlu¤u oldukça fazla olan ›fl›k
1500  mW/cm2  gücünde. 5 y›l garantili.
Ergonomik dizayn› ve de¤iflik uç seçenekleri ile
öne ç›kmaya bafllad›.

Dental ÜrünlerDental Ürünler

Kavo Diagnodent
Çürük Dedektörü
Patentli lazer teknolojisi ile mine
yüzeyinin alt›nda tarama yaparak
çürük doku tespitine yard›mc› olu-
yor.

Kuraray Clearfil
S3 Bond
Hidrofilik ve hidrofobik bileflenleri
içerir. Asit, primer ve bond tek
ad›mda kullan›ma haz›rd›r. Mine ve
dentine yüksek ba¤lanma sa¤lar.
Tükrü¤ü bulaflmas›n› engeller.
Post operatif hassasiyeti gide-
rir.K›sa sürede uygulanmaktad›r.

Temps Tabs True Blue
Geçici materyaller için h›zl›, kolay flekillendirici ve detayl›
kapan›fl kayd› aln termoplastik tablet formunda olan Temp
Tabs, oldukça esnek bir yap›ya sahip. S›cak su veya alev
üzerinde kolayl›kla flekillendirilebiliyor. Daha sonra a¤›z
içine uygulanabiliyor.
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Hannspree 15” LCD TV
15” (yaklafl›k 38 cm) LCD ekrana sahip ürün ilginç
görüntüsü ile dikkat çekiyor. Pratik ayakl›¤› veya
duvara montaj aparat› ile kolayca kullan›ma
sunuluyor. Ekran 1024 x 768  XGA çözünürlü¤e
ve 2W+2W hoparlörlere sahip.

Teknolojik ÜrünlerTeknolojik Ürünler

Samsung DVD ve VHS
kaydedici tek cihazda
Bu kombine cihaz hem VHS kasetlerinizi hem DVD’leri
kay›t etme ve oynatma kabiliyetine sahip. VHS modü-
lünde 4 kafal› kaydedici, DVD modülünde (+), (-) ve çift
katmanl› tüm DVD formatlar›na kay›t yapabiliyor.
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Homedics 
proglamlanabilir
masaj koltu¤u
Muayenehanesinde son hastas›na bakt›ktan
sonra hiçbir difl hekiminin hay›r diyemece¤i bir
ürün. 10  ayr› motor ile kol,bacak ve omuzlara
masaj yapabiliyor. LCD dokunmatik kontrol
paneli ile 9 ayr› programla çal›flabiliyor.

‹nfocus Play Big IN 72
12 feet (yaklafl›k 3,65 metre) boyutundaki
dev ekran›nda tv seyretmek, oyun oynamak,
film izlemek oldukça keyifli. Ev sinemas›
anlay›fl›na farkl› bir boyut getiren projektör
2000:1 kontrast oran› ile çok parlak görün-
tüler sunuyor. Çevre birimlerine kolayl›kla
entegre edilebiliyor. Bu sayede hoparlör ve
di¤er birimlerle uyumu konusunda problem
yaflanm›yor.

Haz›rlayan: M. Memduh Mazmanc›







huzuruna ç›k›l›p sayg› duruflunda
bulunulmufltur.

Bosna Hersek Genelinde
1992’den 1995’e dek süren S›rp
Vahfleti’nin Kanl› Bilançosu: Ellibin’i
çocuk Üçyüzbin ölü, Üçmilyon’a yak›n
göçmen ve %60 y›k›lm›fl bir ülkedir.

Srebrenica’da Birleflmifl Milletler
Güvenlik Konseyinin 1993 y›l›nda
ald›¤› kararla Srebrenica Güvenli
Bölge statüsünde idi ve Lahey Eski
Yugoslavya için Uluslar aras› Ceza
Mahkemesi Kurmufltu. Güvenli Bölge,
BM ve NATO Bar›fl gücü içinde bulu-
nan Hollanda Birliklerinin korumas›n-
da idi. Potacari Kamp› da bu birli¤in
denetiminde idi. S›rp sald›r›lar üzerine
Potacari Kamp›na s›¤›nan ve s›¤›nmak
için kamp yak›n›nda olan Srebrenica
halk› 11.07.1995 ve takip eden birkaç
günde vahflice Hollanda’n›n kalleflli¤i
sonucu S›rp cellatlarca katledildiler.
Ço¤u çocuk ve sa¤l›kl› yetiflkin erkek-
lerden Türk isimleri ve Müslüman kim-
liklerinden ötürü planl› bir flekilde
seçilmifl Sekizbin Boflnak Potocari
kamp›nda ve kamp›n hemen yak›n›n-
daki ormanda ço¤una kendi mezar›
kazd›r›l›larak, akrabalar›n›n gözleri
önünde ve ç›¤l›klar ars›ndaki vahflet
ortam›nda diri diri gömüldüler.Bugün

Türkiye Bosna Hersek Dostluk
Derne¤i taraf›ndan 23.12.2006 tarihin-
de düzenlenen “Bosna Gerçe¤i”
konulu aç›k oturum Odam›z toplant›
salonunda yap›ld›. Aç›k oturum, Sanat
Kurumu Baflkan› ‹lker Çetin’in yöneti-
minde, Ankara Hukuk Fakültesi Genel
Kamu Hukuku Ana Bilim Dal› Baflkan›
Prof. Dr. An›l Çeçen ile Cumhuriyet
Gazetesi Yazar› Mustafa Balbay’›n
kat›l›m›yla gerçekleflti. Aç›k oturumu
ADO Yöneticileri, Türkiye’nin de¤iflik
yörelerinde kurulu Boflnak Dernekleri
temsilcileri, ilgililer, yetkililer,  Bas›n
Mensuplar› ve  dernek üyeleri izledi.

Türkiye – Bosna Hersek Dostluk
Derne¤i’nin 2. kurulufl y›ldönümü
etkinlikleri ‘’04.06.2006 tarihinde
Hollanda Makamlar›n›n Srebrenica
katliam› sorumlusu askerlere fleref
madalyas› vermesi olay›n›n k›nanma-
s›’’ amac› ile 22.12.2006 tarihinde
09.30’da Hollanda Sefaretine Siyah
Çelenk konulmas› ve Edebiyatç›-
Ressam ‹smail Gümüfl’ün Usta
Gazeteci Hikmet Bila’n›n Bat› ve
Uygarl›¤› bafll›kl› Genifl Aç› Köflesin-
deki makalesinden de esinlendi¤i
Bas›n Aç›klamas› ile ba¤lam›flt›r.
Ard›ndan 11.00 da Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi

hala Srebrenica’da duvarlarda silin-
memifl ‘’Svi Turci u Turscu- Bütün
Türkler Türkiye’ye’’ sloganlar›na rast-
lamak mümkündür. 2. Dünya
Savafl›ndan sonra Avrupa’n›n tam
ortas›nda ve Bütün Dünyan›n gözleri
önünde sergilenen bu utanç tablosu,
insanl›k ay›b›, en büyük soyk›r›m ve
insanl›k suçu niteli¤indedir. S›rplar iki
yafl›ndaki bebekten 102 yafl›ndaki
nineye kadar gözlerini k›rpmadan kat-
letmifllerdir. Katliam devam ederken
Hollandal› ve S›rp Generallerin yemek
yediklerini ve kadeh tokufltuklar›n›
gösteren bantlar yay›nlanm›flt›r. fieref
madalyas› verilen Hollandal› General
Thom Karremans iflte o askerlerden-
dir. Bir baflka bant kayd›nda ise
Orthodoks bir Papaz›n Boflnak
Gençleri öldüren ve kendilerine
‘’akrepler’’ad›n› veren S›rp Katilleri
kutsad›¤› görülmektedir. 

Bu ac› ve insanl›k tarihi için utanç
tablolar› ne yaz›k ki uzay›p gitmekte-
dir. Usta Gazeteci Hikmet Bila’n›n
de¤imi ile “Allah belan›z› versin!”
deseniz bir fley ifade etmez, “flerefsi-
zler” diye ba¤›rsan›z, yetmez. Buras›
sözün bitti¤i yer. Nacizane benim de
y›llar önce söyledi¤im gibi “Görmek
‹nanmakt›r.”

AÇIK OTURUM

“BOSNA GERÇE⁄‹”
Dt.Fehmi Bora fiARIÇ
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bir milli devlete kavuflmad›kça (gere-
kirse mübadeleyi göze alarak) yeni
sorunlar›n yaflanabilece¤ini, böylece
emperyal oyunlar›n bozulabilece¤ini,
Bosna konusunda bir ABD – AB ger-
ginli¤i yafland›¤›n›, Rusya’n›n da  dev-
rede oldu¤unu belirtti.

M u s t a f a Balbay konuflm a s › n d a
ö z e t l e , Balkanlardaki izlenimlerini,
B ofln a k l a r › n k o n u k s e v e r l i k l e r i n i ,
yeryüzünde yaflanm›fl bütün ac›lar›n
daha önce Balkanlarda yafla n m ›fl
oldu¤unu, 20. yüzy›l›n Balkanlarla
b afllay›p Balkanlarla bitti¤ini,
Sorunlar›n 21. yüzy›la da tafl›nd›¤›n›,
20. yüzy›l›n ilk yar›s›n›n “s›cak savafl”
ikinci yar›s›n› “so¤uk savafl” dönemi
oldu¤unu, 21. yüzy›l›n ise “karanl›k
s a v afl” dönemi oldu¤unu, karanl›k
s a v afl›n özelli¤inin dost, düflm a n ,
cephe, blok gibi kavramlar›n bulun-
mamas› olarak de¤erlendirildi¤ini, 83
ülkeyi gezdi¤ini, kendisini en çok etki-
leyen iki ülkenin Yemen ve Bosna
oldu¤unu, Bosna’da insanlar›n ambu-
lans sirenini duyduklar›nda “bir kifli
daha yaflama kofluyor” diyerek sevin-
diklerini, Saraybosna’daki en yeni
yap›lar›n mezarl›klar oldu¤unu,
Bosna’n›n etnik bir laboratuar nite-
li¤ini tafl›d›¤›n›, NATO’nun yak›n bir
tarihte Balkanlar geliflinin 5. y›l›n› kut-
lad›¤›n›, bu durumun kal›c› bir niyetle-
rin göstergesi oldu¤unu, medyan›n
gücünden de¤il güçlerin medyas›n-
dan söz edilebilece¤ini, Türkiye’nin
Boflnaklarla ilgili bir plan› olmad›¤› gibi
bir medya plan›n›n bulunmad›¤›n›,
Balkan iflbirli¤i örgütünün ifll e v s i z
kald›¤›n› belirtti.

23.12.2006 Cumartesi günü
Odam›z toplant› salonunda, Yönetim
kurulunun son derece nazik, s›cak ve
misafirperverli¤inde karfl›land›¤›m›z
Bosna Gerçe¤i Aç›k Oturumunda
Oda Baflkan›m›z Doç. Dr. Merih
Baykara konuflmac› Mustafa Balbay’a
yönelik olarak Türkiye’deki “Ulusalc›”
y ü k s e l ifl olgusu konusunda bir
de¤erlendirme yaparak bunun siyasal
sonuçlar› hakk›nda  soru yöneltti.
Mustafa Balbay cevap olarak o d a
baflkan›n›n de¤erlendirmelerine tama-
men kat›ld›¤›n› cevab›n soruda
oldu¤unu, tamamen de ayn› fikirde
oldu¤unu  belirtti.

Oturumu yöneten ‹lker Çetin, 23
Aral›k 2006 tarihinin Kubilay’›n
Menemen’de katledili¤inin de y›ldö-
nümü oldu¤unu, Balkanlarda ve
Ortado¤uda yaflanan sorunlar›n,
Atatürk’ün Balkan Pakt› ve Sadabat
Pakt› giriflimlerinin yerindeli¤ini kan›t-
lad›¤›n› belirterek konuflmac›lara söz
verdi.

