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TDB
Ankara Dişhekimleri Odası
12.Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz;

12.Olağan Genel Kurulumuz, 19 – 20 Nisan 2008 tarihlerinde Ziya Gökalp Cad. No: 68/21 
Kolej/ANKARA adresindeki Odamız adresinde 09.oo – 17.oo saatleri arasında yapılacaktır.

Kayıtlı üye sayımız 2100’e yaklaşmıştır. Önceki yıllardaki örneklerini dikkate alarak çoğunluğun 
sağlanamayacağı düşüncesi ile gereksiz yere salon kirası vermemek için ilk toplantımızın 
adresini Odamızda ilan ediyoruz.

Bu nedenlerle;
İkinci toplantımız, 26 – 27 Nisan 2008 Cumartesi – Pazar günleri Atatürk 
Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda 09.oo – 17.oo saatleri arasında 
gazetede ilan ettiğimiz aşağıdaki GÜNDEM ile yapılacaktır.

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel Kurul Divan Seçimi (Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki Üye)
3- Çalışma Raporu’nun okunması
4- Sayman Raporu’nun ve gelecek dönem bütçesinin okunması
5- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması
6- Raporlar üzerinde görüşmeler ve ibraları
7- Oda için gerekli taşınmazların alınıp satılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
8- Genel Kurul’da karara bağlanacak öneriler
9- Dilekler
10- Seçimler (27 Nisan 2008 Pazar Günü Saat 09.oo – 17.oo Arasındadır.)
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Hep biliriz hep dinleriz ve hep oku-
ruz….; çürük açısından şöyle kötüyüz 
böyle feciyiz, ….”vah bizlere..!!” çekip hep 
acınırız. Bildiğimiz klasik kongrelerimizde 
topu Sağlık Bakanlığı’na atar ve kurtuluruz 
belki. Ama bilmeyiz bakanlık da bize yani 
dişhekimliği fakültelerine atmaktadır topu.

Ülkemizde yapılan en son geniş çaplı 
epidemiyolojik çalışmada, 12 yaş grubu 
için kentsel ortalama çürük değeri (DMFT) 
1,9, kırsal ortalama çürük değeri ise 2,0 
olarak tespit edildiğini de biliriz (Gökalp 
ve Doğan, 2006).  Mevcut durum, Dünya 
Sağlık Örgütü nün 21.yüzyıl için öngördü-
ğü 1,5 lik ortalama çürük değerine yakın 
görülse de, bununla beraber, aynı çalış-
mada “diş tedavi gereksinimleri” başlığın-

da 12 yaş grubu için ifade edilen %32,5’lik 
yüzey örtücü ihtiyacını da biliriz.

Aslında, yalnızca ekonomik sorunlar 
değil ama aynı zamanda sosyal, kültürel 
ve coğrafi farklılıkların da diğer tüm hiz-
metlerde olduğu gibi diş sağlığı hizmetinin 
topluma ulaştırılmasını dengesiz hale geti-
rebildiği yorumunu yaparız makaleler oku-
yup (Petersen 2003). Bu açıdan diş sağlığı 
hizmetindeki temel düşüncenin; diş tedavi 
hizmeti gibi pahalı ve detaylı ekipman ge-
rektiren yatırımlardan ziyade, daha pratik 
ve ekonomik erken dönem koruyucu uy-
gulamaların genişletilebilmesi olduğu ger-
çeğinde ister istemez buluşuruz..

Bu düşüncelerle bundan fazla değil 2 
yıl kadar önce ADO başkanı Doç Dr Merih 

BAYKARA’nın yanına gittiğimde kafamda 
Güneydoğu çalışmalarımıza benzer bişiler 
vardı ve dedim ki; “…..abi gelin ortak bi-
şiler yapalım. Ama bizim öğrencimiz yok, 
alan çalışmalarında bize işgücü sağlayın 
biz Kırıkkale de bazı koruyucu programlar 
deniycez….”. emrin olur siz yeter ki isteyin 
deyişi hala benle beraber..

Yazışmalar hemen bitti. Rektörümüz 
Prof Dr Murat ÇAKMAK da çocuk dokto-
ru olunca iş hemen hızlandı. ADO öğrenci 
komisyonundan her hafta Perşembe gün-
leri israrla 2 öğrenci geldi ve bize yardımcı 
oldu. 

Yaşları 7-11 arasında değişen 306 ço-
cuğu çürük diş sayılarına göre  3 temel 
3 alt gruba ayırmıştık.; Grup–1: Çürük-
süz yada düşük çürük aktivitesine sahip 
çocuklar (ortalama 1–2 çürük), yalnızca 
AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ verildi (KONTROL 
GRUBU), Grup–2: Orta seviyede çürük 
aktivitesine sahip çocuklar (ortalama 3–5 
çürük), AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ verildi ve 
kendi içinde 2 gruba ayrıldı; a- UYGUN 
ANATOMİYE SAHİP OLUP yüzey örtü-
cü uygulanacaklar (Fis Örtücü grubu) ve  
b- florlu jel uygulanacak grup (bu guruba 
yılda 2 defa florlu jel uygulandı) (F-jel gru-
bu) Bu gurupta 1.sınıflar için bu uygulama 
kendi diş fırçaları ile yapıldığından bu guru-
ba benzer bir başka grup (c-) oluşturuldu. 
(Fırça-jel grubu),    Grup–3: ekstrem çürük 
aktivitesine sahip çocuklar (6 ve daha çok 
çürük), AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ ile beraber 
ART yüzey örtücü ve yılda iki defa florlu jel 
uygulanacak grup (FS-F jel grubu).  Her bir 
koruyucu uygulama okul ortamında 2 diş 
hekimliği öğrencisi ve 2 uzman diş hekimi 
tarafından gerçekleştirilmişti. Bilemezdik 
o zaman ilk defa denediğimiz FIRÇA İLE 
FLOR JEL uygulamasının sonradan nere-
lere kadar gidebileceğini. Bugünlerde bu 
çalışmanın  ikinci yılı tamamlandı. Her bir 
koruyucu yöntemin kendi içinde başarı-
lı olduğunu söylemek mümkün ama bir 
yöntem bu çalışmada KOLAY UYGULA-
NABİLİR ve EKONOMİK olması sebebiyle 

kendinin öne çıkarttı. Bu yöntem 1960-70 
ve 80’lerde Avrupa da da çok kullanılmış 
FIRÇA ÜZERİNDE JEL uygulaması idi.

BİR TÜRKİYE MODELİ OLARAK,  KI-
RIKKALE İLİ “FIRÇALAR ÇANTADA DİŞ-
LER YOLUNDA” PROJESİNİN DEĞER-
LENDİRİLMESİ.

Bahse konu çalışmanın birinci yıl bul-
gularını almaya başlarken Rektörümüz 
Prof Dr Murat Çakmak bir gün çağırdı ve 
dedi ki…; “ kaç yıldır bir okul seçip çalı-
şıyorsunuz, yok mu bir kolayı tüm okul-
ları içine alabileceğiniz bir yöntemin…!!!” 
Aslında insanın gözününü önündeki bazı 
gerçekleri görmesi için dışarıdan mutlaka 
bir ivme almsı gerekiyor.. Belki de bu söz-
ler bir ivme oldu bize ve ilk defa Kırıkkale 
ili ilköğretim okullarında deneyeceğimiz o 
büyük çalışmanın temeli atılıverdi..: FIRÇA-
LAR ÇANTADA DİŞLER YOLUNDA..!!”

Bu çalışmada; ülkemizdeki tüm çü-
rük gerçekleri ve koruyucu uygulamaların 
geciktirilmesi gerçeklerinden ve eksiklik-
lerinden yola çıkarak, ülkemizde ilk defa 
bir il merkezindeki tüm ilköğretim okulla-

Bir Türkiye modeli olarak,
kırıkkale ili koruyucu uygulama 
çalışmaları:
Doç Dr Ç. Türksel DÜLGERGİL
Kırıkkale Üniversitesi Dİşhekimliği Fakültesi 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD Öğretim Üyesi ve 

Ulusal Ağız-Diş Sağlığı Koruma Programı Proje Başkanı.
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AB 
mevzuatındaki özel düzen-
lemelere bakıldığında daha 
çok ilaç, gıda, kozmetik, 
sigara, alkol ve uyuşturucu 

ile mücadele açısından ele alınmıştır. AB mük-
tesebatı açısından ise, özel sağlık kuruluşları-
nın ve sağlık personelinin reklamları ise reklam 
hukukunun genel esaslarına bağlı kalmak ko-
şulu ile her devletin kendi iç hukuk düzenle-
melerinin insiyatifine bırakılmaktadır.

AB sağlık mevzuatında özel hastane ve dok-
tor reklamlarına ilişkin doğrudan bir düzenle-
me bulunmayıp, düzenlemeler daha çok has-
ta haklarına ilişkindir. Yani bilgilendirme, özel 
hayat ve mahremiyet konularındadır.

Avrupa Hasta Hakları Geliştirme Bildirgesi’nde 
(28-30 Mart 1994 Amsterdam) “sağlık hizmet-
leri ve bu hizmetlerin en iyi   nasıl kullanılabi-
leceği konusunda bilgi herkes için ulaşılabilir 
olmalıdır” denmektedir.

Özel Hukuk açısından;
Pazar ekonomisinin temel kavramı olan reka-
bet bir haktır, rekabet hakkının kötüye kullanıl-
ması ise  haksız rekabettir. Teknolojik yenilik-
ler ve iletişimin kolaylaşması   risk üstlenmede 
dengeyi tüketici aleyhinde bozmuştur. Haksız 
rekabet tüketicileri aldatıcı reklamın içine it-
mektedir. Rekabet hakkının tanıdığı serbesti, 
başkalarının hak ve menfaatlerinin ihlal edildi-
ği noktada tükenmektedir. Rakiplerini ezmek 
ve onları rekabet sahasından uzaklaştırmak 
amacıyla dürüstlük kurallarına aykırı şekilde 
başvurulan kanuna, nizama, adaba ve tea-

Sağlık sektörü ve reklam...

Reklam; mal ve hizmetlerin 
tanıtımına yönelik bir 
iletişim faaliyetidir. Üç 
kelimeyle özetlenirse 
reklam; bilgilendir, ikna et 
ve harekete geçir ekseni 
etrafında kurgulanır. ABD 
başkanlarından Thomas 
Jefferson, “reklamlar sadece 
gerçekleri içerir” derken 
Yazar H.G.Wells “reklam, 
yalanın meşru kılınmasıdır” 
demiştir. Bu iki açıklama 
aslında, reklamların zamanla 
nasıl da temel amacı olan 
bilgi verme unsurundan 
saptırılarak kötüye 
kullanılmaya başladığının 
örneğidir. Bu nedenle 
reklamlar yasalarla denetim 
altına alınmıştır.
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Maalesef “Muayenehane yönetimi”, bizim 
okulda aldığımız bir ders değil. Biz fakülteler 
de nasıl diş yaparız; sadece bunu öğreniyo-
ruz.Hepimizin bildiği gibi muayenehane iş-
letmek gerçekten zor bir olay. Bir sekreterle 
çalışırken o ya da bu şekilde yürüttüğüm mu-
ayenehanecilik, sekreter sayımın artmasıyla 
sürekli sorun haline geldi. Tam da bu anda 
arkadaşlarımın önerdiği, Saadet Hanım’ın 
eğitimiyle tanıştım.

İstanbul da olması nedeniyle sadece mu-
ayenehane yönetimi seminerine katıldığım bir 

günlük programla bir çok sorunu geride 
bıraktım.  

Bütün işletmelerde eğitim vazge-
çilmez bir ihtiyaç. Muayenehaneci-
lik yaparken sorunlarla karşılasan 

meslektaşlarınıza Saadet Hanımın 
eğitiminden  bahsetmek istiyorum. İs-

tanbul’ a herkes gidemiyor.. Bu 
eğitimi odamız 

üye-
lerine bir 

röportajla duyur-
manın mantıklı olacağını 

düşünerek, İstanbul’a gidip bu 
röportajı gerçekleştirdim.

 Bir çok yönleri olan Saadet Hanım  yaşam 
koçu aslında. Eğiticilerin eğitmenliğini yapan 
DR Wyatt Woodsmal asistanlığını yapmış. 
CV si kabarık anlayacağınız. Beni etkileyen 2. 
modülü olan muayenehane yönetimi kursun-
da 1. modülü alan meslektaşlarımızın “ Saa-
det Hanım hayatımızı değiştirdiniz” nidalarıydı. 
Çok yadırgadım bir günlük eğitimde insanın 

hayatı değişir mi? Doğru iletişim kurmak karşı 

tarafın sizi nasıl anlayacağını bilip ortak bir dil 

geliştirmek gerçekten insanın hayatını değişti-

riyormuş. Bu bir mucize değil sadece alt kapı 

anahtarının üst anahtara soktuğunuzu anlayıp 

doğru anahtarı  kullanmakmış. İstedim ki her-

kes bu bilgilerden faydalansın. 

Sizce mesleğimizin toplumdaki yeri 

nedir ?         

 Diş hekimliği mesleği bana göre çok 

önemlidir. Vücudumuz enerjisini yiyeceklerden 

alıyor; dolayısıyla eğer yiyecekler tam anlamıy-

la öğütülemezler ise vücuda zararları da olur. 

Bundan başka diş ve diş eti sorunlarının sa-

dece ağızda değil vücudun geri kalan kısım-

larında da zarar verir. Diş hekimleri bu yüzden  

hem estetik olarak hem de iletişimsel olarak 

çok önemli hizmet yapmaktalar .

Dişhekimliği mesleğinin zorlukları ne-

lerdir ?

 En büyük zorlukları diğer cerrahi işlemler-

den farklı olarak sizler çok ciddi cerrahi girişim-

lerde bulunurken hastalarınız kendinde oluyor. 

Diğer cerrahlar uyuyan bir hastaya, siz ise ta-

mamen uyanık bilinci açık bir hastaya müda-

hale ediyorsunuz. Sizler uyanık ve çocukluktan 

gelen çok ciddi korkuları olan insanlarla karşı 

karşıyasınız. Yaptığımız araştırmalar sonucun-

da diğer cerrahi müdahalelerle karşılaşıldığın-

da en çok  korkulan işlemler, dişhekimlerinin  

müdahaleleri.

Zaten gergin ve stresli gelen hasta, ne ola-

cağını bilmediği bir müdahaleyi uygulatmaya 

geliyor. İşlem esnasında canı acıyacak korku-

su var. Aletlerinizden korkuyor, beyaz önlük-

ten korkuyor birde üstüne hekime bu kadar 

yakın ve o esnada uyanık olmak, hem hekime 

hem de hastaya rahatsızlık veriyor.

Sizler hasta hekim ilişkisini reklamla değil 

yaptığınız tedaviler sonucunda kuruyorsunuz 

daha çok insana ulaşabilmeniz kulaktan dol-

ma reklamla yani bir şekilde hastanızın mem-

nuniyetiyle; sizin kapılarınız diğer hastalarınıza 

açılıyor .   

Kitlelere bu şekilde ulaşıyorsunuz. Dolayı-

sıyla kendini doğru anlatamamış hekimler has-

ta kaybına uğruyor. Şöyle ki bir hasta hekimine 

güvenmez ise gidip başka bir hekimin kapısını 

çalıyor. Uygulanan tedaviyi yarım bırakıp veri-

len ilaç ya da uygulamayı reddediyor. Örneğin 

müdahale sonucunda siz hastanıza şu kadar 

saat şunu yemeyin bunları yapın;bunları yap-

mayın diyorsunuz.Tedavisi için ne yapacağını-

zı anlatıyorsunuz. Güvenmeyip başka hekime 

gidip tekrar danışıyor. Oysa hasta kendini an-

laşılmış hissettiğinde asla hekimini terk etmi-

yor. Diş hekiminin tedavisinin başarısızlığı her 

zaman hasta kaybına neden olmuyor.Hasta-

nın kafasındaki kalıplardır bir çok zaman heki-

mi zorluyor. Size tedavi olmayan hasta sizden 

daha fazla ücret alan hekime gidebiliyor. Yani 

parada coğu zaman sorun değil. Biz eğitimi-

mizde hastanın kafasındaki kalıpları kırmakla 

uğraşıyoruz..

Bazen hastanın genel yapısı herkese 
karşı güvensizdir. Bu durumda o kalıpları 
nasıl kırarız ? 

 Doğru iletişimle. Sadece siz değil telefona 

bakan, kapıyı açan, randevu veren elamanla-

rınızla, tüm ekibinizle doğru iletişim. Hastanız, 

telefonuna cevap veren  kişinin  ses tonu veya 

Muayenehane yönetimi

Röportaj
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Bilgi İnsan İçindir...

EXPODENTAL ANKARA 2006
10 – 12 Kasım 2006 Ankara Bilkent Oteli

Bir Dişhekimi Gözüyle Atatürk Prof.Dr.Yavuz S. AYDINTUĞ

Kompozitler ve Adezivlerde Son Akım Doç.Dr.Arlin KİREMİTÇİ

Kanal Tedavisi Daha Kolay Olabilir mi? Prof.Dr.Ahmet SERPER

Beyaz Bu Kadar Önemli mi? Prof.Dr.Sevil GÜRGAN

Pembe Estetik Prof.Dr.Kenan ERATALAY

Dijital Fotoğraf ve Dişhekimliğinde Kullanımı Prof.Dr.Semih BERKSUN

Uluslar arası Standartta Kayıt Tutma ve Arşivleme Dt. Füsun YAŞAR

Premalign Lezyon ve Klinik Görünüm Prof.Dr.Ömer GÜNHAN

Tanıda Radyografik İpuçları Prof.Dr.Candan Sema PAKSOY

İlaç Kullanımı ve Reçete Prof.Dr.Şükran ŞİMŞEK

Yaşlılarda Dental Yaklaşımlar Prof.Dr.Betül KALIPÇILAR

Pedodontide Güncel Yaklaşımlar Prof.Dr.Tezer ULUSU

Muayenehane Pratiğinde Ortodontik Yaklaşımlar ve Sınırları Prof.Dr.Ufuk TOYGAR MEMİKOĞLU

İmplant ve Estetik Restorasyonlar Prof.Dr.Ersan ERSOY

20 Yaş Dişi Çekilsin mi? Bırakılsın mı? Prof.Dr.Orhan GÜVEN

Yeni TCK/Bizi İlgilendirenler ve Çapraz Sorgulama Prof.Dr.Hamit HANCI

Bir Tutam Dişhekimliği Dr.Dt Ferid MÜFTÜ

Modern Muayenehane İşletmeciliği Dt Onur YARAR

Muayenehane Tasarımı ve Renkler Süha ARGUN (Endüstriyel Tasarımcı)

Döner Aletlerle Kanal Genişletme Kurs

EXPODENTAL ANKARA 2007
22 –25 Kasım 2007  Ankara Sheraton Hotel & Convention Center

İmplant Planlaması
Radyolojik• 
Protetik• 
Cerrahi• 

Yrd. Doç. Dr. A.İlker CEBECİ
Doç. Dr. Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ
Doç. Dr. Erkan ERKMEN

İmplantlarda CT Kullanılarak 3 Boyutlu Görüntüleme ve 
Rehber Hazırlama

Dişhekimi Yaşar BERBEROĞLU

İmplant Uygulamalarında
İnsizyon• 
Cerrahi Uygulama• 
Sütur Teknikleri• 

Doç.Dr.Bahadır GİRAY

Seramik Laminate Prof.Dr.Deniz GEMALMAZ

Simantasyon Prof.Dr.Deniz GEMALMAZ

Kompozit Uygulama Teknikleri
Anterior• 
Posterior• 

Prof.Dr.Yıldırım Hakan BAĞIŞ

Diş Çekimi Komplikasyonları ve Tedavi Yöntemleri Prof.Dr.Orhan GÜVEN

Çocuktan Erişkine Bruksizm
Doç.Dr.Zafer ÇEHRELİ
Dr.DT. Atilla ERTAN

Hasta – Hekim İlişkileri Prof.Dr.Erdal IŞIK

Okumak; okumanın yani çok olmasa bile mesle-
ki ve insanın kendisini geliştiren okumanın ne kadar 
önemli olduğu yoksa az mı vurgulandı ? ... İlk okul-
da başlayan eğitim ve kendini geliştirme ve mesleki 
öğretilerimiz hayatımızın ne k adarlık kısmını kapsa-
maktadır? Mesleki öğrenimimiz üniversite diploması 
almakla bitti mi acaba?

Heraklites’in herkesçe bilinen sözü aslında mes-
leğimizle çok yakından ilgilidir.

Tıbbi malzemelerdeki yetişilemez gelişim ve buna 
bağlı olarak  tedavi yöntemlerindeki değişimler mes-
leğimizi ne kadar etkiliyor?

 Az okuyan bir toplum olmamızın handikapları, 
eleştiriye kapalılık ve paylaşmaya karşı isteksizlik, bi-
limsel bilgiye ilgisizlik mesleğimizin sorunları arasında 
bütün ürkütücülüğü ile ortada durmaktadır. 

Dişhekimleri odalarının görevlerinden biri de 
meslektaşlarının bilimsel gelişmelerden haberdar 
olmalarını sağlamak ve gerek pratik gerekse teorik 
olarak mesleki yetilerinin etkinleşmesinde faydalı ol-
maya çalışmaktır.

Bu dönemde, Perşembe seminerleri ve kongre-
ler ve sempozyumlarındaki bilimsel yoğunluk  üyeleri 

oldukça yorsa da, bilimsel çalışmanın zevkine va-
rıldığı ve motivasyonun yükseklerde seyrettiği anlar 
çoğunluktaydı. Türkiye’nin gerçekten saygın onlarca 
bilim adamı ve klinisyeni odamız tarafından düzenle-
nen bilimsel toplantılarına katılarak Türkiye’nin ağız 
ve diş sağlığı hizmetlerini sırtlayan diş hekimlerine, 
yeni elde etmiş oldukları bilimsel verileri ve klinikte 
yaşadıkları tecrübelerini aktardılar. Bilimsel toplantı-
ların ve tartışmalarının aralarında ve sonlarında, he-
men her köşede, yemek esnasında, çay molasında, 
paylaşılan anlar  sorulan sorular, klinikte yaşadığımız 
problemler ve çözümleri ile ilgili yapılan tartışmalar  
yaşanmaya ve görülmeye değerdi.

 Hemen her toplantıdan memnun  gözler ve yeni 
fikirlerle ayrılan diş hekimi arkadaşlarımızla sohbet 
etmek bizleri de bilimsel toplantıları düzenleyen kurul 
olarak memnun etmediğini söyleyemem. Sizlere bu 
iki yıllık dönemde sunulan bilimsel programı ve su-
numları yapan hocalarımızı kendilerine bir kez daha 
teşekkür ederek sunuyorum.

Bilimsel dişhekimliğinin 100. yılını kutladığımız 
bugünlerde bilimselliğe beraber yol almak dileğiy-
le…..

Dünyada her şey değişiyor, 
değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir.
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Dişhekimliği ve
hukuksal zorunluluklar...

B
abil’de M.Ö.1700 yıl öncesine ait 
Hammurabi kanununun ikiyüzün-
cü paragrafında ”Bir kimse diğe-
rinin dişlerini kırarsa, ceza olarak 

onun bu dişleri sökülür” ifadesini görmekte-
yiz. Belki de dişhekimliği ile ilgili ilk yazılı ya-
sadır.  

Tarihsel süreç içersinde dişhekimliğinin tıp 
hekimliğinden ayrı bir meslek olması oldukça 
yenidir. Hep genel sağlık ile beraber diş ve 
ağız sağlığı beraber yürütülmüş, ancak 18. 
yüzyılda ayrı bir dal olarak kendi prensipleri 
içersinde gelişmiştir.

Bu yüzyılda Fransa Avrupa’nın en gelişmiş 
ve kültürel anlamda da en zengin ülkesidir. 
Fransız parlementosu dişçi pratisyenler, göz 
doktoru, çıkıkçı ve kırıkçılar gibi uzmanlar da 
dahil pek çok kişi için Paris ve çevresinde ça-
lışma izni vermeden önce cerrahlar komitesi 
tarafından sınanma zorunluluğu getirmişler-
dir. Her zaman ayrıcalıklı bir mesleğin üyeleri 
olarak hekimler, hastalarına karşı paternalist 
davranış biçimi göstermişlerdir. Türkçe’de 

“babacıl davranış” olarak da ad-
landırdığımız geleneksel paterna-
listik davranış modeli günümüzde 
şiddetle eleştirilen bir konudur. Bu 
modelde hasta güçsüz, muhtaç, 
edilgen pozisyonda iken hekim, 
uzman ve bilgi sahibi, hükmeden-
dir. Ancak günümüzde hekim has-
ta ile ilgili her konuda söz sahibi 
olan değildir. 

1970’lerden sonra hızla geliş-
meye başlayan hasta hakları ha-
reketi ile hasta –hekim ilişkisi hem 
insani, hem de mesleki anlamda 
profesyonel bir şekil almıştır. Heki-
min hastasına yol gösterdiği, onu 
bilgilendirdiği ve hastanın “aydın-
latılmış onam”ını aldığı paylaşım-
cı bir ilişki oluşmuştur. Hekimlerin 
yapacakları her çeşit cerrahi işlem 
için hastanın onayını alma zorunlu-
luğu vardır.

1219 sayılı Tababet ve Şuaba-
tı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 70. maddesi “Tabipler, 
diş tabipleri ve dişçiler yapa-
cakları her nevi ameliye için 
hastanın, hasta küçük veya 
tahtı hacirde ise veli veya vasi-
sinin evvelemirde muvafakatını 
alırlar.  Büyük ameliyei cerrahi-
yeler için bu muvafakatin tahri-
ri olması lazımdır.”demektedir.

Ancak kanunda da belirtildiği 
gibi yazılı olarak alınması gereken 
aydınlatılmış onam ile ilgili değişik 
uygulamalar yapılmakta, özellikle 
standart formlar hastalara imza-
latılmaktadır. “Bana yapılacak her 
türlü tıbbi müdahaleyi kabul etti-
ğimi, bu müdahaleden doğacak 
muhtemel zararlar konusunda 
kimseyi sorumlu tutmayacağımı 
kabul ve taahhüt ederim” şeklinde 
doldurulup hastaya veya yakınına 
imzalatılan bu formların hukuki ola-
rak da geçerliliği yoktur. “….. adlı 
hekimin, şu dişime yapacağı te-
daviyle ilgili gerekli tıbbi ameliyeleri 
(bunların neler olduğunu da belirt-

mek gerekir) kabul ettiğimi, bu 
konuda yeterince aydınlatıldığımı, 
bu tedavinin muhtemel sonuçları, 
riskleri ve alternatif tedavi yöntem-
leri konusunda bilgilendirildiğimi 
beyan ederim” şeklinde bir form, 
bizim hukukumuzda kullanılabilir.

Düzenlenecek belgede, hukuki 
sorumluluk oluşturmaması bakı-
mından, madde içeriğine uygun 
olarak;

• Hastanın sağlık durumu ve 
konulan tanı,

• Önerilen tedavi yönteminin 
türü,

• Başarı şansı ve süresi,
• Tedavi yönteminin hastanın 

sağlığı için taşıdığı riskler,
• Verilen ilaçların kullanılışı ve 

olası yan etkileri,
• Hastanın önerilen tedaviyi 

kabul etmemesi durumunda 
hastalığın yaratacağı         so-
nuçlar,

• Olası tedavi seçenekleri ve 
riskleri, 

bilgilerine yer verilmeli, hastanın da 
yazılanları doktorunun kendisine 
anlattığı ve anladığına dair el yazı-
sı ile adı soyadı, imzası bulunmalı 
ve tarih atılmalıdır. Hukukumuzda 
sözlü ya da yazılı onam ayırımı 
yoktur.

Ancak aydınlatmayla ilgili ispat 
yükümlülüğü hekimdedir. Has-
ta, aydınlatılmadığını ispatlamak 
zorunda değildir, sadece iddia 
etmekle yetinebilir. Bunun karşı-
lığında hekim, aydınlattığını ispat 
etmek zorundadır. Hekim bu ispatı 
yaparken yazılı belge de sunabilir, 
bir tanık da. Ya da değişik olgular-
la bunu ispatlandırabilir. İspatlaya-
mazsa, en azından özen kusuru 
sebebiyle hukuksal açıdan sorum-
lu olabilecektir. İspat kolaylığı açı-
sından, görüşmeler sırasında kayıt 
cihazı kullanılabilir, ancak “Görüş-
memizi kaydetmeme müsaade 

ediyor musunuz?” diye hastanın 
rızası alınmalıdır.

Aksi halde kişilik haklarına ve 
özel hayatın gizliliğine aykırı hare-
ket edilmiş olur. Sonuçta, standart 
formlar değil, kişiye özgü (birey-
sel) aydınlatılmış onam formları 
hasta ile birlikte doldurulmalıdır. 
Aydınlatılmış onam almaksızın 
hastaya girişimde bulunmak disip-
lin suçu oluşturmaktadır. 

Kozmetik amaçlara hizmet 
eden uygulamalar, dişhekimi-has-
ta arasındaki klasik hukuki sözleş-
me kapsamına girmez.

Dişhekimi - hasta arasındaki 
sözleşmede dişhekimi müdahale-
si, koruyucu / tedavi edici yöntem-
ler uygulamakla sınırlandırılmıştır. 
Dişhekimi, bilimsel standartlara 
uygun olarak dişlerin, ağzın ve 
çenenin hastalıklarının önlenmesi, 
iyileştirilmesi, bu rahatsızlıkların ya-
kınmalarının dindirilmesi için uğraş 
verir. 

“Hekim, bilimsel gerekle-
re uygun olarak tanı koyar ve 
gereken tedaviyi uygular. Bu 
çalışmaların kesinlikle şifayla 
sonuçlanmamasından dolayı, 
deontolojik bakımdan tenkid 
edilemez. Tıbbın prensip ve 
yöntemlerine aykırı veya alda-
tıcı yönde tanı ve tedavi ya-
saktır. Hekim, tanı, tedavi veya 
korunma amacı olmaksızın, 
hastanın arzusuna uyarak veya 
diğer sebeplerle, akli ve bedeni 
dayanağını azaltacak herhangi 
bir şey yapamaz.” (Tıbbi Deonto-
loji Nizamnamesi Madde 13).

Özel bir bilgi sahibi olmadan, 
bazı sanatların yapılamayacağının 
kesin kural haline gelmesi, uygarlı-
ğın gelişmesinin sonucudur. Özel-
likle, insan sağlığını ilgilendiren, 
hekimlik mesleğini uygulayacak 
kişide aranan koşullar, diğer mes-
leklere göre daha ağırlaştırılmıştır. 

Türkiye’nin İlk Dental Antropoloğu ..........................................72
Muayenehanelerden Hizmet Alınmalıdır! .................................78
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Muayenehane Yönetimi .........................................................88
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Dişhekimliği ve Hukuksal Zorunluluklar ...................................98
Aydınlık Bir Ortam ................................................................102
Paket Servis ........................................................................108
Biraz Gülelim .......................................................................111
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Merih Baykara
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Uzun mesafeli bir koşunun kısa parçalarından biri olarak geçen 

iki yıllık dönemi geride bırakıyoruz. Bu süre içersinde yaklaşık 4-5 
yıldan beri uğraş verilen dişhekimliği hizmetlerinin özelden 
satın alınması büyük uğraşlara rağmen henüz gerçekleşmedi.
Halbuki toplumun daha iyi hizmet alabilmesi için bu proje  en pra-
tik,  en gerçekçi ve  en önemli projedir. 
Bu sistem ile;
— yaygın hizmet sunumu, hekim seçme özgürlüğü, dişhekimi 

dağılımının dengelenmesi, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması, 
sahteciliğin etkili bir şekilde önüne geçilmesi sağlanacak, 

— etkin kontrol ve denetim sağlanabilecek otomasyonun kurul-
ması  ile  sistem güvenilirliği oluşturulacak,

— rasyonalizm ve verimlilik sağlanabilecek, hizmete kolay ulaşıla-
bilecek, iş gücü kayıbı önlenebilecek, hizmet kalitesi artacak-
tır.