An›l Çeçen konuflmas›nda özetle,
Bosna gerçe¤i konusunda genifl bir
de¤erlendirme yaparak Dayton
A n t l aflmas›n› yorumlad›. Balbay’›n
yaz›lar›na göndermede bulunarak;
BAL ve KAN tespitine kat›ld›¤›n›,
Osmanl›n›n interland›nda yer alan
Balkanlar, Bat› Trakya, K›br›s ve
Kafkasyadaki sorunlar›, Bofln a k l a r › n
“Bogomolizm” ile bafllayan Katolik ve
Ortodoks Kiliseleriyle karfl›tl›¤›n› ve
buna ba¤l› olarak Osmanl› egemen-
li¤ini kolayca kabul etmesini ve
Müslümanl›¤a geçifllerini, Bosna’da
y aflananlar›n Boflnaklar›n emperyal
güçler taraf›ndan “Türk egemenli¤inin
uzant›s›” olarak görülmesinden kay-
nakland›¤›n›, Hazar – Katar – Bosna
ba¤lant›s›n›, Boflnaklara yönelik kat-
liamda sadece Hollanda’n›n de¤il
Almanya, Yunanistan Ve S›rplar›n bir-
likte hareket etti¤ini, Türkiye’de yakla-
fl›k 15 milyon Balkan Göçmeni bulun-
du¤unun tahmin edildi¤inin, Balkan
göçmenlerinin geldikleri yerlerde
yaflad›klar› ac›lar nedeniyle Kurtulufl
Savafl›’nda da örgütlenme yönünden
öncülük yapt›klar›n›, ABD’nin AB ülke-
lerinden farkl› olarak Bosna’da
Müslümanlar› H›ristiyan Avrupa’ya
karfl› kullanmak istedi¤ini Boflnaklar›n
S›rp ve H›rvatlar ile görüflerek egemen

An›l Çeçen ayl›k strateji dergisi
olan “2023 Dergisi”nde, Mustafa
Balbay’da Cumhuriyet Gazetesi
Strateji ekinde özel bir say›n›n Bosna
Gerçe¤i konusuna ayr›lmas› için des-
tek vereceklerini, bu konuda Bosna
kökenlilerin de katk›da bulunmas›
gerekti¤ini aç›klad›lar. Aç›k oturumun
somut ve en önemli sonucu bu
flekilde belirlendi.

Aç›k oturumun sonunda, oturumu
yöneten ‹lker Çetin’e Ressam ‹smail
Gümüfl, An›l Çeçen’e Dernek Baflkan›
Enisa O¤uz, Mustafa Balbay’a Emekli
Hakim (Avukat) Ahmet Akgül, Oda
B aflkan›m›za Bendeniz taraf›ndan
dernekçe haz›rlanan birer flü k r a n
Plaketi verildi.          

Odam›z salonunda gerçeklefltirilen
aç›k oturum konuflmalar› bant çözüm-
leri yap›ld›ktan sonra derne¤in web
sayfas›nda tümüyle yay›mlanacakt›r. 

Odam›z›n da deste¤iyle yap›lan
aç›k oturumun Bosna konusunda en
kapsaml› oturumlardan birisi
oldu¤unu ve komuoyunda  yank›
uyand›raca¤›n› tahmin etmekteyim.
Yukar›da belirtilen dergilerde Bosna
gerçe¤inin tüm yönleriyle özel bir say›
halinde yay›mlanmas› durumunda
Bosna sorununun çözülmesi yolunda
önemli tezlerin ortaya konulaca¤› kufl-
kusuzdur.Çözüm önerilerinin kayna¤›
odam›z›n deste¤iyle gerçekleflt i r i l e n
bu aç›k oturum olabilir gibi geliyor
bana. Sa¤l›kl› ve Dostluk dolu günler
dile¤i ile…
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Teknolojinin geliflmesiyle birlikte
pek çok alanda “evrensel” diyebile-
ce¤imiz (biz difl hekimlerinin de
yak›ndan tan›k oldu¤u) bir devrim -
belki de bir karmafla- yaflan›yor son
y›llarda.  
‹letiflimin uçsuz bucaks›zl›¤›, h›zla
globalleflen dünyam›z›n s›n›r ötesi
ulafl›lmazlar›n› komflu kap›s›na çevi-
rebiliyor; Gün geçmiyor ki pazara
sunulan her yeni ürün gelip ertesi
gün kap›m›z› afl›nd›rmas›n. Tüm tek-
nolojik yenilikler dünyan›n öbür
ucunda pazara ç›kt›¤› anda muaye-
nehanelerimizin kap›lar›n› da çal›ve-
riyor.
Pazar›n bu denli “vital” oluflu, üreti-
ciler ve pazarlamac›lar kadar biz
hekimlerin de ifltah›n› kabart›yor.
Her gün yenilenen, gelifltirilen tek-
nolojik ürünler mesle¤in tad›n› ç›kar-
maya çal›flan biz hekimlerin önünde
çocuklu¤umuzun k›rm›z› bisikletleri
kadar albenili, bir o kadar da özeni-
lir duruyor.
Yenili¤in kap›lar›n› zorlayanlar hangi
meslek grubundan olurlarsa olsun-
lar, kimi zaman macerac› fütüristler-
den, kimi zaman modern romantik-
lerden, kimi zaman da ilk olman›n
getirisiyle bir an evvel parsay› -para-
y›- toplama telafl›nda olan, k›saca
farkl›laflmay› amaçlayan bireylerden
olufluyor... Amaçlar› ne olursa olsun
insano¤lunun bu farkl›laflma talebi -
diyalekti¤in- hayat› de¤ifltirme
flans›n›n yaln›zca kendisine bahfle-
dildi¤i tek canl›n›n, insano¤lunun
geliflimini yans›t›yor. 
Emekli bir komünist olarak bunlar›
dile getirmek zor olsa da, flöyle bir
durup, rekabetin, yar›flman›n, farkl›-
laflman›n ödüllendirilmedi¤i toplum-
larda geliflimin imkans›zl›¤›
gerçe¤inden söz etmekte sonsuz
yarar var.
Oysa, üzülerek söylemek gerekirse,
ister pragmatizm, ister bilimsel kay-

g›larla olsun, yenilikçi giriflimlerin
önünde çok ciddi (önemli!) engeller,
engellemeler var. 
Bu engellerden biri, elindekilerle
yetinmeyerek yenilikleri kovalayan
giriflimci az›nl›¤›n bireylerini de¤il,
elindekilerle yetinmekten memnun,
mesle¤ine yat›r›m yapmaks›z›n
tababeti sürdüren ço¤unlu¤un hak-
lar›n› savunan difl hekimli¤i birlik ve
odalar› iken, di¤eri, ödeneksizlikler
içinde k›vranarak sanc›lanan, dola-
y›s›yla teknolojik geliflmelerin hep
ard›nda kalan, geliflmeleri gere¤ince
de¤erlendiremeyen, dolay›s›yla biz-
lere rehber de olamayan difl hekim-
li¤i fakülteleriyle üniversitelerdir. 
Demokrasiler, bilindi¤inin tersine,
yaln›z ço¤unlu¤un, iktidar mensup-
lar›n›n haklar›n› korumakla de¤il, en
az onlar kadar az›nl›klar›n da, muha-
liflerin de haklar›n›n korundu¤u
yönetim biçimleridir ve öyle olmal›-
d›r, öyle olmak zorundad›r. Difl
hekimleri odalar› bir yandan
ço¤unlu¤un ç›karlar›n› korurken,
hangi kayg›yla olursa olsun farkl›lafl-
may›, de¤iflimi hedefleyen, az›nl›kta
kalan bireylerin haklar›n› da koruma-
l›d›r. Oysa yaflan›lanlar tam tersidir. 
Boyunu fersah fersah aflan borçlar›n
alt›na girerek teknolojinin nimetlerini
muayenehanelerine tafl›yan bu ç›l-
g›n az›nl›k, “haks›z rekabet” korku-
suyla, “reklam” kayg›s›yla farkl›l›kla-
r›n› ortaya koyamamakta, tersine,
mensup olduklar› odalar taraf›ndan
“haks›z rekabete” mahkum edil-

mektedirler. Risk alarak, borçlana-
rak, verdikleri hizmetin kalitesini
art›rmaya, ayakta kalmaya çabala-
yanla, ayna, sond, alginat, elinde ne
varsa onu tüketen ayn› kefeye
konularak bir bak›ma mesleki geli-
flim de engellenmekte, bunun ad›na
da mesleki ç›karlar› korumak denil-
mektedir. 
Farkl›l›klar›n genifl kitlelere aktar›lma
çabalar›n›n, rekabetin yasakland›¤›,
bana göre mutlaka de¤iflmesi gere-
ken bu düzen, genç meslektafllar›-
m›z› yeni at›l›mlara yöneltmek flöyle
dursun, tersine, engelleyici olmak-
tad›r. Hal böyle olunca çözüm de,
klinik difl hekimli¤i hizmetlerinde
özlenen kalite yükselifli de, mesleki
paylafl›m ve dayan›flma da kupkuru
bir kavram olarak  ortada kalakal-
maktad›r. 
Ayk›r› fikirler üzerinde ne kadar
durulur, düflünülür, ayk›r›l›klara ne
kadar sayg› duyulur bilinmez elbet-
te; bize düflense -sanki her fley
yolundaym›fl gibi!- bildi¤imiz
do¤rular ad›na sürdürülen yaln›zl›¤›n
-ya da umursamaz ço¤unlu¤un - bir
gün bizi do¤rulayaca¤›ndan emin
olup olmad›¤›m›zd›r; bilmem haks›z
m›y›m?

Teknolojik Geliflmelere Ba¤l› 
Güncel Sorunlar Timur Ertekin

Birey ve Oda ‹liflkileri…



n› küçültücü sözler söyleyerek
afla¤›lamak, küfretmek, hakaret
etmek psikolojik fliddettir.
Ekonomik fliddet, son y›llardaki
fliddet araflt›rmalar›nda kad›nlar
taraf›ndan gündeme getirilen bir
fliddet türüdür. Erke¤in ailenin geliri-
ni kad›ndan sak›narak onun bireysel
harcamalar yapmas›n› k›s›tlamas›,
gelirini kad›ndan saklamas› ve geliri-
ni kendi özel  (zevk amac›yla) harca-
malar› için kullanmas› biçiminde ele
al›nabilir.

Bilindi¤i gibi, aile içindeki
fliddetin en yayg›n oldu¤u grup,
kad›n ve çocuklard›r. Kad›na yönelik
fliddetin önlenmesi, çocu¤a yönelik
fliddeti de  önleyebilir. Ataerkil aile
yap›s›, erke¤in güçlü konumu, kad›-
n› ve çocuklar› fliddet ma¤duru
yapan önemli etkenlerdendir.
Toplumsal de¤er sisteminde kad›na
aktar›lan boflanmaya iliflkin  olum-
suz tutumlar, geleneksel kad›nl›k
rolü, kad›n›n çocuklu¤undan beri
her türlü güçlü¤e karfl› boyun
e¤mesini ö¤retici yöndedir. Bunlara
paralel olarak evlilik iliflkisinin mah-
remiyetiyle ilgili duygunun içselleflti-
rilmesi, kad›n› fliddete maruz
kald›¤›nda profesyonel yard›m
almaktan al›koymaktad›r.
Mahremiyetle ilgili genel toplumsal
kan›, kad›n›n çevresindeki yak›nlar›
ve akrabalar› da yard›m etmekten
al›koymaktad›r. Toplumsal de¤er
sisteminde iki ebeveynli ailenin ideal
aile oldu¤una iliflkin  bask›n kan›,
kad›n› her ne olursa olsun katlanma-
ya yöneltmektedir. Son olarak kad›-
n›n bireysel yaflam deneyimleri,
kendini suçlamas›, kendisi ile ilgili
yetersizlik ve çaresizlik duygular›
kad›n›n bu durumda kalmas›n›
pekifltirmektedir.