Toplumumuzun çok büyük bir kısmı sosyal güvencelerinden vaz-
geçerek bedellerini kendileri ödemek pahasına özel kurumlara 
başvurmaktadır. Kısacası özel ağız ve diş sağlığı hizmeti veren 
kuruluşları yok sayarak düzenli ağız-diş sağlığı sistemi oluşturabil-
mek mümkün olamamıştır.

Öncelikle sadece basına verilen bir haber şeklinde başlayan, daha 
sonraları da uygulamaya konması kuvvetli ihtimal olan tam gün 
yasası ile ilgili olarak sorunlar yaşanacağı şimdiden görülmektedir. 
Bundan önce de iki kez gündeme gelmiş, uygulamaya konduk-
tan sonra geri dönülmüş olan bu konuda bir çok meslektaşımızın 
mağdur olmaları unutulmamıştır. Bu geri dönüşlerin travmalarının 
yeniden olacağı kaçınılmaz görülmektedir. Bu yüzden tam gün 
yasası çıkacaksa özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu geçişin ka-
demeli yapılması ile olabilecek sıkıntıların en aza inmesi hedeflen-
melidir.

Sahte dişhekimlerine verilen cezanın  alt sınırının 2 yıla düşü-
rülmesi için uğraşan sahtecilerin oyunu TDB ve dişhekimleri oda-

Çabuk Ayakkabı Yollayın!..
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larının TBMM’nde yaptığı mücadele ile önlendi. 
Mevcut yasadaki 3 yıldan 5 yıla kadar olan ha-
pis cezasının 2 yıla inmesi hapis cezasının para 
cezasına çevrilmesi anlamına gelmekteydi. 2004 
yılına kadar 1-3 yıl hapis cezası karşılığı hep para 
cezasına dönüşmüştü. Bu da sahte dişhekimle-
rine cesaret vermekteydi ve etkili mücadeleyi ön-
lemekteydi. Yine aynı uygulamaya dönme arzusu 
ile yapılan sahtecilerin bu hamlesi millet vekilleri-
mizle, siyasi partilerle yapılan etkili görüşmeler ve 
çekilen tepki faksları ile önlenmiş oldu.

Dişhekimleri Odalarının görevleri arasında “Mes-
lek mensuplarının daha yüksek bir mesleki kültür 
düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli teşebbüsler-
de bulunmak” maddesi gereğince yönetimimiz 
meslektaşlarımızın çağdaş bilgilerle donanımlı 
olması, yeniliklerden uzak kalmamasını görev 
bilerek mesleki eğitime gereken önemi vermiş-
tir. Bu dönem boyunca sempozyumlar ve semi-
nerlerle verilen eğitim programı artan ilgile ta-
kip edilmiştir. Ayrıca Ankara Dişhekimleri Odası 
Dergisi’nin yanı sıra ADO Klinik Bilimler Dergisi 
yayın hayatına girmiştir.

Eğitim denilince ilk akla gelen üniversitelerimizdir. 
Gelişmiş her ülkede üniversiteler dogmalardan 
uzak, bilimsel veriler ışığında görevlerini yaparlar. 
Prof. Dr. Celal Şengör’ün sözleriyle “Bilim sürekli 
olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan 
hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir. 
….Bu nedenle üniversite tüm dogmatik inanç 
sistemlerini işlevine temel yapmayı reddeder. 
Onları bilimsel olarak inceler, ancak temsilcilerini 
üyeleri olarak kabul etmez. Militan dogmatiklerin 
üniversite bünyesine kabul edilmemelerinin ne-
deni budur. Kimse bize bu açıdan ´bilimperestlik 
yapıyorsunuz’ diye bir eleştiri yöneltemez, zira, 
büyük felsefeci Lord Bertrand Russell’ın dediği 
gibi, insanlığın gerçekten bildiği fakat bilimin bul-
muş olmadığı hiçbir şey yoktur. Bir başka deyişle, 
bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yok-
tur.”  100. yılına giren dişhekimliği mesleği 

de kuruluşundan bu güne insan uygarlığı için akıl 
ve bilim yolunu takip etmiştir. 1908’de askeri tıp 
kökenli Dr. Cemil Topuzlu ve Dr.Halit Şazi Bey’in 
dişçilik mektebi kurmakla görevlendirilmeleri ile 
dişhekimliği eğitiminin okullarda verildiği yeni bir 
dönem başlamıştır. Kadırga’daki ahşap bir bina-
da hizmete girmiş, 22 Kasım 1908’de bütçesi 
oluşturularak resmi bir yapıya kavuşturulmuş, 
28 Ekim 1909’da fiilen öğretime başlamış, ilk 
mezunlarını 30 Temmuz 1911’de vermiştir. Bu 
gün yine aynı ilkeleri koruyan fakültelerimizin 
sayısı yirmilere çıkmıştır. Ancak yeni açılan ve 
kurulmakta olan fakültelerde bu ilkeleri yaşama 
geçirmek için gerekli olan fizik alt yapı ve eğitim 
kadrosu yönünden sorunlar yaşanmaktadır. 

Sonuç olarak; değişen ve gelişen toplumsal ya-
pıda yalnız hastalık ya da sakatlığın bulunmayışı 
değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam 
iyilik hali hedeflenmeli, sağlık politikaları ise; ırk, 
din, politik inanç ve ekonomik güç ayrıcalığı ol-
maksızın, herkesin olabilen en yüksek düzeyde 
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olarak 
tanımlanmalıdır.
21 yüzyılda çağdaş bir bakışla sağlık; insanın 
en önemli ve kutsal hakkı olarak görülmeli, ye-
niliklerin ve değişimlerin ışığında daha bilimsel ve 
geniş kapsamlı ele alınmalıdır. Vatandaşın sağlık 
hizmetlerine, en azından temel hizmetlere ulaşı-
mından ödün verilmemelidir. 
Ancak yıllardır sağlıkta sorunlar çözülmemiş, 
özellikle dişhekimliği sağlığın bir parçası olarak 
görülmememiştir. Bakanlıklarla yaptığımız görüş-
melerde bir yetkili  “halkın dişhekimliği hizmet-
lerine talebi yok” diyebilmektedir. Bu olay bana 
sayın Şerif İzgören’in bir hikayesini hatırlattı.

Bir firma Afrika’ya iki ayakkabı satıcısı gönder-
miş. Birisi iki gün sonra telefon açmış:”Patron 
beni buraya niye gönderdiniz? Burada kimse 
ayakkabı giymiyor”. Hemen arkasından diğeri 
aramış: “Patron burada hiç kimsenin ayakkabısı 
yok, çabuk bana ayakkabı yollayın”.
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TDB
Ankara Dişhekimleri Odası
12.Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz;

12.Olağan Genel Kurulumuz, 19 – 20 Nisan 2008 tarihlerinde Ziya Gökalp Cad. No: 68/21 
Kolej/ANKARA adresindeki Odamız adresinde 09.oo – 17.oo saatleri arasında yapılacaktır.

Kayıtlı üye sayımız 2100’e yaklaşmıştır. Önceki yıllardaki örneklerini dikkate alarak çoğunluğun 
sağlanamayacağı düşüncesi ile gereksiz yere salon kirası vermemek için ilk toplantımızın 
adresini Odamızda ilan ediyoruz.

Bu nedenlerle;
İkinci toplantımız, 26 – 27 Nisan 2008 Cumartesi – Pazar günleri Atatürk 
Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda 09.oo – 17.oo saatleri arasında 
gazetede ilan ettiğimiz aşağıdaki GÜNDEM ile yapılacaktır.

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel Kurul Divan Seçimi (Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki Üye)
3- Çalışma Raporu’nun okunması
4- Sayman Raporu’nun ve gelecek dönem bütçesinin okunması
5- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması
6- Raporlar üzerinde görüşmeler ve ibraları
7- Oda için gerekli taşınmazların alınıp satılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
8- Genel Kurul’da karara bağlanacak öneriler
9- Dilekler
10- Seçimler (27 Nisan 2008 Pazar Günü Saat 09.oo – 17.oo Arasındadır.)
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Serdar SÜTÇÜ
Ankara Dişhekimleri Odası Başkan Vekili

 “Gözleyin , dinleyin, bekleyin; cevap size kendiliğinden ge-
lecektir ”(Lary Bird)

Bazı sözcükler vardır kısacık da olsa derin anlamlar içerir. Bu özde-
yiş de onlardan biridir. Bizim kültürümüzde de buna yakın pek çok 
özdeyiş vardır. Örneğin: “Atalarımız söz gümüş ise sükut altındır”, 
sözüyle  “dinlemenin erdemi”ni ; çok yaşayan değil çok gezen bilir 
sözüyle de “gözlem yapma”nın önemini anlatmaya çalışmıştır.

“Gözlem”, günlük yaşama katılma, ayak uydurma sürecidir. Dinle-
mek de bu sürecin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısıdır. Gör-
me yani gözleme; duyma yani dinleme kanallarını açık tuttuğumuz 
sürece yanıtlara kolayca ulaşabiliriz.

Hükümetin her zaman olduğu gibi “ben yaptım oldu” anlayışını 
terk etmesini, meslek örgütümüzün görüş ve önerilerini dinleme-
sini ve değerlendirmesini ve bunun  sonucunda doğrulara daha 
kolay ulaşacağını artık anlamasını umut ediyoruz.

TDB tarafından; eğitim, uzmanlık, istihdam, talep, coğrafi dağı-
lım, orta ve uzun vadeli sağlık hedefleri v.b. göz önüne alınmadan 
dişhekimliği fakültesi açmanın ülke kaynaklarının israfı anlamına 
geleceği bugüne kadar çeşitli platformlarda defalarca dile getirildi. 
Buna rağmen görüyoruz ki yeni dişhekimliği fakülteleri açılmaya 
devam ediyor. Neredeyse ilçelere de fakülte açılacak. Dergimiz 
basıma geçmek üzereyken Mardin Artuklu Üniversitesi Dişhe-
kimliği Fakültesi’nden sonra Karaelmas Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nin kurulduğuna dair haber geldi. Ben yaptım oldu.

Dişhekimliği hizmetlerinin kalitesi ancak hizmetin ve bilginin “re-
kabeti” ile mümkündür. Halkın sadece Sağlık Bakanlığı kuruluş-
larından hizmet almak zorunda bırakılması,  hizmetin kalitesi açı-

Ben yaptım oldu...
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sından sorun olmaya devam edecek ve ayrıca 
halkın çoğunluğunun hizmet alamaması sonucu-
nu doğuracaktır. 

Avrupa kıtasının tüm ülkelerinde, dişhekimliği 
hizmetleri kamu sağlık sistemi içerisindedir. Ta-
nımlanmış tedaviler hem kamu kuruluşları hem 
de dişhekimliği muayenehaneleri tarafından veril-
mektedir. Halkımızın diş ve diş eti hastalıklarının 
tedavi talebinin karşılanmasının yolu, başta mu-
ayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşla-
rından hizmet alınması ile olanaklıdır. Hükümetin 
dişhekimliği hizmetleri dışında her türlü sağlık 
hizmetini özel kuruluşlardan alırken, dişhekimliği 
hizmetlerini kapsam dışında tutma yaklaşımı, diş 
ve diş eti hastalıklarını bir sağlık sorunu olarak 
görmediğini ya da önemsemediğini göstermek-
tedir. Ben yaptım oldu.

Ülkemizin ve halkımızın gelecek yıllarını belirleye-
cek olan sosyal güvenlik yasasına karşı sessizliği 
ve kabullenişi. Sanki birileri toplumu kendi sorun-
larına karşı duyarsız hale getirmek için çalışıyor, 
sürekli gündemi değiştiriyor. Ben yaptım oldu.

Sağlık Bakanlığı, mesleğimizi ilgilendiren ve sağ-
lık alanında son derece önemli değişiklikleri ge-
tiren pek çok düzenlemede tasarı ya da taslak 
halinde iken hiçbir şekilde görüşlerimizi sorma-
maktadır. Ancak yayınlandıktan sonra bilgi sahibi 
olunmaktadır. Ben yaptım oldu.
 
Hükümetin her konuda ben yaptım oldu şeklin-
deki davranışları, meslek örgütlerinin deneyimleri 
ve görüşlerini göz ardı ederek karar almaları, ve 
baskı ve tehditlerle kişi ve kurumları sindirmeye 
çalışması kabul edilemez. Türkiye’de hukuku, 
demokratik düzeni tehdit eden  ne varsa bunun 
ortaya çıkması lazım.

Ülkemizin saygıdeğer düşünürlerini, yazarlarını, 
demokrasiye inanan insanlarını baskı altına al-
mak için iktidar olanaklarının kullanılması hiçbir 
şekilde kabul edilemez. Yargı sürecine siyasi bir 
müdahale yapılması kabul edilemez.

Anayasa’nın laiklik ilkesini ihlal edenlerin, bu ih-
lalin yargı önüne götürülmesi konusunda karar 
sahibi haline dönüştürülmesi komik ve düşündü-
rücüdür, asla kabul edilemez.

Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savun-
mak için mücadelemiz devam edecektir. Musta-
fa Kemal’in aydınlığını gelecek yüzyıllara, sonuna 
kadar götüreceğiz. Kimse bizi bu yolculuğumuz-
dan alıkoyamaz.

Türkiye bu karanlıkları aşacak.

Çocuklarımıza mutlu, çağdaş bir Türkiye bıraka-
cağız.

Zamanla yalnız eğitim gerçek bir özgürlüğü ge-
tirebilir, sadece akıl böyle bir özgürlüğü verebilir. 
İnsanlar ne kadar aydınlanırsa, o kadar özgür 
olurlar.

Aklın bağnazlığa karşı savaşına destek olalım.
Dogmalara, hoşgörüsüzlüğe, saçmalıklara karşı 
savaştır o…

Voltaire’nin bir sözünü paylaşmak istiyorum.
“Aklın günü yaklaşıyor, korkunuz!”

Karanlıkçılığın, gericiliğin, hoşgörüsüzlüğün, 
bağnazlığın, yobazlığın dört bir yandan saldıran 
güçlerine karşı, haydi, hep beraber haykıralım:
“Aklın günü yaklaşıyor, korkunuz!”
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Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu’nun 25.10.2007 
tarih ve 2007/800 nolu kararı ile aziz şehitlerimizin eş, çocukları 
ve anne-babalarına ücretsiz (protez-ortodonti hariç diğer tüm 
tedaviler) ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek icin gönüllülük esasına 
dayalı bir organizasyonu  Genel Kurmay Başkanlığımızın onayı ile 
başlatmıştır.

Yaşam gibi en değerli kıymetini seve seve  feda edenlerin, aziz 
şehitlerimizin canlarından parçalarını, yani evlatlarını, eşlerini, anne 
– babalarını geride bırakırken gözleri arkada kalmamıştır. Kutsal 
dişhekimliği mesleğinin onurlu üyelerinin de bir şeyler yapabilme 
arzusunda olduklarına inanarak bu kararı verdik. Şehit ailelerinin 
muhtaç olmasından değil, kendimizden de onlara bir şeyler 
verebilme arzusuyla ortaya çıkmıştır. 

 Değerli meslektaşlarımızın, şehitlerimizin bizlere emaneti birinci 
derece yakınlarına bu hizmetleri en içten duygularla vereceğine 
inanarak yola çıktığımız bu kampanyaya Ankara ve odamıza 
bağlı Kırıkkale, Çankırı ve Kastamonu’dan çok sayıda üyemiz 
katılmışlardır. Listeler oluşturularak Genelkurmay Başkanlığı’na 
gönderilmiştir.      