1998 y›l›nda ç›kart›lan 4320
Say›l› Ailenin Korunmas›na Dair
Kanun fliddet uygulayan erkeklerin

Kad›na yönelik fliddet, medyada
tart›fl›lan boyutlar›yla oldukça tan›-
d›k gelen ancak son derece karma-
fl›k ve ele al›nmas› güç bir olgudur.
Toplumsal de¤er sisteminde aile
bütünlü¤ünün güvenli¤i ve üstün-
lü¤üne inanç aç›s›ndan sorunun
objektif olarak  irdelenebilmesi güç-
leflmektedir.

Kavram olarak Kad›na yönelik
fliddet, kad›n›n birlikte yaflad›¤›
erkek taraf›ndan fiziksel güç kullan›-
larak yada korkutularak y›ld›r›lmas›-
d›r. fiiddetin amac›, kad›n›n davra-
n›fllar›n› kontrol etmektir.  fiiddetin
en aç›k biçimi, fizikseldir. Fiziksel
fliddet; tekme-tokat, yumruklama,
sopayla dövme, çimdikleme,  yüzü-
ne yak›c› madde dökme, bedeninde
sigara söndürme vb  biçiminde ola-
bilir. Cinsel fliddet ise, genellikle
kad›n›n hofllanmad›¤› tarzda sözle
taciz, flaka ve dokunma ile baflla-
maktad›r.Kad›n› cinsel iliflkiye zorla-
ma, istemedi¤i türde iliflki isteme,
afl›r› k›skançl›k ve cinsel suçlama
biçiminde olabilir. Psikolojik fliddet
ise, duygusal ve sözel istismar› içe-
rir. Erke¤in kad›na evi terk ederse
intihar edece¤ini, çocuklar›n› kaç›ra-
ca¤›n› söylemesi önemli bir psikolo-
jik fliddet belirtisidir. Kad›n› duygu-
sal aç›dan örseleyici, benlik sayg›s›-

evden uzaklaflt›r›l›p 6 aya varan bir
hapis cezas›na çarpt›r›lmas›n›
öngörmesine karfl›l›k,  bu yasadan
yararlanmak isteyen kad›nlar›n say›-
s›, artmam›flt›r. Bunun en önemli
nedenlerinden birisi, toplumda
fliddet ma¤duru kad›nlara verilecek
hizmetlerle ilgili yetersizlikledir.
1990’l› y›llardan bu yana çok say›da
kad›n örgütünün çal›flmalar›  bu
alanda önemli bir toplumsal duyarl›-
l›k oluflturmufltur.  Türkiye’nin, 1994
y›l›nda CEDAW’›n ve daha sonra
Pekin Protokolü’nün baz› maddele-
rine çekince koyarak imzalam›fl
olmas› önemli bir geliflmedir.
Nitekim 2000’li y›llardan itibaren
Birleflmifl Milletler Kad›n Haklar›
Komisyonu’na temsilci gönderilmifl-
tir. Bu do¤rultuda da ülkemizdeki
ilgili kurulufllar›n, yerel  yönetimlerin
ve sivil toplum örgütlerinin çal›flma-
lar›na h›z verdi¤i görülmektedir.
Ancak, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n 2005 y›l›
istatistiklerinde 1300 civar›ndaki
kad›n ve çocu¤un aileleri içindeki
erkekler taraf›ndan  öldürüldü¤ü,
32.237 kiflinin de  a¤›r ve hafif
flekilde yaraland›¤› bir gerçektir.
Bütün ülkelerde oldu¤u gibi ülke-
mizde de fliddet ma¤duru kad›nlar›n
say›s›n›n bu rakamlar›n çok üstünde
oldu¤u hepimizin bildi¤i bir gerçek-
tir.

Kad›na yönelik her türlü fliddetin
ortadan kald›r›ld›¤› yada olmad›¤›
bir aile düzeninin gelece¤imizin
umudu çocuklar›m›za daha fazla yol
gösterici olaca¤›n›n bilincinde olma-
l›y›z. Nüfusumuzun yar›s›n› olufltu-
ran kad›nlar›n yaln›zca uluslararas›
sözleflmelerin yükümlülükleri
do¤rultusunda  sözde korunmad›¤›,
gerçekten  korundu¤u ve desteklen-
di¤i bir aile ortam›na, kültürüne ihti-
yac›m›z vard›r.

aliyeaktas@adu.edu.tr

Kad›na  Yönelik fiiddetKad›na  Yönelik fiiddet
Prof. Dr. Aliye MAV‹L‹ AKTAfi
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TEMEL  ‹MPLANTOLOJ‹  KURSU

1. Gün

‹mplant, ne zaman, niçin?

‹mplant›n geliflimi ve tarihçesi?

Tan› ve Tedavi Planlamas›

Klinik Muayene

Radyolojik Tetkikler

Anatomik landmarklar

CT de¤erlendirme

‹leri bigisayar programlar›

Diagnostik modeller

Stent haz›rlama

Cerrahi Prensipler

Asepsi, Antisepsi

Gerekli Araç ve Gereçler

Cerrahi Teknikler

Biomekanik Prensipler

Protetik Planlama

Tek Difl Eksikli¤i

Pansiyel Difl Eksikli¤i

Total Difl Eksikli¤i

Model Üzerinde Cerrahi ve 

Protetik Uygulama

2. Gün

Hasta Üzerinde Uygulama

Baflar› Kriterleri

Komplikasyonlar

Kontroller ve Bak›m

Doç.Dr. Celal TÜMER

Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi

A¤›z Difl Çene Hastal›klar› Cerrahisi A.B.D.

Doç.Dr. Yalç›n Ç‹FTÇ‹

Dentalium A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Klini¤i

Tarih : 24/25 fiubat 2007

Adres : Cinnah Cd. No: 12 / 3  Kavakl›dere  ANKARA

Baflvuru: 0312 230 34 82   /   disdental@disdental.com
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muayenehane açabilmek için kay›t olmak zorunday-
d›, aidat ödemek durumundayd›, görüfl bu flekildey-
di.Ama sorunlar›m›z› çözmeye gelince, onlar›n kendi
sorunlar› bizimkilerden önce geliyordu. Bizim sahte
hekimlik yapan teknisyenlerle sorunumuz vard›, ben
bunu söyleyince, onlar da ortopedistlerin ç›k›kç›lar-
la bafllar›n›n dertte oldu¤unu söylüyordu.
Dolay›s›yla, her branfl›n kendine özgü sorunlar› var,
çözüm nerde, çözüm ayr› bir oda olup kendi sorun-
lar›m›zla u¤raflmakta. Veteriner hekimleri odas› 100
y›l önce, eczac›lar odas› 80 y›l önce  kurulmufl, difl
hekimleri o güne kadar beklemifl. fiu anda American
Dental Assocation, American Medical Assocation’a
para yard›m› yap›yor, yani dental sektör o kadar
güçlü. Difl hekimleri birli¤i tabipler birli¤inden daha
güçlü Amerikada, çünkü difl hekimleri daha çok
kazan›yorlar. Bizde de böyle olabilse, bu itibar›m›z›
koruyabilsek, say› olarak da, nitelik olarak da daha
iyi durumda olsak, toplum gözünde “diflçi” laf›n›
silecek ölçüde sayg›nl›¤›m›z› koruyabilsek bunlar›n
hiçbiri olmayacak, biz de fluan Amerika daki difl
hekimleri birli¤i gibi olaca¤›z. Ama bizler daha ken-
dimiz bile kendimizi buna lay›k görmüyoruz, aram›z-
da malesef “biz diflçiyiz, bu s›fattan da gocunmuyo-
ruz” diyen difl hekimleri var. ‹flte ben o dönemde de
bu kafadaki insanlarla mücadele ettim, bunun sava-
fl›n› verdim. 
Hepimizin bir siyasi görüflü var, siyasi görüflü

Her zaman biri-
leri söz söyler
ama baflkalar›
y a p a r .
M e s l e ¤ i m i z i n
onurlu tarihi
hakk›nda da hep
birfleyler söylen-
di.Herkes baflka

fleyler söyledi. fiimdi size tüm söyleyenlerin ve
söylenenlerin ötesinde bir tarihi gerçe¤i sunuyoruz.
Hem de tüm bu çabalar› gösterenlerin dilinden. Yani
ilk elden, ilk a¤›zdan. Art›k herkes susacak,bu
eme¤in gerçek sahipleri konuflacak. Tarihe düflüle-
cek bu kay›t bizler için her zaman bir k›vanç abidesi
olarak yükselecek, sonsuz olacak, ölümsüz olacak.
Hep hat›rlanacak. Gönlümüzdeki bitmeyen flükran-
lar›m›z sonsuza dek bu gücü süsleyecek.

• Difl hekimleri 1953 y›l›ndan itibaren Türk Tabipleri
Birli¤i bünyesinde dokuzda bir  oran›nda temsil edil-
mifllerdir. Prof. Dr. Hüsnü Yavuzy›lmaz Türk
Tabipleri Birli¤inde tek diflhekimi olarak o dönemde
bizleri temsil etmifltir. Ancak mevcut sorunlar›n
çözümü s›ras›nda tek bafl›na vermifl oldu¤u difl
hekimlerinin sorunlar›yla mücadele çabas›, Tabipler
Birli¤i gündeminin hep en son s›ras›nda kalm›flt›r.
Difl hekimleri odam›z›n kuruluflunda çok büyük
eme¤i geçen de¤erli hocam›za teflekkürlerimizi
sunuyoruz. 

• Prof. Dr. Hüsnü Yavuzy›lmaz: Tabipler Birli¤i bün-
yesinde ben çal›flt›m, dokuzda bir oran›m›z vard›,
mesela bir difl hekimi, bir teknisyenin hasta a¤z›nda
çal›flt›¤›n› söylerdi, ben de gider hekim arkadafl›n
a¤z›ndan dilekçesini al›rd›m, getirir Tabipler
Birli¤inde gündeme sunard›m, bir bakard›m ki gün-
demde 30. madde.. yani bizim sorunumuza s›ra gel-
mesi ihtimal dahilinde bile de¤il, 30. maddeye s›ra
gelmeden, bizim sorunlar›m›z görüflülemeden top-
lant› sona eriyordu. Durum böyleyken Tabipler
Birli¤ine yönetim kurulundaki difl hekimi say›s›n›n
art›r›lmas› için hukuki dava açmaya karar verdim, bu
oran›n en az›ndan dokuza dört oran›nda art›r›lmas›
gerekiyordu. Bütün çabalara ra¤men Tabipler
Birli¤indeki difl hekimi say›s›n› ancak ikiye ç›kartabil-
dim. Ben Tabipler Birli¤inden ayr›ld›ktan sonra yine
durum de¤iflti, yine tek difl hekimi ile temsil edildik,
oran yine dokuza bire düflürüldü. Dolay›s›yla, ne
kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, bu flekilde difl
hekimlerinin sorunlar›n›n çözümü mümkün olmad›,
tüm difl hekimleri, tek bir difl hekimi ile temsil edil-
di¤inde ne kadar yararl› olunabildiyse o kadar oldu.
Bizim sorunlar›m›z çözümsüz kald›. Bir de bizler
Tabipler Birli¤i için bir gelir kayna¤›yd›k, difl hekimi

TÜRK D‹fiHEK‹ML‹⁄‹  K

Nokta kadar menfaat için
Virgül kadar e¤ilmedim
Bekledim o gün geldi
Tarihi sergiledim.

Prof. Dr. Hüsnü Yavuzy›lmaz ile Söylefli
Röportaj: Özgenur Günefl
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ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹ Katk›lar› için Say›n Raflit TÜTÜNCÜ’ye teflekkür ederiz...

100 difl hekimine 1 oda kurulur, toplam zaten 400 difl
hekimi var ne odas› kuracaklarm›fl deniliyordu.Biz her
flehirden telefonla ne kadar difl hekimi oldu¤unu  tespit
etmifltik ve onlar›n belirledi¤i rakamlara uymad›¤›n›
belirttik. Bunu hallettikten sonra bir engel daha ç›kt›
önümüze, Hacettepe Üniversitesinde anket yap›lm›fl,
ve difl hekimli¤i de dahil olmak üzere bir tak›m meslek-
lerin ayr› bir meslek odas› kurmas›na gerek yoktur gibi
bir sonuca var›lm›fl. Hemen duruma müdahele ettik, bir
bakt›k, ellerindeki bütün veriler yanl›fl, belirledikleri
hekim say›s› yanl›fl, araflt›rman›n yap›l›fl flekli yanl›fl,
tabi bunlar› kesin kan›tlarla ortaya koyman›z laz›m, yine
çal›flmalar› h›zland›rd›k ve kan›tlar›m›zla araflt›rmay›
durdurduk. 

meslek görüflünün önüne geçirmemek laz›m.Bunu
yapt›¤›n›z sürece mesle¤e kaybettirirsiniz.

Hür bir ülkede yafl›yoruz. Her fleyi söyleyece¤iz ama
mesleki görüflü ön planda tutmam›z gerek. Evvela ne
için ne amaçla kuruldu difl hekimleri odas›, bunu unut-
mamak laz›m. Difl hekimleri bir arpa boyu yol gitti
bugüne kadar. Biz bunu gerçekten kolay baflarmad›k,
mecliste yatt›m kalkt›m günlerce, yasalar› ezberlemek
için  uyku uyumad›m, çok emek verdim. Aylarca uyu-
mamaktan senkop geçirdim. fiimdi de durumumuzu
baz› meslektafllar›m›z›n bu konudaki tutumunu görünce
üzülüyorum.  

Bu haritadaki rakamlar 1982 y›l›nda illere göre difl
hekimi say›s›n› göstermektedir, bunlar gerçek rakam-
lard›r.Bizim bu rakamlar› elde etti¤imiz dönemde bize
türkiyede toplam 400 difl hekimi oldu¤u bildirilmiflti.
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K›z›lay meydan›, önde 
Güven Park›, arkada Bakanl›klar

S›hiye, Sa¤l›k Bakanl›¤› Binas›

Etno¤rafya Müzesi'nin önündeki 
Atatürk An›t›, arkada Opera Binas›

S›hhiye, Numune Hastanesi

O y›llarda Sergi Evi, flimdi Opera Binas›

Ulus, TBMM ikinci Binas›, 
arkada henüz bofl arazilere 
stad yap›lacak

K›z›lay (eski)  Merkez Binas›







“Toplu Mezarlar”, “Mezarlardaki Kaz›

Sistemleri”, “Difl Antropolojisi ve

Difllerde Ölçüm Teknikleri”, “Adli

Antropolojide Difllerden Yafl Tahmini

Metodlar›n›n Önemi”, “Antropolojik

Materyalde DNA Analizi”,

“Antropolojide Ergonomi ve Difl

Hekimli¤inde Uygulanmas›”,

“Topraktan Yap›lm›fl Arkeolojik

Buluntular›n ve ‹skeletlerin OSL yön-

temi ile Tarihlendirilmesi ve Karbon

On Dört ile Yafl Tayini”, “Kemik

Yap›s›ndan Yüz ‹fadesi”, “Yeniden

Yüzlendirme”, “Yeniden Yüzlendirme

Tekni¤inde BT Teknolojisinin

Uygulanmas›”, “BT ile Üç Boyutlu

Sentetik Kafatas› Elde Etme Tekni¤i”,

“Rekonstrüksiyonun Sorgulanmas›”,

“Memelilerde Besin ve Beslenme

Özelleflmelerinin Diflsel Yap›ya

Yans›mas›”, “Adli Veterinerlik”,

“Difllerde Mikroçip Uygulamas›”,

“Bilirkiflilik”, “‹skeletlerde Postkranial

Varyasyonlar›n Adli Antropolojideki

Önemi”, “‹skeletlerdeki Hastal›k

‹zlerinin Adli Antropoljik Aç›dan

De¤erlendirilmesi”, “Adli Antropoloji

Aç›s›ndan Kültürel Deformasyonlar›n

De¤erlendirilmesi” konular› ele al›nd›.  

Avanos Belediyesi, Ankara Difl

Hekimleri Odas›, Ankara Üniversitesi

T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal›,

Adli Bilimciler Derne¤inin ortaklafla

düzenledi¤i sempozyuma yurt için-

den kat›lanlar›n yan› s›ra Azerbaycan

Adli T›p Kurumu Baflkan› Prof. Dr.

fiakir Musayev, yard›mc›lar› Doç. Dr.

Edalet Hasanov ve Dr. Vugar Gökçe

ile KKTC’de Birleflmifl Milletlerin

kurdu¤u “Kay›plar› Araflt›rma

Komisyonu”nda K›br›s Rum kesimin-

den bir heyetle birlikte çal›flan alt›

kiflilik antropoloji ekibi de kat›ld›.

Aç›l›flta bir konuflma yapan

Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan-

vekili Dr. Dt. Serdar Sütcü ‘’Daha

önceki sempozyumlar da al›nan

kararlar›n, sonuçlar›n yaflama geçiril-

di¤ini, bugün için Adli Difl Hekimleri

Komisyonunun Kuruldu¤unu, DVI

(f2k) ekiplerinin kurulufl aflamas›na

geldi¤ini ve dental kay›tlar  ve arflivle-

me konusunda komisyonlar›n›n kuru-

lup, çal›flmalar›n›n bafllat›ld›¤›n› ve  bu

sempozyumun da çal›flmalar› ve

sonuçlar›yla  hedeflerine ulaflaca¤›na

olan inançlar›n› belirtmifllerdir.’’

Sempozyumda “Adli Bilimler”,

“Antropoloji ve ‹lgili Oldu¤u Bilim

Dallar›”, “Antropoloji Anatomi ‹liflkisi”,

Ayr›ca  Prof. Dr. fiakir Musayev

“Seksiyetin Mahkeme T›bb›-

Osteolojik Identification”, Vugar

Hüseyinov “Morfolojik Identifkasyo-

nu”, Dr. Edalet Hasanov “Kronik

Narkomanilar Zaman› ‹mmun

Sistemin Morfolojik De¤ifliklikleri”

konular›n› sundu.

Üç gün süren sempozyum pazar

günü yap›lan kapan›fl töreniyle son

buldu, gelecek y›l  dördüncüsü

düzenlenecek Kapodokya Adli

Bilimler Sempozyumunda buluflmak

üzere Avanos ‘dan ayr›ld›k.

I I I .  Adli Bilimler Sempozyumu / Adli Antropoloji 
17-19 Kas›m 2006 tarihlerinde  Avanos’ta gerçeklefltirildi.

Helin Aras Tek

KAPADOKYA
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biri Ihlara Vadisidir. Yürürken sa¤l› sollu
kaya bloklar›nda freskli kiliseler ve 18.,
19., 20. yüzy›llardan kalma güvercinlikler
göreceksiniz. Güvercin, islam inanc›na
göre aileye ba¤l›l›¤›n ve bar›fl›n; H›ris-
tiyanl›kta ise Tanr›’n›n ruhunun simgesi-
dir. ...Sizce de bölgede hissetti¤imiz
huzurun sebebi olabilir mi bu güvercinlik-
ler....

fiarapç›l›k; Kapadokya’da flarab›n
üretildi¤iyle ilgili bulgular tarih öncesine
dayan›r. fiarapç›l›¤›n Hitit döneminde
artt›¤› bilinmektedir. 7.-9. yy. Arap ak›nla-
r› yüzünden flarapç›l›k kesintiye u¤rar.
Bölgeye Türklerin yerleflmesiyle birlikte
ba¤c›l›kta san›ld›¤› kadar gerileme olmaz.
Özellikle Alevi-Bektaflili¤in merkezi
Hac›bektafl flehrinin Kapadokya’da
bulunmas› ve bu inan›fl›n flaraba hoflgörü
ile bak›lmas› nedeniyle flarapç›l›k günü-
müze kadar yerini korumufltur. Ürgüp’te
Turasan fiarap Fabrikas›’n› gezerek
flarapç›l›kla ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 

Çömlekçilik; Avanos’ta Hititler’den
beri çarkla çanak-çömlek yap›ld›¤› bilin-
mektedir. Bu el sanatlar› babadan o¤ula
geçerek günümüze kadar gelmifltir.
Avanos’un da¤lar›ndan ve K›z›l›rmak’›n
eski yataklar›ndan yumuflak ve ya¤l› kil
topraklar elenir ve çamur haline getirilir.
Çark ad› verilen ve ayakla döndürülen
tezgah üzerinde flekillendirilir. Önce
güneflte daha sonra da gölgede kurutul-
duktan sonra, f›r›nlarda piflirilir.

Avanos’ta çanak ve çömlek atölyeleri-
ne gidip; K›z›l›rmak’›n getirdi¤i k›rm›z›
toprak ve milden elde edilen seramik
çamuru ile neler yapabilece¤inizi kendiniz
denemelisiniz. Ayr›ca bu bölge çömlek-
lernde piflirilmifl yine bu bölgeye ait kuru
fasulye yöreye ait güzel tatlardan biri...

Türkiye’de sadece 2 adet olan ve biri
Avanos’ta  bulunan Akhal-Teke at›na
(Akhal-Teke çölü geçebilen tek at
türü.Anavatan› Türkmenistan) binip
K›z›l›rmak kenar›nda çok özel bir gezinti
yapabilirsiniz. Unutmay›n, buras› Güzel
Atlar›n Ülkesi... 

Tafl iflçili¤i ile ünlü Sinasos’a, güzel bir
yemek yiyebilece¤iniz So¤anl›’ya,
Zelve’ye, Çavuflin’e, yeralt› flehirlerine ve
her akflam sema gösterisi yap›lan Sar›han
Kervansaray›’na vakit ay›rmaya çal›fl›n.

Bu uygarl›¤›n yürüyerek göremeye-
ce¤iniz birçok noktas›n› üstelik gün
do¤umu eflli¤inde görmenin en keyifli
yolu balon turu olsa gerek.

Okudu¤unuz hiçbir yaz› ve
gördü¤ünüz hiçbir foto¤raf bölgede his-
settiklerinizi anlatmaya yetmez. fiimdi bir
dilek tutun, en k›sa zamanda bu tafl cen-
netinde gün bat›m›n› izleyebilmek için.

Kapadokya bölgesi, Aksaray,
Nevflehir, Ni¤de, Kayseri, K›rflehir illerinin
kaplad›¤› genifl bir aland›r.

Peri Bacalar›, yeeralt› flehirleri ve kaya
kiliseleri yo¤un olarak Ürgüp, Göreme,
Avanos, Uçhisar, Ortahisar, Gülflehir,
Kaymakl› ve Ihlara Vadisi’nin çevreledi¤i
alan içindedir. Bu bölge kayal›k
Kapadokya olarak adland›r›l›r.

Jeolojik Oluflumu; Erciyes, Hasanda¤
ve Güllüda¤’dan zaman zaman bölgeye
püsküren lavlar tüf  tabakalar› meydana
getirmifltir. Su ve Rüzgar gibi do¤al
etkenlerle meydana gelen afl›nmalar
sonucu Peribacas› dedi¤imiz flekilli kaya-
lar ve vadiler meydana gelmifltir.
Peribacalar›; gövde  tüf , tüffit ve volkan
külünden oluflmufl kayaçlar; flapka k›sm›
ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlar-
dan oluflmaktad›r. Kapodokya bölgesin-
deki Peribacalar› flapkal›, konili, mantar
biçimli, sütunlu ve sivri kayalard›r ve
Dünya’n›n baflka hiçbir bölgesinde bir
benzeri yoktur.