Organizasyonumuzda gönüllü olarak yer almak isteyen değerli 
meslektaşlarımızın Ankara Dişhekimleri Odası’na telefon, fax 
veya maille başvuruları devam etmektedir. Güncellenecek listeler 
Genelkurmay Başkanlığı’na iletilecektir.

Ankara Dişhekimleri Odası olarak bu kampanyaya destek veren 
tüm meslektaşlarımıza  gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için 
teşekkür ederiz.

                         ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI
                                    YÖNETİM KURULU

Şehit 
Yakınlarına 
Gönüllü 
Ağız-Diş 
Sağlığı 
Hizmeti...
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Ankara Dişhekimleri Odası’nın Düzenlediği

Turgut Özakman’la
söyleşi ve imza günü...

1948’den beri yakın tarihimiz, özellikle Milli Mücadele hakkında 
anı, belge, bilgi toplamaktaydım. Milli Mücadele’yi yazmak için 
birçok hazırlık da yapmıştım.
Ama tarih sırasına uyarak önce Çanakkale’yi yazıp bitirmeli-
yim diye düşündüm. Çünkü Çanakkale bir dirilişti, Türkün geri 
dönüşüydü, Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in habercisi, taç 
kapısı, arifesiydi, ‘yeni Türkiye’nin önsüzü’ydü.
Hazır olduğumu sanarak başladım. Epeyce de yazdım ama 
sürdüremedim. Hazırlığımın yeterli olmadığını anladım. Kendimi 
o siperlerde yatmış, o ateş altında kalmış, yüzüme kan sıçramış 
gibi hissetmiyor, Çanakkale’yi yaşamıyordum.
Bu büyük olayın hakkını verecek bir hazırlık gerekti. Çanakkale’yi 
yazmayı erteledim, hatta bıraktım.
Milli Mücadele’yi yazmaya hazırdım. Bu konudaki neredeyse 50 
yıllık birikimim beni ‘yaz!’ diye zorlayıp duruyordu zaten.  Onu her 
aşamasıyla yaşamaktaydım. Bu nedenle önce Şu Çılgın Türkler’i 
yazdım.
Sevgili okurlarımdan gelen cesaret verici dilekle, içimde yeniden 
Çanakkale’yi yazmak isteğini palattı. yakın tarihimizi, Çanakkale, 
Milli Mücadele ve Cumhuriyet’ten oluşan bir üçleme olarak yaz-
mak hevesi uyandırdı.
Bu üçlemeyi yazmayı hem günümüze, hem geleceğimize karşı 
bir görev, bir borç olarak benimsedim.

2 Mayıs 2008 • Saat : 18:00
Ankara Ticaret Odası Salonu / Söğütözü - Ankara
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Memduh Mazmancı
Ankara Dişhekimleri Yönetim Kurulu Üyesi

Bir önceki yazımızın mürekkebi kurumadan öngör-
meye çalıştığımız tablo oluştu. Söylemeye çalıştığımız 
şey, kamunun açtığı ADSM’lerin işlevselliklerinin tartı-
şılması gerektiği ve durumun gösterildiği gibi olumlu bir 
görünüm sergilemediğiydi. Fakat bu durum, en üst ma-
kamların yapılan iş adedinin, poliklinik sayısının çok yük-
sek seviyelere çıktığını söylemeleri ile farklı bir seyir izle-
yecekti ki hemen ardından bu söylem dile geldi. Kamu 
hastaneleri eliyle yapılan dolgu miktarının milyonları geç-
tiği ifade edildi. Ayrıca bu çalışmaların niteliği hakkında 
söz söylemeye kalkışacaklar kibarca uyarıldı.

Tabii bu durum öylece kalmadı. Bu ortaya konan 
tabloya muhatap olan meslektaşlarımızın çok az bir kıs-
mından küçük tepkiler geldi. Tarafsızca durum tespiti 
yapılması bazılarını rahatsız etmişti anlaşılan. Bu durum-
da hiçbir meslektaşımızı üzmemek adına bu tür tespitleri 
yapmamak veya doğru olan nerede ise ona ulaşmak gibi 
iki ayrı tavır sergilenmesi konusu gündemimize yerleşti. 
Doğal olarak ikincisi her zaman bizim yolumuz olacaktı, 
olmalıydı. Yanlış, hiçbir zaman yaşam içerisinde sonsu-
za dek kendine yer bulamaz.

Rahatsızlık yaratan tespitimiz meslektaşlarımızın bir 
kısmının -ki yapmayanları tenzih etmiştik- yanlış uygu-
lamalarla hem devleti, hem hastalarını, hem de kendi-
lerini zor durumda bıraktıkları ve bu durumun herkes-
çe bilindiğiydi. Acaba bu tespit tamamen hayal ürünü, 
hiçbir dayanağı olmayan ve gereksiz bir çabanın ürünü 
müydü? Yapılmaması daha mı uygun olacaktı? Hiç öyle 
değil. Aslında hiçbir meslektaşımızın zor durumda kal-
masını kimse istemez. Fakat yıllardır yanlış tutum hangi 

kesimden gelirse gelsin bunu vurgulayıp üzerine gitme-
ye çalıştık. Adaletli bir yaklaşım sergileyerek huzuru tesis 
etmeye gayret ettik. Herkesin bildiği üzere yetkiler nis-
petinde bunları gerçekleştirdik. Meslektaşımızı hiçbir or-
tamda yalnız bırakmamayı ve ezdirmemeyi önemsedik. 
Kişisel ve kurumsal itibarımızı üst seviyelere çıkarmak 
için azami bir çaba içinde olduk. Bu amacımızı gerçek-
leştirebilmek için toplumun her kesimine ulaşmaya çalış-
tık, sadece mesleğimize değil hemen her olguya duyar-
lılığımızın göstergesi olarak çok yönlülüğümüzü ortaya 
koyacak yapıcı yaklaşımlarda bulunduk. Gelin görün ki 
kimin ayağına basıldıysa ilk tepki oradan geldi. Halbuki 
herkesin kusurlarını farkedip düzeltmesi ve meslektaş-
ları ile uyumlu hale gelmesi arzulanan ve istenen asgari 
tutumdu. Tepki, meslektaşlarımızın uyguladıkları prose-
dürlerin seslendirilmesine yönelikti ve duyarsız kalmak 
olmazdı. Doğaldır ki  bu durum yanlışların dillendirilmesi 
konusunda asla bizleri engelleyemezdi. Biz sorumlulu-
ğumuzu yerine getirmeye devam etmeliydik. Bunun so-
nuçlarının herkese ve aynı zamanda devlete faydalı ola-
cağının idraki içinde bunu gerçekleştirmeliydik. Nitekim 
son tahlilde bu gerçekleşmiş oldu.

Tespitlerimizi bir adım öteye taşımaya ve bunları 
paylaşmaya devam edelim.

Bu sorunların sadece kamuda değil serbest çalı-
şan meslektaşlarımız arasında da varolduğunu sürekli 
vurguluyoruz. Fakat her şey birbirine geçmiş durumda 
artık. Özellikle bölgemiz bu konuda oldukça büyük zor-
luklar yaşıyor. Pekçok meslektaşımız bedeli ne olursa 
olsun bu şekilde çalışmalarını sürdürme niyeti ve gayreti 
içindeler. Ve doğal olarak meslek içi ayrışma ve yıpran-
ma hız kazanıyor.

Düşünüyorlar. Her kesimden meslektaş bulunduğu 
zor durumu düşünerek, planlayarak aşmaya çalışıyor. 
Bunun sonucunda bir kısmı uygun olmayan düşünce-
lere kapılıyor. Nasılsa sabit gelir garantisi almış olmanın 
rahatlığı var, böylelikle kaçak muayenehanecilik yapmak 
daha avantajlı olacaktır diye tasarlıyorlar. Bir kısmı akti-
vitesini iyice ilerletti, birkaç yerde çalışabilmenin formü-
lünü bulmaya çalışıyor. Verilen disiplin cezalarını reklam 
gideri olarak düşünenleri de unutmamak lazım. Bütün 
derdi tabela, reklam, magazin, siyaset, prestij ve bunun 
gibi daha pek çok şey olanları da.

ÖZ – GÜRLÜK
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Biraz da bu mesleğe neden adım attıklarını, yapma-
ları gereken asıl şeyin ne olduğu ile ilgili düşünmeleri ge-
rekiyor artık. Hep aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Mes-
leğin esası insana ve insanlığa hizmet. Aynı zamanda 
çok güçlü evrensel dayanakları var. Eline çalışma araç-
larını alan her meslek sahibi, ettiği yemini tekrar tekrar 
hatırlamak zorunda. Bu yemine sadık kalarak yeni açı-
lımlar getirmek zorunda. Geçmişten gelen birikime bir 
tuğla koymak zorunda. Geçim sıkıntısı çok önemli bir 
olgu mutlaka. Fakat uygunsuz düşünce ve işlere eğilim 
göstermeyi gerektirmez. MİB süreci hala hatırlarımızda. 
Orada da yanlış tutumu vurguladığımızda ilk tepki bu 
gruplardan gelmişti. Zaman bizi haklı çıkardı. Yöntemi-
ni bulanlar her kim olursa olsun buldukları ortaklıklar ve 
yaptıkları çalışmalar nedeni ile büyük bir hak kaybına ve 
her kademede suistimale neden olmadılar mı? 

Bitti mi? Kesinlikle hayır. Kapıdan çıkanlar bugün ba-
cadan girmeye çalışıyorlar.

Bu durum, telafisi mümkün olmayan zararlara yol 
açıyor. Sorunlarını bir aile anlayışı ile kendi içinde çöze-
meyen topluluklarımız dışarıya karşı olabildiğince kötü bir 
tablo görüntüsü veriyor. Doğal olarak da devamlı yıpra-
tılıyor dış etkenlerce. Ciddiye alınmıyor, saygı görmüyor. 
Durmadan sallanıyor ve bir türlü stabil hale gelemiyor. 
Daha acı olan, bu fırtınanın ortasında hiç kimse zararın 
farkına varıp en azından daha az kayıpla kurtulabilmek 
ve  birleşebilmek adına bir çaba sarfetmiyor. Kanser 
vücuda yayılmaya devam ediyor. Ölüm gerçekleşirken 
vedalaşmaktan başka bir çare kalmayacak. 

Tüm bu olanların sonucunda özgürce kendimizi ifade 
edebilme şansımız kalmıyor. Özgür olamıyoruz, özgürlü-
ğü yaşatamıyoruz. Fikren de bedenen de özgürlüğümü-
zü yitiriyoruz. Çünkü özümüzü kaybediyoruz.Yapmamız 
gerekenin merkezinden uzaklaşıyoruz. Özü kavramadan 
özgür olup olamadığımızın bilincini yitiriyoruz. Duyarsız 
ve tepkisiz oluyoruz.

Tepki gösterdiğimiz başlıca konu nedir biliyor mu-
sunuz? Odaya ödenen aidatlar. Kimliğimizin en önemli 
sembolü ve işlevsel aracı olan odalarımızın mütevazi ge-
liri. Çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olması gereken 
varlık gücümüz. Odaların çalışmalarına verimli bir şekil-
de devam edebilmeleri için çoğu meslektaşımız ne yaptı 

dersiniz? Muayenehanelerini kapatıp üyeliklerini sonlan-
dırdılar. Gerekçe neydi? “Oda, şimdiye kadar ne yap-
mıştı onlar için? Geciken aylıklar için ödeme talebinde 
bulunmaktan başka”. Fakat ücretsiz dergiler, ajandalar  
gelmeliydi. Bu işler aksatılmamalıydı. Ayrıca organizas-
yonlar, yemekli seminerler devam etmeliydi ve olabildi-
ğince ucuz olmalıydı. Arada mümkünse sevk sorunu da 
halledilmeliydi. 

Neyse ki yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getiren 
meslektaşlarımız var. Tüm bu aktivasyon onların feda-
karca yaklaşımları üzerinde yükseliyor.

Var olan gücümüzü kendi elimizle yok etmenin en 
belirgin göstergesi ise TDB vakfımız, neredeyse kapatıl-
ma noktasına geldi. Hatta kapatılması yönünde fikir be-
yan edenler oldu. Şimdi ise yaşatmaya çalışıyoruz. Peki 
sizce yaşaması gereken, tekrar baştan oluşturulması ve 
kazanılması imkansız denecek kadar zor olan vakfımızın 
ayakta durup güçlenebilmesi için kendi üyeleri destek 
olurlar mı? Bu sorunun cevabını düşünün. Ama çok dü-
şünün, derin düşünün.

Bir diğer gösterge toplumla ve onun dinamikleri ile 
olan ilişkilerimiz. Toplum bizi para düşkünü ve güve-
nilmez olarak görürken, fahiş fiyatlarla çalıştığımız ya-
nılsaması ve yanıltılması televizyon dizilerine dahi konu 
olurken, devlet ise vergi kaçakçısı olarak nitelendiriyor. 
Ayrıca bilimsel temellere oturttuğumuz fiyat tarifemizi 
uygunsuz bularak, onaylamayarak kendi standartları-
nı oluşturmak istiyor. Tamam, tüm bunların sorumlusu 
biz  olmayabiliriz. Fakat bu düşünceleri temellendiren 
yine meslektaşlarımız dişhekimleri değil mi? Ayrıca bu 
tür önlemlerin alınması için bizler kaçıncı sebep olarak 
sayılabiliriz? İyi düşünün. Ama çok iyi düşünün.

Tarihe kayıt düşen bu satırları her dönemde kim 
okursa okusun, yaşananları parmak ısırarak ibretle anla-
sın, anlatsın. Üzülmesin, kederlenmesin sadece çalışsın.  
Her dem dayanışma, karşılıksız sevgi, kardeşlik duygu-
larını yüceltsin. Özgürce düşünsün, özüne ulaşsın. Özü-
nü anlayıp, özgürlüğe kanat açsın. 

Bu bizim en büyük ve en içten temennimizdir. Dileriz 
ki öyle olsun…
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T
ürkiye’nin ilk Expo- Dental’i  Expo- Dental Ankara’nın 19. su Shera-
ton Hotel ve Convention Center’da  22- 25 kasım tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Bu sempozyumun amacı Dişhekimlerinin yenilik-
lerden haberdar olması, bilgilerini tazelemeleri ve bir araya gelip 

kaynaşmalarıdır. Ankara Dişhekimleri odası  bu nedenlerden ötürü yıllardır 
aynı heyecan ve istekle organizasyonu düzenlemektedir. Organizasyon ko-
mitesi genel anlayışın dışında, kendini yineleyen bir organizasyondan çok, 
katılımcıların değişik bulacağı ve maksimum yarar sağlayacakları bir kongre 
olması için var gücü ile çalıştı. Bu sebepten ötürü hepsi konusunda dene-
yimli, bilimsel sosyal ve kültürel olarak donanımlı kişilerin katkıları ile güzel bir 
organizasyonu daha geride bıraktık. Sheraton otelin alışılagelmiş konforu, 
servisi ve hizmeti tüm katılımcılardan tam not aldı.

Sempozyumun başlangıç tarihi olan 22 kasım’ın dişhekimleri günü ol-
ması nedeniyle, Açılış Dişhekimleri balosu ile başladı. Dekanlarımızın, hoca-
larımızın, il sağlık müdürlüğü temsilcilerinin, dişhekimi milletvekillerimizin  ve 
meslektaşlarımızın katılımıyla balo son derece keyifli geçti. Sheraton otelinin 
özenli mutfağı, orkestranın başarılı performansı sonucu gecenin bitmesini 
kimse istemedi.

23 Kasım sabahı ADO başkanı Sayın Merih Baykara’nın açılış konuşma-
sının ardından ilk sunu olan İmplant Planlamasının Radyolojik, Cerrahi ve 
Protetik olarak değerlendirilmesini anlatmak üzere Sayın Yrd. Doç. Dr. İlker 
Cebeci, Doç. Dr. Erkan Erkmen, Doç. Dr. Hişam Demirköprülü sahneye 
geldiler. İmplant’ın farklı disiplinlerce aynı anda yorumlanması son derece 
eğitici olmasının yanı sıra ilgi çekiciydi.