Tarih boyunca ticari ve sosyal bir
köprü olan Kapadokya ‹pek Yolu’nun
önemli kavflaklar›ndan biridir.

Tabiat›n sundu¤u bu güzellikleri insa-
no¤lu çok iyi de¤erlendirmifl ve bu kaya-
lardan bar›naklar, yeralt› flehirleri, kiliseler
oymufltur. Özellikle ilk h›ristiyanlar, Roma
‹mparatorlu¤unun zulmünden b›kt›klar›
için bu bölgelere s›¤›nm›flt›r.
Kapadokya’da 1000’den fazla kilise
oldu¤u ifade edilir. ‹nsan eli, eme¤i ve
duygusuyla oluflmufl koca bir uygarl›k,
h›ristiyanl›¤›n ilk y›llar›na uzanan mistik bir
atmosfer ve hayal gücünüzü zorlayan
eflsiz bir do¤a harikas›... 

Kapadokya k›sa bir yaz› ve geziye
s›¤d›r›labilecek bir yer de¤il, bu yüzden
belli bafll› yerlerden bahsetmekle yetine-
ce¤im.

Ürgüp; Roma dönemine ait kaya
mezarlar›, Bizans dönemine ait kiliseleri
ve Karamanl›lar döneminden kalma
Taflk›npafla Camisi ile önemli bir bölge.
Bölgenin e¤lence aç›s›ndan en hareketli
yeri. Ürgüp flarap evlerine u¤ramay› ve
dostlar›n›za bu bölge flaraplar›ndan
götürmeyi ihmal etmemelisiniz.

Dünya miras listesinde yer alan
Göreme Milli Park›, içindeki kiliseleri,
K›l›çlar Vadisi bölgenin en iyi korunan
tarihine sahip.

Uçhisar Kalesi’nin zirvesi bölgenin en
yüksek yerlerinden biri olmas› nedeniyle
eflsiz bir panaromik manzaraya sahiptir.

Ortahisar’›n en belirgin yap›s› Etiler
zaman›nda oyulmufl kalesidir.
Kapodokyan›n ilk ve tek Etnografya
Müzesi Ortahisardad›r.

Yürüyüfl için en uygun parkurlardan

AVANOS KONGRE
M E R K E Z ‹
O L A C A K

A v a n o s B e l e d i y e
B a fl k a n › D r : M u s t a f a
Körükçü: Avanos da Kaya
Oyma Kongre Merkezi
çal›flmam›z de¤iflik sebep-
lerden dolay› kesintiye
u¤rad›. Yeni projeyle, Kaya
Oymak da yeniden inflaat
bafllayacak. Orjinal bir
mekanda konaklama imkan›
bulacak gelen ziyaretçileri-
miz. Buran›n yap›lmas›yla
250 kifli kapasitesi olan bir
kongre salonuna kavufla-
ca¤›z. Bölgemiz son
zamanlarda kongre ve
kamp turizmine aç›ld›.
Avanos da toplam bin 500
yatak kapasitemiz var.
Y a k lafl›k on adet de butik
otel tarz›nda pan s i y o n l a r ›-
m›z var. fiu ana kadar
Avanos da otellerde kon-
grelere ev sahipli¤i yapt›k. 

Avanos'a kongre turizmi-
ne gelecek olanlar yak›n
zamanda yaflanan de¤iflik-
likleri görecek. K›z›l›rmak
kenar› tanzim projesine
bafllayaca¤›z. 160 bin
dönümlük bir alanda rekla-
rasyon çal›flmas› bafllata-
ca¤›z. Avanos, el sanatlar›
yönünden bölgenin merkezi
konumunda. Çömlekçilik
Avanos'a özgü. Önümüzde-
ki y›l do¤algaz da Avanos
da kullan›lmaya bafllayacak.

Avanos Belediye Baflkan› 
Dr. Mustafa Körükçü

K A P A D O K Y A
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S i m ply intelligent

Türkiye Bayii
Akdeniz Difl Deposu Ltd.
Tel.: (0322) 4586071/72
Fax: (0322) 4590159
www.akdenizdental.net

Email: akdeniz@akdenizdental.net

Silikonlarda ileri teknoloji ve kalite  
Bu bizim iflimiz!
C-tipi silikonlarını icat eden, Dünya Dental sektöründe market 
lideri olan ve yaratıcılı¤ı ile tanınmıfl olan Kettenbach ile tanıflın.

C-tipi birinci/ikinci ölçü: Lastic® / Lastic® Xtra Kapanıfl ölçüleri: Futar®D ailesi

Yumuflak besleme: Mucopren® s o f t

Plug & Press®Dispenser: Otomatik hidrolik
kariflim sistemleri

A-tipi birinci/ikinci ölçü: Panasil®

Difl beyyazlatma:

‹stanbul:
Orange Dental
Tel.: (0212) 2317305/06
Fax: (0212) 2317432/33

White Dental, Kadiköy
Tel.: (0216) 3606830

Mannas Difl Deposu
Tel.: (0212) 5233000

‹zmir
Topçu Difl Deposu

Tel.: (0232) 4648513

Antalya
Lotus Difl Deposu

Tel.: (0242) 2479522

Toros Dental:
Tel.: (0242) 2477616
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So¤uk savafl sonras› uluslararas›
sistemi hangi çerçeve veya süreç
içinde aç›klamam›z gerekti¤i bilim
adamlar› aras›nda devam eden bir
tart›flma konusudur. Baz›lar› bugün
gelinen aflamay› “küreselleflme”
veya “küresel iliflkiler (global poli-
tics)” kapsam›na al›rken, bu dönemi
geçici bir safha olarak görenler
uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan içinde
bulundu¤umuz döneme Bat› kapita-
lizminin ve Modernizm’in son versi-
yonu anlay›fl› ile yaklafl›lmas› taraf-
tar›d›r. Üçüncü bir grup ise art›k
uluslararas› iliflkileri aç›klamada
radikal bir anlay›fl de¤iflimi gerek-
ti¤ini savunmaktad›r (1).

Küreselleflme; dünya toplumlar›-
n›n ekonomik, kültürel ve siyasal
düzeyde iç içe girmesi, sermayenin
dünya üzerindeki dolafl›m›n›n art›k
tek tek ülkeler düzeyinde de¤il,
küresel düzeyde gerçekleflmesi
fleklinde aç›klanmaktad›r.
1960’larda ortaya ç›kan küresellefl-
me (globalleflme) kavram›,
1980’lerde s›kça kullan›lmaya bafl-
land›. 1990’lara gelindi¤inde ise,
bilim adamlar›n›n önemini kabul
etti¤i anahtar bir sözcük haline
geldi. Küreselleflme; ekonomik,
siyasal, sosyal ve kültürel düzenle-
meler üzerinde, co¤rafyan›n getir-

Truva Savafl›’nda, Akha’l›
Menelaos, zengin Truva’y› y›kabile-
ce¤ini düflünde görse inanmazd›.
Onun tahta at›, Truva Savafl›’nda
siyasi bir satranc›n hamlesidir…
Truva Kalesi’nin önüne b›rakt›rd›¤›
tahta at, satrançtaki hamlenin tafl›-
d›r… Bu, bilinçli bir hamledir.

Galibiyetin getirdi¤i coflkuyla ç›l-
g›na dönmüfl olan Truval›lar,
Menelaos’un b›rakt›¤› bu hediyeyi
ganimet kabul edip içeri ald›lar… Bu
son hamlenin sonuçlar›n› ak›llar›na
bile getirmediler… Belki Akha’l›
Menelaos da tam olarak sonucu
düflünemiyordu. Tahta at›n içine
gizledi¤i askerlerini bile gözden
ç›karm›flt› çekilirken… Menelaos her
büyük komutan›n sahip oldu¤u
flansa sahipti… Truval›lar coflku ile
içtiler, e¤lendiler ve yerlere serildi-
ler… Sabaha karfl› askerler at›n için-
den ç›karak kap›y› açt›lar. ‹flte bu
flansla Menelaos’un hamlesi zincir-
leme sonuç getirdi. Truva düfltü.... 

Truva Savafl›’nda uygulanan bu
yöntem, savafl tarihindeki en ilginç
stratejilerden biridir. Ancak 21. yüz-
y›l dünya düzeni içinde tüm savafl
stratejilerinin de¤iflmesi ve de¤iflen
stratejilerin yenidünya düzenini
getirmesindeki esas rol, h›zla geli-
flen bilim ve teknolojiye aittir. 

di¤i k›s›tlamalar›n arka plana itildi¤i
bir sosyal süreç olarak tan›mlanabi-
lir. Küreselleflmenin dört yönünün
oldu¤u genel kabul görmektedir:
Uluslararas›laflma, teknolojik dev-
rim, s›n›rlar›n kalkmas› ve liberali-
zasyon (1).

TEKNOLOJ‹K DEVR‹M: 
MODERN B‹YOTEKNOLOJ‹ 
Modern Biyoteknoloji birçok oto-

rite taraf›ndan 21. yüzy›l›n teknoloji-
si olarak kabul edilmektedir. Söz
konusu teknolojinin bu önemi yal-
n›zca ulaflt›¤› seviye de¤il, kapsad›¤›
alan›n geniflli¤i ve kulland›¤›
materyalin insan dahil tüm canl›
organizmalar olmas›ndan kaynak-
lanmaktad›r. 

Bir canl› türüne baflka bir canl›
türünden gen aktar›lmas› veya mev-
cut genetik yap›ya müdahale edil-
mesi yoluyla yeni genetik özellikler
kazand›r›lmas›n› sa¤layan modern
biyoteknoloji tekniklerine “gen tek-
nolojisi” denir. Gen teknolojisi kulla-
n›larak do¤al yaflamsal süreçler ile
edinilmesi mümkün olmayan yeni
özellikler kazand›r›lm›fl organizmala-
ra da “Genetik Yap›lar› De¤ifltirilmifl
Organizma (GDO/GMO)” ya da
“De¤ifltirilmifl Canl› Organizmalar
(LMO)” ad› verilmektedir. Genel ola-

KÜRESELLEfiMEN‹N TRUVA ATI: 
MODERN B‹YOTEKNOLOJ‹ - 1

Genetik Uzm.Ayda Küçük 

“Truva at›” modeliyle yenidünya düzenini flekillendiren bu teknolojinin gerçek
sahipleri kimler, amaçlar› ve hedefleri ne? At›n içinde gerçekte neler var?.. Bu
teknoloji ülkemizi ekonomik, siyasi ve uluslararas› iliflkilerde nas›l ele geçirdi ve
darbo¤aza soktu?.. Küreselleflmenin bu yeni silah›yla Türkiye nas›l bir
biyo(tekno)lojik savafla ve uçuruma sürükleniyor?... Nereye do¤ru gidiyoruz ve
ne yapmal›y›z?..
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ve di¤er ülkelerinde kendi topraklar›
üzerinde faaliyet göstermelerine izin
vermek durumunda kalmaktad›r.
Böylece uluslararas› politika; çoku-
luslu flirketlerin, ticaret birliklerinin,
kartellerin, meslek kurulufllar›n›n ve
buna benzer pek çok örgütün ve
iliflkinin yer ald›¤› bir siyasal etkile-
flim alan› haline gelmektedir.

“Çokuluslu fiirket (ÇUfi)” tan›m›,
bu flirketin sermayesinin birden
fazla ulusa ait sermayeden olufltu¤u
de¤il, birden fazla ülkede faaliyette
bulundu¤u anlam›na gelmektedir.
Nitekim Birleflmifl Milletler Sosyal ve
Ekonomik Olaylar Bölümü ÇUfi’u, “
iki ya da daha çok ülkede varl›klar›,
fabrikalar›, madenleri, sat›fl ofisleri
vb. kontrol eden bütün giriflimler”
olarak tan›mlamaktad›r. Birleflmifl
Milletler’in y›ll›k “Dünya Yat›r›m
Raporu” bu sektörlerdeki ticaret ve
yat›r›m›n %60’›ndan fazlas›n›n
flirketlerin kendi içinde gerçeklefl-
ti¤ini göstermektedir. Bununla bir-
likte dünyadaki tüm do¤rudan
yabanc› yat›r›mlar›n %80’inden faz-
las› ve ticaretinin yar›s› büyük çoku-
luslu flirketler taraf›ndan gerçeklefl-
tirilmektedir. 

ÇUfi’lar global ba¤›ml›l›¤› artt›ran
araçlard›r. Bu flirketler büyük ölçüde
Kuzey Amerika, Avrupa Birli¤i ve
Japonya’dan oluflan üç bölgede
bulunmaktad›r. Dünyadaki en büyük
500 ÇUfi’un 441’i bu bölgelerdedir
ve global olarak üç tane güçlü böl-
gesel ticaret ve yat›r›m blo¤u olufl-
turmufllard›r. Bu 500 büyük ÇUfi’un
y›ll›k toplam sat›fl› 11 trilyon dolar-
d›r.

ÇUfi’lar ça¤dafl uluslararas› sis-
temde siyasal ve askeri güç kadar
ve belki ondan fazla ekonomik güç
ve rekabet ile uluslararas› alanda
güç da¤›l›m›n› belirlemektedir.
Günümüzde say›lar› 30.000’in üze-
rinde oldu¤u tahmin edilen bu
ÇUfi’lar›n Üçüncü Dünya ülkelerinin
d›fl politikalar›n› etkilemedeki bafla-
r›lar› bilinen bir gerçektir.

Dünyan›n en büyük 500 ÇUfi’u

rak kullan›m alanlar›; %69 sa¤l›k,
%13 tar›m, %8 hayvanc›l›k, %5
endüstri-g›da, %1 enerji-çevre ve
%4 di¤er (savunma sanayi, uzay vb)
fleklinde da¤›lmaktad›r. Ayr›ca bu
teknolojiye ba¤l› olarak biyoinfor-
matik, biyoçip ve biyomateryal
çal›flmalar› da h›z kazanm›flt›r.

Gen teknolojisi ve gen transferle-
ri çal›flmalar› günümüzde GDO’lar›n
genetik manipulasyonlar s›ras›nda
istenmeyen ve öngörülemeyen
genetik özellikler kazanmas› konu-
sundan dolay› tart›flma konusudur.
‹stenmeyen özellikler kazanm›fl
GDO’lar›n ve bunlar›n ürünlerinin
insan, hayvan ve çevre sa¤l›¤› aç›-
s›ndan sorunlar yaratabilece¤i fikri,
özellikle AB ülkeleri baflta olmak
üzere birçok yerde belirli bir taraftar
kitlesi kazanm›fl durumdad›r.
Olumlu yönleriyle kullan›ld›¤›nda
insanl›¤a faydalar sa¤lamakla birlik-
te modern biyoteknolojinin en
büyük olumsuzlu¤u, kulland›¤›
materyalin do¤rudan “canl›” var-
l›klar olmas›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Ancak olumsuz kullan›ma aç›k
olmas›n›n yan› s›ra, yenilikler ile bir-
likte gelen bilinmeyenlerin ortaya
koydu¤u riskler de ihmal edilemeye-
cek durumdad›r (2).

Sonuçta, materyali insan da
dahil tüm canl›lar›n genleri ve kendi-
si olan biyoteknoloji, birçok alanda
endüstri haline gelmifl ve küresel
pazar savafl›na dönüflmüfltür.

ÇOKULUSLU fi‹RKETLER
Ekonomi ve iletiflim alan›nda

meydana gelen teknolojik geliflme-
ler yan›nda güvenli¤in de¤iflen
boyutlar›; devletler aras›ndaki
ba¤›ml›l›k ve iliflkilerin iç içeli¤ini
art›r›rken, gittikçe ulusal egemen-
li¤in zay›flamas› ise devletlerin bir-
birlerinin iç ifllerine, ekonomilerine
müdahaleyi daha aç›k hale getire-
cek imkanlar sunmaktad›r. 

Günümüzde devletler daha çok
ekonomik nedenlerle pek çok faali-
yetlerini kendi ülkesi d›fl›na tafl›mak

içerisinde 227 (%45) adedine sahip
olarak ABD bu alanda da egemen
güç olmay› sürdürürken, onu 141
(%28) ile Bat› Avrupa ve 92 (%18) ile
Asya izlemektedir. Bu üç bölgesel
güç blo¤u dünyadaki ÇUfi’lar›n
%91’ini kontrol etmektedir.

Latin Amerika, Ortado¤u ve
Afrika en büyük 500 ÇUfi içinde
toplam 11 ÇUfi’a sahiptir. Latin
Amerika’da yaln›zca Brezilya ile
Meksika dünya çap›nda ÇUfi’lara
sahipken, Ortado¤u’da Suudi
Arabistan 6 ÇUfi’un 4 tanesini kont-
rol etmektedir. Rusya, kapitalizme
geçiflle birlikte ortaya ç›kan ekono-
mik çöküflü takiben sadece 7
ÇUfi’a sahiptir (1).

KÜRESEL B‹YOTEKNOLOJ‹
fi ‹ R K E T L E R ‹
Küresel biyoteknoloji sektörünün

toplam cirosu, 30 y›ll›k tarihi boyun-
ca ilk defa 2005 y›l›nda 60 milyar
dolar›n› geçmifltir. Bu rakam 1996
y›l›ndaki 9,1 milyar dolar ciro ile kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, sektörün büyüme
h›z›n›n ne kadar fazla oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. 

ABD, biyoteknoloji sektörünün
küresel lideri konumundad›r.
Biyoteknoloji Endüstrisi
Kurumu’nun (Biotechnology
Industry Organisation), 2005-2006
“Biyoteknoloji Rehberi” isimli rapo-
runda, 2005 y›l›n›n ilk yar›s›nda
ABD’ndeki halka aç›k biyoteknoloji
firmalar›n›n pazar de¤erinin 311 mil-
yar dolar oldu¤u ifade edilmektedir.
Bunun yan›nda ABD’nde sa¤l›k ala-
n›nda faaliyet gösteren biyoteknolo-
ji firmalar›n›n gelirinin 2002 y›l›nda 8
milyar dolar iken, 2003 y›l›nda 39
milyar dolara yükseldi¤i ve 2003
y›l›nda biyoteknoloji firmalar›n›n
araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine
toplam 17,9 milyar dolar harcad›kla-
r› belirtilmektedir.

2003 y›l›nda AB ülkelerinin biyo-
teknoloji sektöründe faaliyet göste-
ren firma say›s› dikkate al›nd›¤›nda
3154 firma ile lider konumdad›r
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Çerçeve program›n›n bütçesi 17,5
milyar Avro’dur ve bu bütçenin
2.255 milyar Avro’luk k›sm›n› biyo-
teknoloji araflt›rmalar›na ay›rm›flt›r
(5).

Sonuç olarak; biyoteknoloji
flirketleri büyük ölçüde ABD, Avrupa
Birli¤i ve Japonya’dan oluflan üç
bölgede bulunmakta ve global ola-
rak üç tane güçlü bölgesel ticaret ve
yat›r›m blo¤u oluflturmaktad›r. Buna
göre biyoteknoloji alan›nda dünya-
n›n en büyük 10 ÇUfi’u ve 2002 y›l›
karlar› Tablo-1’de verilmifltir (6).

PATENT
Fikri ve ticaret haklar›, Dünya

Ticaret Örgütü’nün Ticaretle
Ba¤lant›l› Fikri Mülkiyet Haklar›
Anlaflmas› ile (TRIPs Anlaflmas›/
Trade-Related aspects of
Intellectual Property rights) düzen-
lenmektedir. Bu anlaflma Dünya
Ticaret Örgütü’nün hukuk sistemi-
nin önemli bir parças›n› oluflturmak-
tad›r. TRIPs Anlaflmas› Dünya Fikri
Mülkiyet Haklar› Örgütü’nün (WIPO)
gelifltirdi¤i fikri mülkiyet haklar›n›n
korunmas›na iliflkin anlaflmalar›
tamamlamaktad›r. 

Fikri mülkiyet haklar›, telif haklar›
(kitap yazarlar› ve di¤er sanatsal
çal›flmalar›n yarat›c›lar›n›n haklar›n›)
ve patentleri (icat yapan kiflilerin
haklar›n›) ve sanayi tasar›m›n› (orna-

(Grafik-1). Ancak, ABD’li firmalar›n
toplam sat›fl› 50.472 milyon dolar ile
AB ülkelerinin sat›fl toplam›ndan bir
hayli fazlad›r. Sonuçta AB’nde bir-
çok küçük ölçekli biyoteknoloji fir-
mas› bulunmas›na ra¤men, bu fir-
malar ABD merkezli firmalarla yar›-
flacak seviyede sat›fl yapamamak-
tad›r. 

10 OECD ülkesinde yap›lan bir
araflt›rmaya göre; biyoteknoloji ala-
n›nda kamu ve yüksek ö¤renim
kurumlar› taraf›ndan gerçeklefltirilen
harcamalar dikkate al›nd›¤›nda,
Kore’nin 727,4 milyon PPP
(Sat›nalma Gücü Paritesi) dolara
ulaflt›¤› tespit edilmifltir. Ayr›ca biyo-
teknoloji sektörüne yönelik harca-
malar› da 2 sene içinde %63,1 arta-
rak 2005 y›l›nda 1.186,6 milyon PPP
dolar olmufltur (3, 4).

AB, yarat›c› ve yenilikçi düflün-
ceyi kullanmada ve bilgi toplumuna
geçiflte ABD'nin ve Japonya'n›n
gerisinde kalm›fl olup, ayn› zaman-
da Gayri Safi Yurt ‹çi Has›las›ndan
Ar-Ge için ayr›lan pay› da Japonya
ve ABD’nden azd›r (Japonya %3.0,
ABD %2.6, AB% 1.9). Bu nedenle
2010 y›l›na kadar aradaki fark›
kapatmak için, bu fark›n kapat›lma-
s›na hizmet edecek projelerin des-
teklenmesinin zorunlu oldu¤u tespi-
tine dayanarak 1984 y›l›nda çerçeve
programlar›n› bafllatm›flt›r. AB’nin 6.

mental dizaynlara iliflkin haklar›)
içermektedir. Söz konusu haklar,
ticari marka ve ticaret yapan kiflile-
rin kendi ürünlerini di¤erlerinden
ay›rmak için kulland›klar› di¤er sem-
bolleri de kapsamaktad›r (7).

Biyoteknoloji alan›nda patent
almak için Avrupa Patent Ofisi’ne
(EPO- European Patent Office)
1995-2000 y›llar› aras›nda yap›lan
baflvurular %13 iken, bu oran 2000-
2003 y›llar› aras›nda %7 azalm›fl ve
ortalama olarak 1995-2003 aras›
yap›lan baflvurular %5.1 oran›nda
artm›flt›r. ABD’nde ise 1997-2006
y›llar› aras›nda patent baflvurular›n-
da %87’lik art›fl olmufltur.