Kahve arasının ardından son yıllarda giderek yaygınlaşan ve meslektaş-
larımızın ilgisini çeken İmplantlarda CT Kullanılarak 3 Boyutlu görüntüleme 
ve rehber hazırlama konusunu  Dişhekimi Sayın Yaşar Berberoğlu anlattı. 
Daha sonra Doç.Dr. Bahadır Giray İmplantlarda İnsizyon, Cerrahi Uygula-
ma ve Sütur Teknikleri adlı sunuyu yaptı. İmplantta başarıyı etkileyen ancak 
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çoğu zaman yeterli ilgiyi göremeyen insizyon ve sutür 
ilgi ile dinlendi. Verilen kahve arasının ardından Sayın 
Prof. Dr. Deniz Gemalmaz içten ve sıcak anlatımıy-
la Seramik Laminateler konusunu ve ardından sabit 
restorasyonların başarısı için çok kritik bir aşama olan 
simantasyonu anlattı.

Meslektaşlarımızın büyük beğenisini kazanan su-
nunun ardından Prof. Dr. Yıldırım Hakan Bağış ante-
rior ve posterior bölgelerde kompozit uygulamalarını 
bol vaka eşliğinde sundu. Hem estetik hem fonksi-
yon açından başarılı restorasyonlar hakkında önemli 
bilgiler verdi. Meslektaşlarımız çok sık karşılaştıkları 
diş çekimi komplikasyonları ve tedavi yöntemlerini Sa-
yın Prof. Dr. Orhan Güven’den dinlediler. Her zaman 
başa gelen komplikasyonların en iyi nasıl tedavi ede-
ceklerini öğrendiler.

Kahve arasının ardından modern toplumun önemli 
sorunlarından biri olan bruksizmin çocuktan erişkine 
gelişimini Doç.Dr. Zafer Çehreli ve Dr. Atilla Erten bir-
likte sundular. Etkenleri, tedavisi konusunu son dere-
ce farklı bir bakış çısıyla sundular. Günün son sunusu 
Prof.Dr. Erdal Işık tarafından yapıldı. Meslektaşlarımı-
zın  hastalarıyla ilişkileri, iletişimleri ve sorunları giderme 
konusunda gerçekten ihtiyacımız olan bilgiler verdi.

24 kasım cumartesi günü İmplantüstü protezlerin 
yapımında ölçü ve laboratuar aşamaları konulu su-
nuyu Dr.Ruhi Kulez meslektaşlarımıza aktardı. Sayın 
Kulez’in verdiği ipuçları implant üstü protez yapımında 
hepimiz için çok önemliydi.Ardından Prof. Dr. Kemal 
Ünsal implant üstü protezlerin biyomekaniği ile ilgili 
verdiği bilgilerle bu konuda rastlanılan başarısızlıkları 
azaltması açısından son derece faydalı oldu.

Günün ilk kahve arasının ardından Doç.Dr. Merih 
Baykara “İmplant’ın sürekliliği ve bakımı” konusundaki 
bilgilerini bizlerle paylaştı. Biz çok başarılı bir implant 
çalışsak ta sonraki aşamalarda hekimin ve hastanın 

dikkat etmesi gereken noktaların  başarı oranını ne 
kadar etkilediğini bu sunu açıkca ortaya koydu. Daha 
sonra Prof. Dr. Sina Uçkan  İmplantlarda Doğrular, 
Yanlışlar ve Hastanın Bilgilendirilmesi adlı sunuyu ka-
tılımcılara sundu. Özellikle yapılması zor bölgelerde 
implant uygulamaları konusu bu sunuyla daha da ay-
dınlandı.

Öğle yemeğinin ardından Dişhekimliğinde en çok 
dikkat edilmesi gereken “Enfeksiyon Kontrolü” çeşitli 
parametreleri ile incelendi. Genel Prensipler Prof. Dr. 
Rahime Nohutçu tarafından, Kullanılan Aletlerin Yıkan-
ması Doç. Dr. Celal Tümer tarafından, Dezenfektanlar 
Doç. Dr. Atilla Ataç tarafından, Otoklav Seçimi Prof. 
Dr. Güven Külekçi tarafından, Diş Üniti Suyu Dental 
Tedavilerde Risk Oluşturur mu? Doç. Dr. Engin Bulut 
tarafından katılımcılara sunuldu. Muayenehanede en-
feksiyon riski sorununun enine boyuna tartışıldığı bu 
sunu herkesin kafasındaki soru işaretlerini cevapladı.

Çoğu zaman hekimleri çok zorlayan Periapikal 
Lezyonlu Dişlerde Endodontik Tedavi’yi, Prof. Dr. 
Mete Üngör sundu. Soruların salonun dışına taştığı bu 
sunu katılımcılar tarafından çok faydalı bulundu. Daha 
sonra Prof.Dr. Yaşar Aykaç, Protetik Restorasyonlar 
Öncesi Periodontal Dokuların Hazırlanması konusun-
daki son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Değişen hasta 
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beklentileri ve dişhekimliği alanında yeni çıkan mal-
zeme ve tedavi şekilleri estetiği son yıllarda daha ilgi 
çekici hale getirdi.

Bu konularda karşılaşılan problemler ve çözümü-
nü Sayın Prof.Dr. Sema Aka , Dişhekimliğinde Estetik, 
İllüzyon ve Uygulama alanları adlı sunusuyla katılımcı-
lara aktardı. Sayın Aka’nın sanatçı yanınında etkisiy-
le son derece başarılı bir oturum gerçekleşti. Günün 
son konuşmasında Prof. Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu, 
Ortodontide Multidisipliner Çalışmalar adlı sunusuy-
la ekip çalışması sonucu ne kadar başarılı sonuçlar 
alınabileceğini meslektaşlarımızla paylaştı. Sorunlu in-
sanlara yeni bir gülüş, yeni bir profil ve fonksiyon sağ-
lamakta mucize gibi vakalardan bol bol gösterdi.

Expo- Dental’in son günü Doç. Dr. Tolga Tözüm’ün 
İmmediat Protezler adlı konuşmasıyla başladı. Nere-
lerde, nasıl uygulanmalı konusunu ayrıntılarıyla bizlerle 
paylaştı. Prof.Dr. Hüsnü Yavuzyılmaz her zamanki do-
yumsuz aktarımıyla Hassas Tutucu Protezlerde Plan-
lama konusunu tüm yönleriyle anlattı. Duayen hoca 
ilk günkü heyecan ve isteğiyle mezuniyet öncesi ve 
sonrası öğretmeye devam ediyor.

Son sunu Doç.Dr. Murat Cavit Çehreli’nin anlattığı 
İmplant Destekli Sabit Protezler’di. Son yıllarda yaptı-

ğı başarılı yayınlarla dikkat çeken Çehreli,katılımcılara 
bu konudaki son gelişmeleri aktardı. Sempozyumun 
bilimsel kısmından sıra bu mesleğe emek vermiş 30 
ve 50 yıllık meslektaşlarımızın plaket törenine geldi. 
Ülkelerine onurla hizmet etmiş ve kendilerinden sonra 
gelecekler için bu yolu meşalelerle aydınlatmış mes-
lektaşlarımıza şükran plaketlerini  ADO başkanı Sayın 
Doç. Dr. Merih Baykara sundu.

Sheraton otelinin sergi salonunda sektördeki son 
çıkan malzeme ve cihazları tanıtmak, hekimlerin ihti-
yacı olan malzemeleri sunmak üzere firmalar stand-
larını kurmuşlardı. Katılımcı meslektaşlarımız aralarda 
sergi salonunu gezerek alışverişlerini yaptılar. Son çı-
kan malzemeleri incelediler. Sponsor firmaların dağıt-
tığı promosyonlardan faydalandılar. Ayrıca Atatürkçü 
düşünce derneği, TEMA Vakfı, Yeni Yüksektepe gibi 
sivil toplum kuruluşlarının standlarını ziyaret ettiler.

Alt katta kurulan astroloji çadırı katılımcıların yoğun 
ilgisiyle karşılaştığı için önünde uzun kuyruklar oluştu.
Çadırdaki seanslara katılanlar unutulmaz bir deneyim 
olduğu konusunda hemfikirdiler. Ankara Dişhekimle-
ri Odası kuruluşundan bu yana üstlendiği mezuniyet 
sonrası eğitim misyonunu yerine getirmek için bu tip 
kongreler, sempozyumlar düzenlemeye devam ede-
cektir. Bu tip organizasyonların dişhekimlerine sade-
ce bilimsel değil, kültürel ve sosyal olarak ta artıları 
olduğu açıktır. Her yıl daha iyiyi yapmak için var gü-
cüyle çalışacaktır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan 
sonrada gösterdiğiniz ilgiyle daha da büyüyücektir.
Konuşmalarıyla bize ışık tutan tüm hocalarımıza, aya-
ğımıza kadar getirdikleri hizmetlerinden dolayı tüm fir-
malara, kusursuz bir organizasyon düzenledikleri için 
Valör Organizasyon şirketine, bizi destekleri için spon-
sor firmalara ve varlıklarıyla bizleri onurlandırdıkları için 
tüm katılımcılara şükranlarımızı sunarız. Expo- Dental 
2008’de görüşmek üzere…
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TDB Başkanlar Konseyi toplantısı 2-3 Kasım 2007 tarihlerinde Eskişehir’de, 9 Ocak 
2008 günü ise Ankara’ da yapıldı. Eskişehirde yapılan ve 2 gün süren toplantı sonunda 
Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar ve meslek sorunlarımız hakkında bir bildiri 
yayınlandı.

2-3 Kasım 2007 Tarihlerinde Eskişehir’de Yapılan Başkanlar Konseyi Toplantısında 
Ülke Gündemi ve Dişhekimliği Alanında Yaşanılan Sorunlarla İlgili;

Biz Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları;

Ülke gündemi ile ilgili olarak diyoruz ki;

Ülkemizin son derece sıkıntılı bir dönemden geçtiği hepimizce bilinen bir gerçektir. 
Bu sıkıntıların atlatılması için her zamankinden daha fazla sağduyuya, hoşgörüye ve 
dayanışmaya ihtiyacımız vardır. 

Yaşam hakkının kutsallığına inanan bir mesleğin yöneticileri olarak terör nereden 
gelirse gelsin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz.

 Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, emniyet güçlerine ve sivil halka yönelik yapılan saldırıların 
bir an önce son bulması ve her türlü şiddetin bir an önce sonlandırılması talebimizdir.

Terör olayları sürecinde şehit düşen askerlerimize ve diğer vatandaşlarımıza rahmet 
acılı ailelerine başsağlığı dileriz.  Özgürlüğün, barışın ve demokrasinin egemen olduğu, 

Türk Dişhekimleri Birliği
Başkanlar Konseyi Toplantıları
Eskişehir ve Ankara’da yapıldı...
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terörün son bulduğu, kardeşlik türkülerinin ülkenin 
dört bir yanından yükseldiği bir Türkiye’de yaşamak 
en büyük dileğimizdir. 

Toplumsal barışın sağlanması için üzerimize dü-
şenleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
yapacağımızın bilinmesini isteriz.

Mesleğimiz ile ilgili olarak diyoruz ki;

Tam gün çalışmayla ilgili olarak; hekimlerin eme-
ğini tek bir çalışma alanında değerlendirmesini ilkesel 
olarak doğru bulmaktayız, ancak hekimlerin grevli 
toplu sözleşmeli iş güvencesi sağlanmalı, özlük hak-
ları korunmalı ve uygulamada mağduriyetlerin en az 
olması için kademeli bir geçiş süresi tanınmalıdır.

Sağlık hizmetlerinde kamu ve özel sektörün ülke 
kaynağı oldukları unutulmadan, bu iki sektör birbir-
lerini yok etmeden hizmet sunumu planlanmalı ve 
kamu; başta muayenehaneler olmak üzere özel 
sağlık kuruluşlarından ağız diş sağlığı hizmetlerini 
almalı, 

İlkesel olarak benimsediğimiz kamusal istihdam, 
insan gücü planlaması çerçevesinde, diş hekimi ol-
mayan, diş hekimliği hizmetlerine erişilebilirliğin ye-
tersiz olduğu yerlere yapılmalı,

Halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşmasını 
kolaylaştırmak için dişhekimlerinin coğrafi dağılımı 
sağlanmalı,

“Bilimsel Dişhekimliğinin 100.Yılı”nda, Sağlık 
Bakanlığı ağız diş sağlığı göstergelerini iyileştirmek 
için ulusal ölçekli projeler üretmelidir. Toplum ağız 
diş sağlığı göstergelerini iyileştirmek için başlatıla-
cak her türlü çalışmada bu güne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da yer alacağımızı kamuoyuna bir kez 
daha duyururuz.

TDB Başkanlar Konseyi  9 Ocak 2008 günü ola-
ğanüstü gündemle Ankara’da toplandı.Toplantıda 
ele alınan konular Sağlık Bakanlığı’nın Asgari Ücret 
Tarifesi hakkındaki olumsuz tutumu ve  Ağız ve Diş 
Sağlığı hizmetlerinin Kamu tarafından muayeneha-

nelerden satın alınması ile ilgiliydi. Türkiye genelin-
deki 31 dişhekimleri odasının katıldığı toplantıda 
açılış konuşması yapan TDB Başkanı Celal Korkut 
Yıldırım, Kamunun muayenehanelerden hizmet satın 
alınması yönündeki taleplerinden vazgeçmediklerini 
ve muayenehaneleri dışlayarak, hastane, poliklinik 
ve merkezlerden hizmet satın alınmasının kabul edi-
lemez olduğunu belirtti.

Celal Korkut Yıldırım konuşmasında, yirmibin 
dişhekiminin kontrolünü sağlayamayacaklarını ifade 
eden Sosyal Güvenlik Kurumu  yetkililerine , eczane-
lerin yaptığı binlerce kalem işlemin kontrol edilebildi-
ğini, günümüz teknolojisiyle dişhekimlerinin yaptıkları 
işlemlerinde kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Kamunun sadece özel hastane ve merkezlerden 
hizmet almaya karar vermesinin de  muayeneha-
neleri dışarıda bırakması nedeniyle kabul edilemez 
olduğu düşüncesi Kayseri ve Isparta odaları dışında 
kabul gördü. Bu görüşle ilgili olarak Antalya Dişhe-
kimleri Odası, 2-3 dişhekimli merkezlerden hizmet 
alınmak istenirse bunu da kabul edebiliriz şeklinde 
görüş belirttiler ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ko-
nunun enine boyuna görüşülüp tartışılacağı bir zirve 
toplanmasını önerdiler.

Ankara Dişhekimleri Odası başkanı Doç.Dr. Me-
rih BAYKARA ise muayenehanelerin kapsam içinde 
olması duruşundan vazgeçilmemesi gerektiğini, lobi 
çalışmalarıyla yol alınması gerektiğini söylemişlerdir.

Sağlık Bakanlığı’nın Asgari Ücret tarifesini fiyat-
ları  yüksek bulduğu gerekçesiyle onaylamaması ve 
Türk Dişhekimleri Birliği’nden tarifedeki fiyatları BUT 
ile eşleştirmesini istemesi konusu tartışıldı.

Tartışmalar sonucunda 2008 Yılı Asgari Ücret 
Tarifesi’nde yer alan fiyatların gerçekçi olduğu, BUT 
fiyatlarının gerçekçi olmadığı ve hekimin emeğini ko-
ruyan maliyet analizi çalışmaları sonucu ortaya çıkan  
ve Bakanlığa gönderilen fiyatların onaylanmasının 
istendiği yönünde görüşler belirtilmiştir.