2003 y›l›nda biyoteknoloji alan›n-
da al›nan patent say›s›nda en fazla
art›fl %43.3 ile ABD’nde olmufl,
bunu AB (%27.8), Japonya (%14.1)
ve Almanya (%9.6) izlemifltir. Ayr›ca
1998-2002 y›llar› aras›nda ABD’li fir-
malar taraf›ndan al›nan patent say›-
s› her y›l 7000’in üstünde gerçeklefl-
mifltir (8, 9).

Türkiye’de Biyoteknoloji fiirket-
leri ve Patent

Türkiye’de biyoteknoloji alan›nda
faaliyette bulunan flirketler 2000
y›l›nda yay›mlanan TÜS‹AD biyotek-
noloji raporunda 50 iken 2005 y›l›n-
da bu say› 90’a ulaflm›flt›r.
Faaliyetlerin genel olarak enerji,
çevre ve sa¤l›k alan›nda oldu¤u
gözlenmektedir. Sa¤l›k firmalar›n›n
da ço¤u medikal alandad›r. Ayr›ca
teknoparklarda faaliyet gösteren fir-
malar›n %20’si biyoteknoloji alan›n-
dad›r. Ancak bunlar›n hiçbirisi çoku-
luslu flirketlerle yar›flabilecek düzey-
de de¤ildir.

Biyoteknoloji alan›nda faaliyette
bulunan firmalar›n öncelikli finans-
man kaynaklar› aile ve yak›nlar›
olup, bunu %34 ile bankalar izle-
mektedir. Ar-Ge için gerekli finans-
man›n %60’› devlet, %7,2’si
TÜB‹TAK-TEYDEB ve %3’ü TTGV
kaynakl›d›r. Bütün firmalar›n Ar-Ge
ortalamas› %1,5 olup, ayr›ca firma-
lar›n dörtte biri 2004 y›l›nda bütçele-
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alanda h›zla artacak olan bir tekno-

lojidir. Unutulmamal›d›r ki, birçok

sektörü olumlu ya da olumsuz aç›-

dan etkileyecek ve yeniden yap›lan-

d›racak, bebeklikten bafllayarak

insano¤lunun yaflam biçimlerini ve

anlay›fllar›n› de¤ifltirecek, öte yan-

dan da biyoterör gibi ne zaman ve

ne flekilde ortaya ç›kaca¤› belli

olmayan tehlikelere yol açabilecek

bir teknolojiden söz ediyoruz. 

Peki, bir “Truva at›” modeliyle

yenidünya düzenini flekillendiren bu

teknolojinin gerçek sahipleri kimler,

amaçlar› ve hedefleri ne? At›n içinde

gerçekte neler var?.. Bu teknoloji

ülkemizi ekonomik, siyasi ve ulusla-

raras› iliflkilerde nas›l ele geçirdi ve

darbo¤aza soktu?.. Küresellefl-

menin bu yeni silah›yla Türkiye nas›l

bir biyo(tekno)lojik savafla ve uçuru-

ma sürükleniyor?... Nereye do¤ru

gidiyoruz ve ne yapmal›y›z?.. 

Devam›nda perde arkas›na

bakaca¤›z ve bu sorular›n cevaplar›-

n› ö¤renece¤iz...

rinin % 10’unu Ar-Ge’ye ay›rm›flt›r.
Türkiye’nin Ar-Ge ortalamas› ise
%0,6’d›r. 

Türkiye’de bu firmalar›n
%60’›nda patent faaliyeti yürütül-
mektedir ve bu firmalar›n %82’sinde
befl veya daha az patent vard›r. As›l
sorun patent ve benzeri ürünlerdeki
verimlilik konusundad›r, mevcut
veriler ülkemizdeki biyoteknoloji
araflt›rmalar›n›n henüz teknoloji
üretme kayg›s› tafl›mad›¤› izlenimi
vermektedir. Ayr›ca bulufltan sat›fla
kadarki süreçte yaflanan ticarilefltir-
me s›ras›nda flirketlerin karfl›laflt›¤›
en önemli sorunlar; %72 pazarlama,
%40 finansman ve %28 maliyetler-
dir (10).

SONUÇ
Biyoteknoloji neden küresellefl-

mede bu kadar önemli bir teknolojik
devrim?.. Bütün ülkelerin gele-
ce¤inde kaç›n›lmaz bir öneme sahip
olaca¤› için! ‹ster savunucusu olal›m
ister karfl›t›, biyoteknoloji günlük
hayat›m›z› etkileyen ve etkisi her
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delesi veren, özrü ne olursa olsun
özrünü kabul ederek yaflama sar›-
lan, ailesine yük olmamaya çal›flan
yada ailesini herfleye ra¤men geçin-
dirmeye çal›flan bireyler mi?
Bu insanlar›n kimisi yanl›fl evlilikler
veya genetik bozukluklar nedeniyle
kimisi ise sonradan geçirdikleri has-
tal›klar veya kazalar sonucu fiziksel
veya mental farkl›l›klar göstermekte.
Bir bedensel engelliyle sa¤l›kl› bir
birey gibi konuflabilir, hayat› payla-
flabiliriz ama bir zihinsel engelliyle
bunu yapmam›z çok zor. ‹flte o
noktada gözler, eller, vücut hareket-
leri ve enerji devreye girer, t›pk› sev-
gilinizle veya arkadafllar›n›zla keli-
melerin tükendi¤i gözlerin konufl-
tu¤u anlar gibi. Birbirini iyi tan›yan
kifliler gerekti¤inde gözlerinin içine
bakarak anlar birbirlerini. Peki ya
görme engelliler? Onlara da enerji-
mizi veririz, ellerini s›karak, dokuna-
rak yanlar›nda oldu¤umuzu hissetti-
ririz. 
Onlarda biz de olmayan çok özel bir
enerji vard›r ve buna ulaflmak ger-
çekten çok kolay yeter ki karfl›m›z-

‹nsanlar siyah-beyaz
diye mi ayr›l›r, yoksa
uzunlar-k›salar, yada
fliflmanlar-zay›flar diye
mi? ‹nsanlar› mutlaka
fiziksel özelliklerine
göre ay›rmal› m›y›z? Peki

insanlar engelliler ve normaller ola-

rak ta ayr›labilir mi? 
Kim bu insanlar, neden bizden fark-
l›lar. Acaba onlar Ortaça¤ H›ristiyan-
lar›n›n, hastal›klar›n›n sebeplerini
bulamad›klar› için “cad›” diye nite-
lendirdikleri ve engizisyon mahke-
melerinin a¤›r hükümleriyle en cani
flekilde yok etmeye çal›flt›klar› bir
topluluk mu? Yoksa zor yaflam
koflullar›nda hayatta kalma müca-

dakini farkl› bir birey olarak görme-
yelim. ‹nsan do¤as›n›n belkide en
kötü özelliklerinden biri de sahip
olduklar›n› kaybetmedikçe de¤erini
anlamamakt›r. Tan›d›¤›m engellilerin
hepsi hayata daha s›k› sar›l›yorlar ve
belki de daha mutlular; çünkü
koflullar onlar› mutlulu¤u aramaya,
elindekilerle yetinmeyi ö¤renmeye,
eksikliklerini di¤er sahip olduklar›yla
kapatmaya itiyor. 
Peki biz diflhekimleri ne kadar ilgili-
yiz engellilere? Onlara ne kadar
sahip ç›k›yor, ne kadar benimsiyo-
ruz? Muayenehanemizin yada çal›fl-
t›¤›m›z klini¤in kap›s›ndan giren bir
engelli bize ilk hekimlik deneyimimiz
kadar heyecan veriyor mu?, yoksa
onun tedavisi bize bofla harcanan
zaman olarak m› geliyor? Üniversi-
telerin, difl hastanelerinin yada
büyük kliniklerin imkanlar› bu hasta-
lara bakmak için yeterli mi? Peki biz
bu hastalar› tedavi etmek için yeter-
li miyiz?
Bütün bunlar belirsiz ama belirli olan
bir fley var ki bizler, bu hastalara
ço¤u zaman gerekli imkan› sa¤lam›-
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T. Cem Say›n

ENGELL‹LER VE B‹Z...



fl›mlarla kolaya kaçmak yerine onla-
ra daha çok flans vermeliyiz.
Unutmamal›y›z ki onlarda en az biz-
ler kadar iyiyi hak ediyor.
Lisans ö¤rencilerimize formasyon
dersleri koymal›y›z, meslektafl
adaylar›m›za mental retarde, spastik
engelli, cerabral palsy vs gibi hasta-
lara nas›l yaklafl›mlar gerekti¤ini,
onlarla nas›l keyifli tedaviler yap›la-
bilece¤ini ö¤retmeliyiz. Üniversite-
lerde onlara özel bölümler kurmal›-
y›z, onlara özel hekimler yetifltirme-
liyiz. Bu yaklafl›mlar› medeniyet
seviyesinde bizden daha ileri top-
lumlardan önce yapmam›zda bir
engel yoktur yeter ki kendi kriterleri-
miz olufltural›m, baflkalar›n›n de¤il
ve kendi kriterlerimize sahip ç›kal›m.
Neden cerrahi yada ortodonti gibi
bir de bak›ma muhtaç hastalar bilim
dal›n› oluflturmayal›m. Neden belki-
de dünyada ilk kez biz diflhekim-
li¤inde böyle bir uzmanl›k dal› bafl-
latmayal›m. Biraz ilgi, biraz özveri ve
biraz daha mesle¤e sayg› eminim
bu hastalar›m›z›n tedavilerini kolay-
laflt›racak bölümlerin aç›lmas›n›
sa¤layacakt›r. 
Medeniyetleflme kofluflturmas›nda
(Avrupa birli¤i süreciyle kar›flt›r›lma-
s›n) ülkemizde de nihayet engelliler

yasas› 2005 y›l›nda meclisten

yoruz yada sa¤layam›yoruz.
‹yilefltirme çal›flmalar›na ra¤men
yinede sa¤l›k sistemi yetersiz kal›-
yor. Baz› kliniklerde yine s›ralarda
bekliyor bu hastalar ve yine bir çok
klinik teknik yetersizlikten tedavi
yapam›yor. Bazen de bizler bakmak
istemiyoruz bu hastalara, üniversite
hastanelerine sevk etmek kolay›m›-
za geliyor.  
Oysa onlar›n istedi¤i çok de¤il;
sadece biraz ilgi, biraz gülümseme
ve gerekli tedavi.
En güzel sohbetler onlarla yap›l›yor
diflçi koltu¤unda. ‹fl yorgunlu¤unun
en güzel flekli onlar› tedavi etmek.
Yeter ki keyif almas›n› bilelim, onlar-
la iletiflim kurmas›n› ö¤renelim.
Bunlar› hekimlik becerimizle birlefl-
tirdi¤imiz zaman onlarda hayata
daha s›k› sar›lacaklar. Biz ise onlar›
tedavi ederken sa¤l›kl› bir bireyin
tedavisinden daha fazla tatmin
duyaca¤›z. 
Onlar›nda haklar› var, onlar›nda
gelece¤i var. Özrüne ra¤men üni-
versiteye gitmeye çal›flan, toplumda
üst s›ralara t›rmanmaya çal›flan
bireyler toplumun belkide en de¤erli
bireyleri. ‹flte biz bu insanlara en iyi
hizmeti sa¤lamal›y›z. Üniversitelerin
ameliyathanelerinde onlara daha iyi
imkanlar sa¤lamal›, radikal yakla-

geçti. Neden bizde engellilerle ilgili
yeni projelerimizi sa¤l›k bakanl›¤›na
sunmayal›m. 
‹nsanlar toplum içerisinde çeflitlili¤in
verdi¤i güzelliklerle ahenk içinde
yaflamal› kan›mca. Onlar
koltu¤umuzdaki güler yüzler, sevim-
li çocuklar, bizim enerji kaynaklar›-
m›z, bizimle eflit flartlar› hak eden
insanlar. Onlara sahip ç›kal›m, daha
iyi hizmeti ulaflt›rmak için kendimizi
ve çevremizi gelifltirelim. Biraz risk
almaktan kimseye zarar gelmez.
Topluma daha duyarl› olal›m. 2007
y›l›n›n hepimize sa¤l›k ve mutluluk
getirmesi dileklerimle… 
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Aturjet üyeleri, 2006 y›l›  F‹JET
genel  kurulunu  baflar› ile tamamla-
d›lar. An›larla, dostluklarla, gezilerle
8 gün bir ç›rp›da geçti, kan›mca bu
organizasyondan herkes büyük
zevk ald›. Eme¤i geçenlere burada
bir kez daha teflekkür ediyorum..