Sağlıkla ilgili her türlü mevzuat ve uygulama 
değişiklikleri için mutlaka sağlık meslek 
örgütlerinin görüşlerine başvurulmalı...
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Ankara Dişhekimleri Odası’nın düzenlemiş ol-
duğu  II. Halı saha futbol turnuvası  04 Kasım-16 
Aralık 2007 tarihlerinde Çankaya Belediyesi Lo-
zan Park  Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Türkiyede Bilimsel Dişhekimliğinin Kuruluşu-
nun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Antalya’da  
gerçekleştirilecek turnuvada Ankara’yı temsil 
edecek takımı da  belirlemek amacıyla düzenle-
nen  ve  sekiz takımın katıldığı turnuva çok çe-
kişmeli maçlara sahne oldu.  Yedi hafta sonunda  
turnuvayı yenilgisiz  tamamlayan  Yrd. Doç. Dr. 
Behram TUNCER’in kaptanlığında Hacettepe 
Üniversitesi takımı birinci olurken, Turnuvada 
ikinciliği Gazi Üniversitesi, üçüncülüğü ise Anka-

ra Üniversitesi Dişhekimliği Fakülteleri takımları 
kazandılar. Çok sayıda meslektaşımızın aileleri ile 
izledikleri turnuvada keyifli anlar yaşandı.

16 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen törende 
kazanan takımlara ve katılımcılara kupaları ADO 
Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKARA , Başkanvekili 
Dr. Serdar SÜTCÜ ve Yönetim Kurulu Üyesi Dt. 
Memduh MAZMANCI tarafından verildi.

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanvekili Ser-
dar Sütcü gelecek yıllarda da aynı organizas-
yonun gerçekleştirileceğini, farklı branşlarda da  
turnuva organizasyonlarının  düşünüldüğünü be-
lirtmişlerdir. 

ADO II.
Halı saha futbol turnuvası...

Turnuva Şampiyonu Hacettepe

Katılan Takımlar:
 
• Dentman • Hacettepe Üniversitesi • Gazi Üniversitesi Pedodonti • Gazi Üniversitesi Protez
• Ankara Üniversitesi • Topraklık ADSM • Dinozorlar • Çömezler
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III. Dişe Diş
Tenis Turnuvası...

2008 • Sayı : 1

Çiftler Birincisi
Hülya ERDEM - Kenan ARAZ

Tek Bayanlar Birincisi Sevil GÜRGAN

Tek Erkekler Birincisi Yalçın ERGİR

3. Dişe-Diş Tenis Turnuvası 15-21 Ekim 2007 tarihleri arasında 
Ankara Tenis Kulübü kortlarında yapıldı. Tek erkekler, tek 
bayanlar ve karışık çiftler kategorilerinde yapılan karşılaşmalar 
sonucu dereceler şöyle oluştu:

Tek Erkekler: 
1. Yalçın ERGİR

Tek Bayanlar:
1. Sevil GÜRGAN

Karışık Çiftler:
1. Hülya ERDEM - Kenan ARAZ

Katılımcılar
1- Burhan Uludağ                  
2- Emre Barış                             
3- Emre Kanad Er                   
4- Bülent Özçağatay                      
5- Nazım Arslan                                   
6- Tuncay Akdoğanlı                      
7- Ömer Engin Bulut            
8- Sina Uçkan                             
9- Yalçın Ergir                        
10- İlker Saydar                     
11- Ali Zafer Bulat               
12- Berk Özoğul                                  
13- Şenol Sarısoy                    
14- Nazlı Şahin                          
15-Hülya Erdem                      
16-Pervin İmirzalioğlu    
17-Nilay Oktay                       
18-Ufuk Memikoğlu             
19-Sakine Çıkmaz                   
20-Ruhsan Sencer                  
21-Fügen Dağlı                        
22-Gamze Metin Gürsoy    
23-Sevil Gürgan                     
24-Kenan Araz
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2004 yılında yapılan düzenlemeyle 
sahte dişhekimleriyle yapılan mücade-
lede önemli bir kazanım elde edilmiş, 
5181 sayılı yasada yapılan düzenle-
meyle sahte dişhekimlerine verilen 
cezanın alt sınırı 3 ila 5 yıla kadar arttı-
rılmıştı. Hapis cezasının alt sınırının üç 
yıl olduğu ve tecil edilemediği için ilk  
kez sahte dişhekimleri ciddi bir yaptı-
rımla karşı karşıya kalmışlardı ve hapis 
cezaları uygulanmaya başlamıştı. Bu 
uygulamanın ciddi sonuçları yeni yeni 
görülmeye başlanırken, sahtecilere 
karşı verilen mücadelenin sonuçlarını 
almaya başladığımız dönemin henüz 
başında iken anlaşılmaz bir şekilde bu 
cezanın alt sınırının iki yıla indirilerek 
verilen cezanın tecil edilmesine veya 
para cezasına çevrilmesine olanak 
sağlanmak istendi.

“Temel Ceza Kanunlarına Uyum 
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıy-
la” ilgili 8 Ocak 2008  tarihinde yapılan 
Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşme-
de, bazı AKP milletvekilleri halkımızın 
sağlığını ciddi bir şekilde ilgilendiren 
bu cezanın alt sınırının düşürülmesi 
için yoğun çaba sarfettiler.

Muhalefet milletvekillerinin, Meclis 

Genel Kurulu’na sahte dişhekimle-

rine verilmesi öngörülen cezanın alt 

sınırının tekrar üç yıla çıkartılmasını 

teklif ettikleri önergenin bazı sağduyu 

sahibi milletvekilleri  tarafından kabul 

edilmesi üzerine sahte dişhekimleri-

nin önünü açan yasa maddesi bir kez 

daha ertelenmiş oldu.

Ankara Dişhekimleri Odası, bu 

mücadelede gerek TDB’nin yapmış 

olduğu çalışmalara destek vermek, 

gerekse de odamız olarak birebir gö-

rüştüğümüz milletvekilleri ve bakan-

lardan konunun önemini anlatmak ve 

yasanın çıkmaması adına destek iste-

yerek yoğun çaba sarfetmiştir.

Şu da bir gerçektir ki yaptığımız 

mücadele daha devam etmekte olup, 

tam anlamıyla bitmemiştir. Bu Kanun 

tasarısı 651 maddeden ve 22 bölüm-

den oluşmakta ve Temel Kanun ola-

rak görüşülmektedir. Bu maddenin 

tekrar Genel Kurul Gündemine geti-

rilip görüşülmesi mümkündür ve bu 
konuda çalışmaların olduğu da söy-
lenmektedir. Umarız ve dileriz ki böyle 
bir girişim olmaz.

Sahte Dişhekimlerine
Verilen Cezaların Düşürülmesi 
TBMM’de Reddedildi...

Sahte 
dişhekimlerine 

verilen hapis 
cezasının 

düşürülmesi, 
Türk 

Dişhekimleri 
Birliği ve 
Odaların 

girişimleri ve 
sağduyu sahibi 
milletvekillerinin 

duyarlılığı ile 
engellendi...
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  “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesinin Maliyet Esaslı olarak Yeniden 
Belirlenmesi Projesi” kapsamında hazırlanan Türk Dişhekimleri Birliği 2008 yılı Asgari 
Muayene ve Tedavi Ücretleri Tarifesi, 23 Kasım 2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na 
sunulmuştur. Tarife, 3224 sayılı yasa gereğince Bakanlık onayını takiben  Resmi 
Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 Ancak, 2008 Yılı Asgari Ücret Tarifesi dergimiz basıma girdiği ana kadar imzalanmamış 
bulunmaktadır. Bu durum nedeniyle, meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi uygun 
görülmüştür.

 3224 sayılı kanunun 40.maddesinde; “Yeni tarife, yürürlüğe girinceye kadar eski tarife 
hükümleri devam eder.” denildiğinden,  yeni tarife Bakanlık tarafından onaylanıncaya 
kadar 2007 Yılı Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.

Sözleşmeli çalışan dişhekimi ücretleri…
TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 04 Aralık 2007 tarihli toplantısında, özel kurum 
ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 1 Ocak 2008 tarihinden 
geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre 2008 yılının ilk altı ayı için :

Tam gün çalışanlarda : 2.835,00  YTL. (ikibinsekizyüzotuzbeş YTL)

Yarım gün çalışanlarda : 1.965,00  YTL. (bindokuzyüzaltmışbeş YTL)

Saat ücreti ise : 100,00 YTL. (yüz YTL) olarak belirlenmiştir.

2008 Yılı tıbbi atık ücretleri…
2008 yılı Tıbbi Atık  Ücretleri :

Büyük miktarda Tıbbi Atık Üreten Üniteler için 0.60 Yeni kuruş/kg

Küçük miktarlarda Tıbbi Atık Üreten Üniteler için 6,00 YTL (Sefer başına) olarak 
belirlenmiştir.

Üyelerimizin Dikkatine !...

2008 Yılı Asgari Ücret Tarifesi  Onaylanıncaya Kadar, 
2007 Yılı Asgari Ücret Tarifesi Geçerli Olacak..!
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4. 
ITI 
TÜRK 
KONGRESİ

3-4 MAYIS 2008

Oral İmplantoloji Pratiğinde Gerçekler

Sheraton Maslak Hotel
Katılım Ücreti: 270 EUR
      (31 Mart 2008’den sonra 300 EUR)
ITI Member için Katılım Ücreti: 170 EUR
      (31 Mart 2008’den sonra 200 EUR)  

*Fiyatlara KDV dahil değildir. Kredi Kartı ile ödeme yapılabilir.

Kongre ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için:
Yeliz Köse   (312) 434 20 00 

yeliz@batidental.com

3 MAYIS 2008 - CUMARTESİ
9:30-9:45 Açılış ve Hoşgeldiniz Konuşması
  - Haldun İplikçioğlu
9:45-10:45 İmplant estetiğinde mikroskop desteği 
 - Hideaki Katsuyama
10:45-11:10 Çay/Kahve arası
11:10-12:10 Dişsiz mandibulada immediat yükleme 
 protokolleri - Tony Dawson
12:10-12:30 İmmediat mandibular sabit protezlerde 
 implant sayısının biyomekanik etkisi:  
 Bir kadavra çalışması - Ali Murat Kökat, 
 Ayhan Cömert, Ibrahim Tekdemir
12:30-13:30 Öğlen Yemeği
13:30-14:30 İmplant çevresindeki marjinal defektlerin 
 iyileşme süreci - Daniele Botticelli
14:30-15:30 Tam dişsiz hastalarda ekonomik tedavi 
  - Daniel Wismeijer
15:30-16:00 Çay/Kahve arası
16:00-16:45 Posterior maksillada inovatif cerrahi çözüm 
  - Hideaki Katsuyama
16:45-17:05 Estetik Bölgeye Yerleştirilen Dental 
 İmplantlarda Protetik Uygulamalar
  - Özgür İnan, Doç. Dr. Doğan Dolanmaz,  
 Gülsün Yıldırım

4 MAYIS 2008 - PAZAR
9:15-10:00 Bilgisayar yönlendirmeli tedavi planlaması
  - Daniel Wismeijer
10:00-10:45 Rekonstrüktif diş hekimliğindeki risklerin 
 deliller ışığında değerlendirilmesi – Gerçek 
 nedir? - Bjarni Pjetursson
10:45-11:15 Çay/Kahve arası
11:15-12:15 Posterior maksillada implant yerleştirme. 
 Kısa implantlar mı? sinüs tabanı yükseltme 
 mi? - Bjarni Pjetursson
12:15-12:30 İmplant transmukozal bölgesindeki elmas 
 benzeri karbon kaplamanın antibakteriyel 
 etkisinin incelenmesi - Tolga Akova, Yakup Üstün, 
 Neslin Aytutuldu
12:30-13:30 Öğlen Yemeği
13:30-14:15 Peri-implantitisin tanı ve etyopatolojisi 
  - Daniele Botticelli
14:15-15:00 Yeni SAC sınıflandırması - Tony Dawson
15:00-15:30 İmplant yüzey özellikleri ve dekontaminasyonun 
 peri-implantitis tedavisi sonrasında 
 re-osseointegrasyona etkisi - Ates Parlar,  Dieter D. 
 Bosshardt,  Deniz Çetiner,  Denis  Schafroth, Berrin 
 Ünsal, Cenk Haytaç,  Andreas Joss,  Niklaus P. Lang
15:30-15:50 Atrofik çenelerde uygulanan vertikal alveolar 
 distraksiyon destekli protetik restorasyonların 
 klinik sonuçları - Özde Sezgin, Selen Işık, Alper 
 Aktaş, Hilal Bayram, İlgar Bayramov, Sibel Ökten, 
 Bahadır Giray
15:50-16:20 Çay/Kahve arası
16:20-16:50 Dental implant destekli tam protezler için 
 alternatif bir yaklaşım: Elektrokaplama yöntemi 
  - Yeliz Çavuşoğlu, Erdal Şahin, Kıvanç Akça
16:50-17:20 ÖDÜL TÖRENİ  Poster yarışması Birincilik ödülü 
 sunumu
17:20-17:30 KONGRE KAPANIŞI

Interna onal Team 
for Implantology

ITI TURKISH SECTION
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Dişhekimlerine Pos Cihazı
Bulundurma Zorunluluğu !..

05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği’ne göre, serbest 
meslek faaliyetinde bulunan hekimlere 
(dişhekimleri ile veteriner hekimler dahil) 
01.06.2008 tarihinden itibaren iş yerle-
rinde kredi kartı okuyucuları (POS -Point 
of Sale-) bulundurmaları ve kredi kartı ile 
yapılan ödemelerde bu cihazları kullan-
maları zorunluluğu getirilmiştir. 

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne 
göre 01.06.2008 tarihinden itibaren kredi 
kartı okuyucularında düzenlenecek POS 
fişleri, anılan mükelleflerce yürütülen ser-
best meslek faaliyetlerinde Vergi Usul 
Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest 
meslek makbuzu” olarak kabul edilecek 
ve ayrıca makbuz düzenlenmeyecektir. 
Nakit ödemeler karşılığında ise yine eski-
den olduğu gibi Serbest Meslek Makbu-
zu düzenlenecektir.. 

 Cihazların ve belgelerin özellikleri ise; 
üretilen belgelerin, serbest meslek faaliye-
ti kapsamında elde edilen kazancın Vergi 

Usul Kanunu’na göre belgelendirilmesini 
sağlayacak ve her günün sonunda gün-
lük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecek 
şekilde olması gerekmektedir.

 Eski POS cihazları kullanılmayacak, 
bu cihazlar sahipleri (bankalar, katılım 
bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya 
da bu tebliğde yer alan esas ve usullere 
uygun hale getirilecektir. Bu tebliğde be-
lirtilen özellikleri taşıyan POS cihazlarını iş 
yerlerinde bulundurmayan veya belirtilen 
şartları taşımayan cihazları kullandıkları 
tespit edilenlere, Vergi Usul Kanunu’nun 
mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel 
usulsüzlük cezası kesilecektir. 

 Ayrıca bu tebliğ ile uzlaşma görüş-
melerinde, mükellefler istedikleri takdirde   
avukatlarını da bulundurabileceklerdir, 
denmektedir.

İptali İçin Dava…
DİŞHEKİMLERİNE POS MAKİNASI 

KULLANMA VE BULUNDURMA ZO-
RUNLULUĞU GETİREN TEBLİĞİN İPTA-
Lİ İÇİN DAVA AÇILDI…!

Dişhekimlerine POS makinesi bulun-
durma ve kullanma zorunluluğu getiren 
düzenlemenin; hukukun genel ilkeleri, 
normlar hiyerarşisi, kamu yararı ve hizmet 
gereklerine aykırı olduğu gerekçesiyle, 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dava 
açılmıştır.

 Davaya ilişkin gelişmeler,  ADO web 
sitemizden meslektaşlarımıza duyurula-
caktır.
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Vergi Usul Yasası Genel Tebliğinde vergi beyannamele-
rinin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili düzenlemeler 
yapılmış ve Tebliğin IV-Beyannamelerini Kendileri Gönde-
rebilecek Mükellefler başlığı altında “3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre 
aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın 
üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek men-
subuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellef-
ler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda 
doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.” denilmiştir. 

Tebliğin Kapsam başlıklı II. Kısmının (B) bendinin (3) nu-
maralı alt bendine göre “3 - Serbest meslek faaliyetinde 
bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi, hasılatları tutarı ekli 
tabloda belirtilen miktarı, aşmayanlar… beyannamelerini 
imzalatmak zorunda değildirler.” İlgili Tebliğ ekindeki “Be-
yannamelerin İmzalatılmasına İlişkin Parasal Hadler Tablo-
su” uyarınca serbest meslek faaliyetinde gayri safi hasılatla-
rı tutarı 83.000 YTL’nin altında kalan mükellefler verecekleri 
beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

Tebliğin yayımından sonra, sebebi anlaşılamayan bi-
çimde, vergi dairelerinde beyannamelerin bizzat verilmesini 
fiilen engelleyen ancak gerekçe gösterilmeyen ciddi bir kar-
maşa yaşanmaktadır. 

Beyannamelerin elektronik ortamda verilebilmesi için 
gerekli kullanıcı kodu, şifre ve parolanın verilmesi işlemi ver-
gi daireleri tarafından yapılmakta ve fiili durum yaratılarak 
içinde dişhekimlerinin de bulunduğu meslek gruplarına söz 
konusu kod, şifre ve parolanın verilmediği gözlenmektedir. 
TDB tarafından Maliye Bakanlığı’na bu hususta yazılan ya-
zıya ise henüz bir yanıt verilmemiştir. 

Yargı yoluna gidilebilmesi için de meslektaşlarımızın 
başvuruları sonucu elektronik ortam için gerekli kod, şifre 
ve parolaların verilmemesi durumunda yazılı belge almala-
rı ve bunu odamıza iletilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili 
olarak Odalardan bilgi alınabilir.

Elektronik Ortamda
Vergi Beyannamesi
Gönderilmesi ile İlgili
Düzenlemeler...

Birliğimizce 
dişhekimlerinden 
isteyenlerin kendi 
beyannamelerini bizzat 
verebilmeleri hususundaki 
hukuksal düzenlemelerin 
uygulamaya geçirilmesi 
ve aksine uygulamaların 
iptali için gerekli girişimler 
Maliye Bakanlığı nezdinde 
yapılmaktadır. Maliye 
Bakanlığının herhangi 
bir olumsuz işlemine 
karşı yargısal yola 
başvurulacaktır.
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Sağlık sektörü ve reklam...
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AB 
mevzuatındaki özel düzen-
lemelere bakıldığında daha 
çok ilaç, gıda, kozmetik, 
sigara, alkol ve uyuşturucu 

ile mücadele açısından ele alınmıştır. AB mük-
tesebatı açısından ise, özel sağlık kuruluşları-
nın ve sağlık personelinin reklamları ise reklam 
hukukunun genel esaslarına bağlı kalmak ko-
şulu ile her devletin kendi iç hukuk düzenle-
melerinin insiyatifine bırakılmaktadır.

AB sağlık mevzuatında özel hastane ve dok-
tor reklamlarına ilişkin doğrudan bir düzenle-
me bulunmayıp, düzenlemeler daha çok has-
ta haklarına ilişkindir. Yani bilgilendirme, özel 
hayat ve mahremiyet konularındadır.

Avrupa Hasta Hakları Geliştirme Bildirgesi’nde 
(28-30 Mart 1994 Amsterdam) “sağlık hizmet-
leri ve bu hizmetlerin en iyi   nasıl kullanılabi-
leceği konusunda bilgi herkes için ulaşılabilir 
olmalıdır” denmektedir.

Özel Hukuk açısından;
Pazar ekonomisinin temel kavramı olan reka-
bet bir haktır, rekabet hakkının kötüye kullanıl-
ması ise  haksız rekabettir. Teknolojik yenilik-
ler ve iletişimin kolaylaşması   risk üstlenmede 
dengeyi tüketici aleyhinde bozmuştur. Haksız 
rekabet tüketicileri aldatıcı reklamın içine it-
mektedir. Rekabet hakkının tanıdığı serbesti, 
başkalarının hak ve menfaatlerinin ihlal edildi-
ği noktada tükenmektedir. Rakiplerini ezmek 
ve onları rekabet sahasından uzaklaştırmak 
amacıyla dürüstlük kurallarına aykırı şekilde 
başvurulan kanuna, nizama, adaba ve tea-

Reklam; mal ve hizmetlerin 
tanıtımına yönelik bir 
iletişim faaliyetidir. Üç 
kelimeyle özetlenirse 
reklam; bilgilendir, ikna et 
ve harekete geçir ekseni 
etrafında kurgulanır. ABD 
başkanlarından Thomas 
Jefferson, “reklamlar sadece 
gerçekleri içerir” derken 
Yazar H.G.Wells “reklam, 
yalanın meşru kılınmasıdır” 
demiştir. Bu iki açıklama 
aslında, reklamların zamanla 
nasıl da temel amacı olan 
bilgi verme unsurundan 
saptırılarak kötüye 
kullanılmaya başladığının 
örneğidir. Bu nedenle 
reklamlar yasalarla denetim 
altına alınmıştır.
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müle göre kabul edilmesi mümkün olmayan 
hareket ve fiillerin tümü haksız rekabet ka-
bul edilmektedir.

İdari Denetim
Ülkemizde reklamlarla ilgili idari denetime 
yetkili organlar Reklam Kurulu ile Radyo Te-
levizyon Üst Kuruludur (RTÜK).

Kurula başvurular yazılı olarak yapılır. Baş-
vuru sahibi gerçek ve tüzel kişinin adı veya 
unvanı ve adresini içermeyen başvurular Ku-
rulca kabul edilmez. Şikayet edilen reklamın   
yazılı ya da basılı olanlarının asılları dilekçe-
ye eklenir. Eklenecek nitelikte olmayanların 
fotoğrafları başvuru sahibi tarafından sağ-
lanır. Televizyon filmleri ve radyo reklamları 
kayıtları Radyo Televizyon Kanunu’nun 28. 
maddesi uyarınca Kurulca RTÜK’dan temin 
edilir. 

Özel Sağlık Kuruluşları
Günümüzde özel sağlık kuruluşları her ge-
çen gün artan sayılarıyla sağlık sektöründeki 
yerlerini almaktadır. Türkiye genelinde yak-
laşık 400 özel hastane vardır. (İllere göre; 
İstanbul 189, Ankara 27, İzmir 18).

Özel Hastaneler Kanununda reklamla ilgili 
herhangi bir hükme yer verilmezken konu 
ile ilgili düzenlemeler çeşitli yönetmeliklerle 
getirilmiştir. 

Örneğin yönetmeliğin “Bilgilendirme ve Ta-
nıtım” başlığını taşıyan 60. maddesinde; 
“Özel hastaneler tarafından; sağlığı koru-
yucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme 
ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve 
tanıtım faaliyetleri kapsamında , yanıltıcı, 
abartılı,doğruluğu bilimsel olarak kanıtlan-
mamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik 
açıklamalara yer verilemez.

Özel hastaneler; hizmet alanları ve sunacağı 
hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konu-
larda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanı-
tım yapabilir ve ilan verebilir.” denmektedir 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve 
Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve 
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ilgili sağlık 
kuruluşlarının reklamlarını tamamen yasak-
lamaktadır. Öte yandan yönetmeliklerle ge-
tirilen hükümlerle çeşitli sağlık kuruluşlarının 

tabi olduğu reklam serbestisinin de birbirin-
den farklı olması soru işaretlerini doğurmak-
tadır. 

Ağız ve diş sağlığı hizmeti 
sunulan özel sağlık 
kuruluşları hakkında 
yönetmelik

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 32 – “Sağlık kuruluşları ve çalışan-
ları her ne surette olursa olsun; kuruluşları, 
kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladık-
ları tanı ve tedavi yöntemleri ya da kullan-
dıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile 
ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, 
görsel-işitsel araçlar, yazılı materyaller veya 
benzeri nitelikteki araçlar ile doğrudan ve 
dolaylı olarak tüketici konumundaki kitleye 
yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. Baş-
kaca kişi, kurum ve kuruluşların benzer nite-
likteki çalışmalarına aracı olamazlar.”

Ancak günümüzde bazı sağlık organizasyon 
şirketleri, sigorta kurumları bazı hekimlerle 
anlaşmalar yaparak hasta hekim arasında 
aracılık yapmakta ya da hastaları yönlendir-
mektedir. Yine son yıllarda özel sağlık ku-
ruluşlarının bazıları “halkla ilişkiler” adı altın-
da görevlendirilen kişilerle özel anlaşma ve 
yönlendirmeler yapmaktadır.

Yanıltıcı Reklam ve Doğru Beyanın Ya-
nıltıcılığı
Yine bazı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunu-
lan özel sağlık kuruluşlarının isimlerine “ES-
TETİK” vb ibarelerin konulmasıdır. (25106 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik 
ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tabii ki bu kuruluşlar estetik ibaresi ile bu 
sahada kabul edilmezler. Hizmet alanımız 
fonksiyon, fonasyon ve estetiği beraber 
içermektedir. Bu gibi ibareler yanıltıcı mesaj 
içermektedir.

Reklamdaki yanıltıcılık, beyan doğru bile 
olsa, zaten var olan ya da var olması ge-
reken  bir hususun önemliymiş gibi vurgu-
lanmasından kaynaklanabilir. Örneğin; bir 
sağlık kuruluşunda bulunması zorunlu bir 
unsurun sanki o kuruluşu diğerlerinden ayı-
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ran bir özellikmiş gibi vurgulanması gibi.  
Anlamlardan birinin yanıltıcılığı, eksik ifadeler 
yoluyla yanıltıcılık gibi yanıltıcı reklamlar da 
yapılmaktadır.

Örtülü (gizli) Reklam
Tüketicilerin açıkça reklam olduğu anlaşıla-
mayacak şekilde bir firma, marka ya da ürü-
ne yönlendirilmesidir.
Gizli reklama iten nedenler;
- bazı ürün, kişi ve kurumların reklam yap-

malarının yasal düzenlemelerle yasaklan-
mış ya da sınırlandırılmış olması,

- reklamların izlenme oranının düşük olma-
sı,

- açık reklam yapmaları halinde ödemek 
zorunda oldukları RTÜK payı ve vergileri 
ödemekten kurtulmaları. 

Sağlık sektöründe sıklıkla karşılaşılan örtü-
lü reklamlar yukarıda belirtilen, özellikle de 
sektör reklamlarına getirilen yasak ve sınırla-
maların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Sponsorluk-Örtülü  Reklam İlişkisi
İlk önceleri toplumsal sorumluluk görevi adı 
altında bazı kültür ve spor alanlarında des-
tekleme ve koruma faaliyetleri olarak kar-
şımıza çıkan sponsorluk kavramı, sonraları 
giderek yaygınlaşmış ve iki tarafın da ticari 
fayda elde etmesi amacıyla yapılan iş anlaş-
maları haline gelerek sponsor olanın halkla 
ilişkiler, pazarlama ve reklam politikalarını 
destekleyen önemli bir unsur olmuştur.   

İlaç Endüstrisi
Reçeteye tabi olan ilaçların reklamı yapıla-
maz, reçeteye bağlı olmayan ilaç ürünlerinin 
tanıtımı yönetmeliklerde belirtildiği şekilde-
dir.

Hekimleri ilgilendiren yönleriyle;
Rakip firmalar hakkında, özellikle bir ürün 
hedef alınarak ve etkin maddenin adı belir-
tilerek kanıtlanamayan gerçek dışı iddialar 
yapılamaz, olumsuz ifadele kullanılamaz.

Çekiliş, piyango vb. şansa dayalı yöntemler-
le ya da dinlenceye yönelik hizmet (turistik 
seyahat gibi) sağlayan etkinliklerle tanıtım 
yapılamaz.

Eğitici niteliği olması kaydıyla sağlık mesleği 
mensuplarına hatırlatıcı malzeme olarak ki-
tap, CD vb.. eğitsel malzemeler verilebilir.

Pazarlama çalışmaları araştırma görünüşü 
verilerek promosyon ve hekimleri etkileme 
aracı olarak kullanılmamalı.

Telefon, cep telefonu mesajları, e-posta vb. 
talep edilmesi ve önceden izin alınması du-
rumları hariç tanıtım amacıyla kullanılmama-
lıdır.

İlaç ilanları, hekim, dişhekimi ve eczacılara 
yönelik mesleki veya bilimsel dergiler hari-
cinde yayınlanamaz.

Dağıtılacak küçük hediyeler halka açık yer-
lerde kullanılmayacak şekilde tasarlanmalı, 
alıcıların mesleklerini uygulamalarına yar-
dımcı nitelik taşımalıdır.

Tıbbi ürünler sağlık mesleği  mensuplarına  
tanıtılırken, bu kişilere tanımlanan sınırlar 
içinde hediyeler hariç, herhangi bir nakdi 
veya ayni avantaj, bir ilacı reçetelendirmele-
ri, kullandırmaları, tavsiye etmeleri için sağ-
lanamaz, teklif edilemez ve sözü verilemez.

Reklam Kurulu 
kararlarının yaklaşık 

%30’unun sağlık 
alanına ilişkin, yaklaşık 
%10’unun da sağlık 
alanıyla ilintili olması, 

Örtülü reklamlar 
açısından ise 2004 

yılında sağlık sektörü 
%31’lik paya sahipken 
2005 yılında %17 lere 
düşmesine rağmen 

diğer sektörlere göre 
en büyük paya sahip 

olması  sağlık alanında 
reklam ihlallerinin 

önemini ve boyutunu 
göstermektedir.
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 Dünyada,
360°'den kesit alan

ilk ve tek dikey
tomografi cihazı
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Bilgi İnsan İçindir...
Okumak; okumanın yani çok olmasa bile mesle-

ki ve insanın kendisini geliştiren okumanın ne kadar 
önemli olduğu yoksa az mı vurgulandı ? ... İlkokul-
da başlayan eğitim ve kendini geliştirme ve mesleki 
öğretilerimiz hayatımızın ne kadarlık kısmını kapsa-
maktadır? Mesleki öğrenimimiz üniversite diploması 
almakla bitti mi acaba?

Heraklites’in herkesçe bilinen sözü aslında mes-
leğimizle çok yakından ilgilidir.

Tıbbi malzemelerdeki yetişilemez gelişim ve buna 
bağlı olarak  tedavi yöntemlerindeki değişimler mes-
leğimizi ne kadar etkiliyor?

 Az okuyan bir toplum olmamızın handikapları, 
eleştiriye kapalılık ve paylaşmaya karşı isteksizlik, bi-
limsel bilgiye ilgisizlik mesleğimizin sorunları arasında 
bütün ürkütücülüğü ile ortada durmaktadır. 

Dişhekimleri odalarının görevlerinden biri de 
meslektaşlarının bilimsel gelişmelerden haberdar 
olmalarını sağlamak ve gerek pratik gerekse teorik 
olarak mesleki yetilerinin etkinleşmesinde faydalı ol-
maya çalışmaktır.

Bu dönemde, Perşembe seminerleri ve kongre-
ler ve sempozyumlarındaki bilimsel yoğunluk  üyeleri 

oldukça yorsa da, bilimsel çalışmanın zevkine va-
rıldığı ve motivasyonun yükseklerde seyrettiği anlar 
çoğunluktaydı. Türkiye’nin gerçekten saygın onlarca 
bilim adamı ve klinisyeni odamız tarafından düzenle-
nen bilimsel toplantılarına katılarak Türkiye’nin ağız 
ve diş sağlığı hizmetlerini sırtlayan dişhekimlerine, 
yeni elde etmiş oldukları bilimsel verileri ve klinikte 
yaşadıkları tecrübelerini aktardılar. Bilimsel toplantı-
ların ve tartışmalarının aralarında ve sonlarında, he-
men her köşede, yemek esnasında, çay molasında, 
paylaşılan anlar  sorulan sorular, klinikte yaşadığımız 
problemler ve çözümleri ile ilgili yapılan tartışmalar  
yaşanmaya ve görülmeye değerdi.