Tabirimden dolay› beni
ba¤›fllay›n; ola¤anüstü güzelliklere
sahip bu'' s›cak ülkenin, serin insan-
lar›'' ile 8 gün  geçirdik  Konaklama
itibar› ile daha çok zaman ay›r-
d›¤›m›z  ''KARLOVY VARY'' ve  bu
Reg›on'a dahil birkaç kenti görme
imkan›m›z oldu, ayr›ca  genel kurul
bafllang›ç ve bitiminde PRAG'da
konaklama flans›n› da bulduk.

Geziden özet ise, karfl›laflt›¤›m›z
ola¤an üstü tabiat güzelli¤i, barok
tarz› çok hofl bir yap›laflma, çok
güzel korunmufl tarihi bir doku,
sokaklardan taflan bol miktarda tur-
ist ve de ortal›k da hiç görmedi¤imiz
Çek halk› ... Çek cumhuriyeti nüfu-
sunun  % 70 'i katolik, % 15 'i  pro-
testan ve kalan bölümünün din
inanc› olmayanlardan olufltu¤u,
ayr›ca Avrupa'daki ikinci büyük çin-

gene toplulu¤unu  bar›nd›rd›¤›  reh-
berlerimizce ifade edilmifltir.

Prag'a ulaflt›¤›m›z›n bir gün son-
ras›nda iki saati aflk›n  otobüs yol-
culu¤unun  ard›ndan, Çek cumhuri-
yetinin  kültür merkezi olma özel-
li¤ini tafl›yan, orta Avrupa'n›n termal
cenneti eski ad›yla  KARLSBAD,
flimdiki ad›yla  KARLOVY VARY ye
ulaflt›k. 1350 y›llar›nda  kral  IV.
CHARLES taraf›ndan kurulan ve
tarihi boyunca  Goethe ve di¤er
sanatç›, tarihi flahsiyet, politikac›,
düflünür ve devlet adam›na ev
sahipli¤i yapan kent 30 haziran - 28
temmuz 1918 tarihinde, tedavi
gayesi ile  ulu önder  ATATÜRK 'ü
a¤›rlam›fl. Türk heyeti olarak, özel-
likle konaklamam›z›n sa¤land›¤›
Carslbad Plaza otelinde;
ATATÜRK'ün kald›¤› oda;1918 den
bu yana modernlefltirilmifl hali ile 80
küsur senedir muhafaza edilmekte.
Birkaç gün erken olmas›na karfl›n
Türk heyeti olarak, 5 kas›m günü
ATATÜRK' ün büstü ve bayra¤›m›z
karfl›s›nda;10 Kas›m an›s›na ulu
öndere sayg›m›z› sunduk, Türkiye
den binlerce mil ötede bir baflka
anlaml› oluyor bu tabi ki.  

KARLOVY
VARY’DEN
KARLOVY 
VARY’DEN 
MERHABA

Diflhekimi Selçuk ‹lksoy



kufllarla paylaflmayan ve görüp tan›-
yamad›¤›m›z halk› ile kendine özgü
bir flehir PRAG.... Say›lar› azalsa da,
dertli de olsalar Ankara'n›n güver-
cinleri hala var. Kent'i turistlere b›ra-
k›p, kendileri otel, market,hava
alan›, çarfl›  yada bir yerde çal›flan
d›fla karfl› so¤uk ve mat duran bu
insanlar›n güncel yaflamlar›n› çok
merak ettim do¤rusu.

fiayet lezzetli ve çeflitli sandviç
yada pizzalar›n› saymazsak, gastro-
nomi ve damak tad› konusunda
özlenecek bir menüye sahip
de¤iller. Ancak meyve, sebze ve
özellikle üzümleri ve ba¤c›l›k çok
gösteriflli; tad›m›m›za sunduklar›
kadar› ile, çok farkl› lezzet ve türde
flarap ürettikleri bir gerçek, o kadar
ki ülkedeki tüm flaraplar› tan›tan bir
kitab› size sunabiliyorlar, haklar›n›
teslim edelim ....

Da¤lar ve ormanlar aras›ndaki bir
vadiye yerleflik her yerinden s›cak
ve flifal› sular›n ç›kt›¤›  50.000 nüfus-
lu, film festivalleri ve müzik flölenleri
ile ünlü ,kartpostala  benzeyen kent;
KARLOVY VARY REGION' un mer-
kezi durumunda. Genel kurul dolay›-
s›yla konaklad›¤›m›z 5 gün boyunca
davet edildi¤imiz tiyatro, Karlovy
Vary senfoni orkestras› konseri ve
çevre kent gezileri program› ile
Marianske Lazne, Frantiskovy
Lazne, Mostov, Loket, kentlerini
gezdik.  Moser'de kristal imalat›,
Mottoni  mineralli su tesisleri ,çeflitli
müze, flato ve kiliseleri gördük.

Frantiskovy Lazne deki ''water
world'', ''Aqua Forum'' tedavi mer-
kezlerini inceledik arzu edenler isti-
fade ettiler. Gezilerde yol boyunca
direkler ve tellerle örülmüfl özel bir
tar›m flekli dikkatimizi çekti. fieklen
enteresan buldu¤umuz ve daha
sonra bira flifleleri içersinde merakl›-
lar› ile buluflmak üzere tar›m› yap›lan
çok genifl flerbetçiotu tarlalar› gör-
dük.

Termal cennet Karlovy Vary  ve
çevresinin flifal› sular›n›n  Romatiz-
ma, eklem hastal›klar›, cilt hastal›k-
lar› yan›nda içilerek sindirim sistemi
hastal›klar›n› da tedavi etti¤i söylen-
di.. ‹nsanlar›n tedavi ve gezmeyi bir-
lefltirerek buralara ak›n etti¤i apaç›k
görülüyor. Gezdi¤imiz güzergah
boyunca tek bir sanayi tesisine rast-
lamam›fl olmam›za karfl›n ,bacas›z
sanayilerinde çok ileride yer ald›kla-
r› kesin.  

2,5 gün görme imkan›na kavufl-
tu¤umuz Avrupa'n›n  kendini en iyi
koruyabilmifl kentlerinden biri bafl-
kent  PRAG.  Hepsi birer sanat abi-
desi muhteflem yap›lar›, heykellerle
bezenmifl köprüleri, kiliseleri, kitle
halinde turist kaynayan sokaklar› ve
o sokaklar› arfl›nlarken üflenmeden
aray›p durdu¤um ve ancak görebil-
di¤im sadece iki adet güvercin oldu
ne serçe nede bir kumru. fiehirlerini

Birinci ve ikinci dünya harplerine
tan›k olmufl, Alman ve Rus iflgalini
yaflam›fl bu ülkenin  fiziki yap›s›n› bu
denli koruyup, saklayabilmifl olmas›
takdire flayan ancak ayn› düflünceyi
insanlar›n sosyal yaflamlar›nda pay-
laflam›yorum. Bu yaz›y› haz›rlarken;
flu günlerde içinde bulundu¤umuz ''
A¤›z sa¤l›¤› ''haftas›n›n sloganlar›n-
dan bir tanesi'' Bir gülüflünüz bize
yeter'' diyor, çok fazla bir istek mi,
ne dersiniz?

Han›mlar›n  al›fl verifl merak›
d›fl›nda; kendimce çok hofl
buldu¤um  köprü üstü ressamlar›
ve  nefis müzik yapan çeflitli yafllar-
dan  bu minik guruplar, beni
PRAG'a  ne kadar çeker bilemiyo-
rum?

Tüm  meslektafllar›ma  ve sevgili
okurlara sayg›lar  sunar›m.
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Nano Teknolojimizin içeri¤i
• S›n›f›nda en yüksek doldurucu oran›
• Di¤er mikro-hibrid kompozitlerden %25-40 daha az resin oran›
Bu sayede;
• Belirgin oranda daha az büzülme oran› (1.57%  vol.)
• Kullan›m kolayl›¤›
• Gelifltirilmifl fleffafl›k düzeyi ve uzun süreli renk dayan›kl›l›¤›
• Kolay flekil verebilme
• Tüm kavite s›n›flar›na uygunluk

• Nano doldurucularla güçlendirilmifl
• Ifl›kla sertleflen
• Asitleme gerektirmeyen
• Bonding materyali

Ifl›kla sertleflen Posterior
Dolgu Maddesi
• Ekonomik
Difl renginde, hesapl› 
posterior restoratif

• Pratik
4 mm’lik tabakalar› 
10 sn’de sertlefltirebilme

• Ak›ll›ca
Kullan›m kolayl›¤›, 
mükemmel fiziksel özellikler

Ziya Gökalp Cad. Ataç 2 Sok. 48/4 K›z›lay/ANKARA
Tel: 0.312 433 09 08 – 0.312 435 02 59 • Fax: 0.312 433 07 09
Web: http://www.arsandental.com  arsan@arsandental.com 

VOCO Türkiye ‹rtibat Bürosu:
Halaskargazi Caddesi
Demir Baytekin ‹fl Merkezi 
No:283/8 fiiflli / ‹STANBUL
Tel: 0.212 219 20 43-44
Fax: 0.212 219 20 45
Yüksel BOZKURT
0532 770 72 93
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Anlaflmal› Kurulufllar....

ADO üyesi diflhekimlerine 
tüm bu hizmetlerde 

%10 indirim yap›lacakt›r.

Beysukent 12.Cad. 152. Sok. No: 7
Çayyolu / ANKARA

Tel: 0.312 235 18 62 - 235 20 62
web: www.partimatik.com

Anahtar teslimi do¤um
günü partisi, babysitter,
çocuk oyun kulübü ve
han›mlara 5 çay›
hizmetleri vermektedir.

Ankara Diflhekimleri
Odas› üyelerine 

% 15 indirim
y a p › l m a k t a d › r .

Tunali Hilmi Caddesi No: 123 A
Kavakl›dere - A N K A R A
Tel: 0.312 466 62 22

Horosan Sok. No: 2
Gaziosmanpafla - A N K A R A

Tel: 0.312 437 20 21

Oran Ferit Recai Ertu¤rul Cad.
No: 2 Türk Japon Vakf›

Oran - A N K A R A
Tel: 0.312 490 29 29

w w w . p a l e t p a s t a n e s i . c o m
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TEMPOROMAND‹BULAR EKLEM
‹NTERNAL DÜZENS‹ZL‹KLER‹

ÇA⁄DAfi TEDAV‹ KONSEPTLER‹

14-15 Nisan 2007

Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi

Baflvuru: Prof. Dr. Orhan Güven  2.tmesempozyum@gmail.com
www.tmesempozyum.com.tr.tc

®

A¤›z ve Çene-Yüz Cerrahisi 
Birli¤i Derne¤i

1. Uluslararas› Kongresi
IC Green Palace Hotel

ANTALYA

16- 20 May›s 2007
www.acbidkongre.com

IDS International 
Dental Show

Köln/ Almanya

19-24 Mart 2007

Organizasyon: ARBER Travel & Organizations Tunal› Hilmi St. No: 73/8. K.Dere 06680 Ankara-Turkey
Phone: +90312426 09 00 Fax: +90312426 48 00 www.arber.com.tr • e-mail: arber@arber.com.tr