 Hemen her toplantıdan memnun  gözler ve yeni 
fikirlerle ayrılan dişhekimi arkadaşlarımızla sohbet et-
mek bizleri de bilimsel toplantıları düzenleyen kurul 
olarak memnun etmediğini söyleyemem. Sizlere bu 
iki yıllık dönemde sunulan bilimsel programı ve su-
numları yapan hocalarımızı kendilerine bir kez daha 
teşekkür ederek sunuyorum.

Bilimsel dişhekimliğinin 100. yılını kutladığımız 
bugünlerde bilimselliğe beraber yol almak dileğiy-
le…..

Dünyada her şey değişiyor, 
değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir.
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EXPODENTAL ANKARA 2006
10 – 12 Kasım 2006 Ankara Bilkent Oteli

Bir Dişhekimi Gözüyle Atatürk Prof.Dr.Yavuz S. AYDINTUĞ

Kompozitler ve Adezivlerde Son Akım Doç.Dr.Arlin KİREMİTÇİ

Kanal Tedavisi Daha Kolay Olabilir mi? Prof.Dr.Ahmet SERPER

Beyaz Bu Kadar Önemli mi? Prof.Dr.Sevil GÜRGAN

Pembe Estetik Prof.Dr.Kenan ERATALAY

Dijital Fotoğraf ve Dişhekimliğinde Kullanımı Prof.Dr.Semih BERKSUN

Uluslararası Standartta Kayıt Tutma ve Arşivleme Dt. Füsun YAŞAR

Premalign Lezyon ve Klinik Görünüm Prof.Dr.Ömer GÜNHAN

Tanıda Radyografik İpuçları Prof.Dr.Candan Sema PAKSOY

İlaç Kullanımı ve Reçete Prof.Dr.Şükran ŞİMŞEK

Yaşlılarda Dental Yaklaşımlar Prof.Dr.Betül KALIPÇILAR

Pedodontide Güncel Yaklaşımlar Prof.Dr.Tezer ULUSU

Muayenehane Pratiğinde Ortodontik Yaklaşımlar ve Sınırları Prof.Dr.Ufuk TOYGAR MEMİKOĞLU

İmplant ve Estetik Restorasyonlar Prof.Dr.Ersan ERSOY

20 Yaş Dişi Çekilsin mi? Bırakılsın mı? Prof.Dr.Orhan GÜVEN

Yeni TCK/Bizi İlgilendirenler ve Çapraz Sorgulama Prof.Dr.Hamit HANCI

Bir Tutam Dişhekimliği Dr.Dt Ferid MÜFTÜ

Modern Muayenehane İşletmeciliği Dt Onur YARAR

Muayenehane Tasarımı ve Renkler Süha ARGUN (Endüstriyel Tasarımcı)

Döner Aletlerle Kanal Genişletme Kurs

EXPODENTAL ANKARA 2007
22 –25 Kasım 2007  Ankara Sheraton Hotel & Convention Center

İmplant Planlaması
Radyolojik• 
Protetik• 
Cerrahi• 

Yrd. Doç. Dr. A.İlker CEBECİ
Doç. Dr. Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ
Doç. Dr. Erkan ERKMEN

İmplantlarda CT Kullanılarak 3 Boyutlu Görüntüleme ve 
Rehber Hazırlama

Dişhekimi Yaşar BERBEROĞLU

İmplant Uygulamalarında
İnsizyon• 
Cerrahi Uygulama• 
Sütur Teknikleri• 

Doç.Dr.Bahadır GİRAY

Seramik Laminate Prof.Dr.Deniz GEMALMAZ

Simantasyon Prof.Dr.Deniz GEMALMAZ

Kompozit Uygulama Teknikleri
Anterior• 
Posterior• 

Prof. Dr. Yıldırım Hakan BAĞIŞ

Diş Çekimi Komplikasyonları ve Tedavi Yöntemleri Prof. Dr .Orhan GÜVEN

Çocuktan Erişkine Bruksizm
Doç. Dr.Zafer ÇEHRELİ
Dr. Atilla ERTAN

Hasta – Hekim İlişkileri Prof. Dr. Erdal IŞIK
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İmplant Üstü Protez Yapımında Ölçü ve Lab. Aşamaları Dr.Dişhekimi Ruhi KULEZ

İmplant Üstü Protez Biyomekaniği Prof.Dr.Kemal ÜNSAL

İmplant Bakımı ve Sürekliliği Doç.Dr.Merih BAYKARA

İmplantlarda Doğrular, Yanlışlar ve Hastanın 
Bilgilendirilmesi

Prof.Dr.Sina UÇKAN

Enfeksiyon Kontrolü
Genel Prensipler• 
Alet Yıkama• 
Dezenfektanlar• 
Otoklav Seçimi• 
Diş Üniti Suyu Dental Tedavilerde Risk • 

Oluşturur mu?

Prof.Dr.Rahime NOHUTÇU
Prof.Dr.Celal TÜMER
Doç.Dr.Atilla ATAÇ
Prof.Dr.Güven KÜLEKÇİ
Doç.Dr.Engin BULUT

Periapikal Lezyonlu Dişlerde Endodontik Tedavi Prof.Dr.Mete ÜNGÖR

Protetik Restorasyonlar Öncesi Periodontal Dokuların Prof.Dr.Yaşar AYKAÇ

Dişhekimliğinde Estetik, İllüzyon ve Uygulama Alanları Prof.Dr.Sema AKA

Ortodontide Multidisipliner Çalışmalar Prof.Dr.Ufuk TOYGAR MEMİKOĞLU

İmmediyat İmplantlar Doç.Dr.Tolga TÖZÜM

Hassas Tutuculu Protezlerde Planlama Prof.Dr.Hüsnü YAVUZYILMAZ

İmplant Destekli Sabit Protezler Doç Dr. Murat ÇEHRELİ

VII. BAHAR SEMPOZYUMU
12 – 15 Nisan 2006 Girne-Kıbrıs Acapulco Beach Club & Resort Hotel

Seramik Laminate Prof.Dr.Deniz GEMALMAZ

Güncel Estetik Kompozit Uygulamalar Prof.Dr. Yıldırım Hakan BAĞIŞ

İmplant

Planlama- 

Endikasyon ve Kontrendikasyon- 

İnsizyon ve Sütur Teknikleri- 

İmplantın Bakımı ve Korunması- 

Doç.Dr.Bahadır GİRAY

Yeni Nesil Metal Desteksiz Restorasyonlarda Estetik
Dt. Bülent YERDELEN 

Seramist Hilal KUDAY

Sabit Restorasyonlarda Uygulama Hataları Doç.Dr.Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ

Güncel Diş Ağartma Teknikleri Prof.Dr.Hülya ERTEN

Dişhekimliğinde Ağrı ve Kontrolü Doç.Dr.Engin BULUT

Endodontide Rotary Alet Uygulamaları Prof.Dr.Fügen DAĞLI

Ölüme Felsefi Bakışlar Prof.Dr.Hamit HANCI

VIII. BAHAR SEMPOZYUMU
 27-30 Mart 2008 Antalya-Kemer Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & Spa

Bedensel ve Ruhsal Gelişim Dr.Ender SARAÇ

Kanal Tedavisinde İrigasyonun Önemi ve Olgu 

Sunumları
Prof.Dr.Mete ÜNGÖR

Dişhekimlerinin Fiziksel Aktiviteye Yönlendirilmesi
Prof.Dr.Gül BALTACI

Çocuk Hastalarda Kompomer Kullanımı Doç.Dr.Atilla ATAÇ

Hasta İletişiminde Konuşmanın Önemi Jülide GÜLÜZAR

Beyazlatma Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Prof.Dr.Sevil GÜRGAN

Sosyal Güvenlik Yasasında Dişhekimliği Dr.Sami TÜRKOĞLU

İmplant – Diş Bağlamalı ya da Bağlamamalı Doç.Dr.Murat ÇEHRELİ
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EĞİTİM SEMİNERLERİ
Ankara Dişhekimleri Odası Eğitim seminerleri, Oda konferans salonunda düzenli olarak yapılmaya 
devam etmektedir. Yapılan Eğitim seminerleri aşağıdadır.

11.05.2006 Minival İnvaziv Terapi Dişhekimi Haşmet Ulukapı

15.06.2006
Yeni Nesil Metal Desteksiz 
Restorasyonlarda Estetik Arayışlar

Prof. Dr. Deniz Gemalmaz

19.10.2006 Dişhekimliğinde Sedasyon Yrd.Doç.Dr.Berrin Işık

21.12.2006 Radyografik ve Klinik Olgu Tartışması Yrd. Doç. Dr. A.R. İlker Cebeci

11.01.2007
Endodontide Yaşanan Komplikasyonlar 
ve Çözümleri

Doç. Dr. Figen Kaptan

18.01.2007 Hassas Tutuculu Protezler Doç. Dr. Tuğrul Altay

25.01.2007
Oral İmplantolojinin Dünü, Bugünü, 
Yarını

Dr. Haşmet Gökdeniz

15.02.2007 Ortodontide Multidisipliner Çalışmalar Prof. Dr. Ufuk Memikoğlu

22.02.2007
Estetik Fiber Postlar ve Klinik 
Uygulamaları

Prof. Dr. Şükran Bolay

08.03.2007 İmplantolojide Yenilikler Prof. Dr. Serhat Yalçın

15.03.2007 Dişçekimi Komplikasyonları Prof. Dr. Erdal Erdem

29.03.2007 Dişhekimliğinde Ozon Kullanımı Daniel Baour

19.04.2007
Preapikal Lezyonlu Dişlerde  
Endodontik Yaklaşımlar

Prof. Dr. Mete Üngör

26.04.2007 Simantasyon Prof. Dr. Deniz Gemalmaz

17.05.2007
Teknisyenlerin Dişhekimlerinden 
Beklentileri

Dr. Dişhekimi Ruhi Kulez

25.10.2007
Tam Seramik Restorasyonlarda Diş 
Kesimi

Prof. Dr. Cihan Akçaboy

25.10.2007
Diş Preparasyonunda Etkin Frez 
Kullanımı

Doç. Dr. Hişam Demirköprülü

01.11.2007
Cerrahi Olmayan ve Cerrahi Periodontal 
Tedavi Prensipleri

Doç. Dr. Bülent Kurtiş

15.11.2007 Çocuklarda Davranış Yönlendirmesi Doç.Dr.Şaziye Sarı

06.12.2007 Sinüs Perforasyonları ve Tedavisi Doç. Dr. Hakan Karasu

27.12.2007
Zirkonyum Seramik Uygulamalar - Fiber 
Post Uygulamaları

Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı

10.01.2008 Güncel Adezivler ve Kompozitler Doç. Dr. Neslihan Arhun

24.01.2008
Gömülü Diş Çekimi Yöntemleri  ve 
Endikasyonları

Doç. Dr. Hakan Tüz

31.01.2008 Total Protez Yapım Aşamaları Dr. Dişhekimi Ruhi Kulez

21.02.2008
Oral Kanser Gelişiminde Kronik 
Mekanik Travmanın Önemi

Prof. Dr. Hakkı Tanyeri

06.03.2008
Muayenehane Koşullarında TME 
Rahatsızlıklarında Teşhis ve Tedavi

Doç. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan

20.03.2008
Dişhekimliğinde İlaç Kullanımı
Antibiyotik ve Lokal Anezteziklerin 
Kullanımı ve Seçimi

Prof. Dr. Osman Özdemir
Prof. Dr. Hakan Zengil
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Adana  Atılım Diş Deposu  (322) 363 23 15

Ankara  DMA Dilman Diş Deposu  (312) 405 70 71

Antalya  Lotus Diş Deposu  (242) 247 95 22

Bursa  Metin Diş Deposu  (224) 224 12 08

Diyarbakır Işık Diş Deposu  (412) 223 20 26

İstanbul  Beyoğlu Dental  (212) 292 92 74

İstanbul   DentReal Market Fındıkzade (212) 532 25 22

İstanbul   Eray Diş Deposu  (216) 347 05 24

İstanbul   Kartal Diş Deposu  (216) 387 91 56

İstanbul   Medifarm Dış Tic. Paz.  (216) 380 18 11

İstanbul   Mine Diş Deposu  (212) 532 51 91

İstanbul   Nuroğlu Diş Deposu  (216) 449 98 32

İstanbul   Ufuk Diş Deposu  (216) 343 95 66

İzmir  Topçu Dental  (232) 464 85 13

K.Maraş  Kamer Diş Deposu  (344) 224 06 41

Kayseri  Kristal Diş Deposu  (352) 231 84 97

Samsun  Mahya Diş Deposu  (362) 435 11 44

Trabzon  Çetinkaya Diş Deposu  (462) 323 11 55

Zonguldak  Batı Karadeniz Diş Deposu  (372) 253 14 15

Güncel listeye ve ayrıntılı bilgiye
www.oncudental.com
adresinden ulaşabilirsiniz

Kalitenin Öncüsü

3MESPE

3MESPE 3MESPE

Dental Ürünleri Satış Noktaları

1490

EliparTM Freelight 2 FiltekTM Supreme XT
•  Nanoteknolojiyle üretilmiştir.
•  Mükemmel estetik,
•  Bukalemun etkisi yaratır.
•  4 farklı opasitede 35 altenatifi vardır.
•  Tabakalama tekniğiyle
 uygulama imkânı sağlar.
•  Polimerizasyon büzülmesi
 ve aşınması çok azdır.
•  Kolay cilalanabilir.

•  LED teknolojisi
•  Kablosuz kolay kullanım
•  Ergonomik tasarım
•  Sessiz çalışma
•  2 ışınlama modu
•  1200 mw/cm2

EliparTM Freelight 2  1.390 €

FiltekTM Supreme XT  672 €+dilediğiniz renklerde 12 adet 4 gr şırınga

* Fiyatlara KDV dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır.

uygun vade seçenekleri ile satış noktalarında

2.062 €2222222.............00000000000000000000000000000000000006666666666666666666666666666666666666666666622222222222222222222222222222222222222222 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
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Arçelik Su Sebili HEDiYE
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Temel ceza yasalarına uyum amacıyla 
çıkartılan yasa ile 1219 ve 3224 sayılı 
yasalarda yapılan, dişhekimlerini 
doğrudan ilgilendiren düzenlemeler

“Söz konusu düzenleme ile yapılmak istenen 
değişikliklerden, sahte dişhekimlerine verilecek 
hapis cezasının alt sınırının iki yıla indirilmesine 
yönelik madde düzenlemesi, Komisyonun karşı 
çıkmasına rağmen, milletvekilleri tarafından veri-
len teklif ile değiştirilerek mevcut düzenlemede 
olduğu gibi üç yıl olarak kalması sağlanmıştır.  

Ancak, söz konusu düzenleme ile yapılan 
başka pek çok değişiklik, önümüzdeki yıllarda 
dişhekimliği mesleğinin uygulanmasında ciddi 
zorluklar yaratma potansiyeli içermektedir.

5728 sayılı Kanunun dişhekimlerini doğrudan 
ilgilendiren maddelerine yakından baktığımızda 
aşağıdaki düzenlemeler görülmektedir:

 
Dişhekimliği mesleğini diplomasız olarak 1. 
icra edenlere verilecek hapis cezasının alt 
sınırında değişiklik yapılamamış ise de bu 
kişilerin işyerinde bulundurdukları münha-
sıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte 
kullanılan araç ve gereçlerin müsaderesine 
ilişkin hüküm kaldırılarak araç gereçlerin 
müsaderesi zorlaştırılmış; müsadere husu-
sunda genel hükümlerle yetinilmiştir. 
Meslekten men edilmiş olan ya da mesleği-2. 
ni icra etme yetkisi bulunmayan diş tabibi-
nin meslek icrası halinde; meslek uygulama 
sınırının aşılması halinde; ilgili Yasa’da belir-

tilenler dışında reçete yazılması durumun-
da; hastadan onam almadan girişimsel iş-
lem başlatılmasında  vb. verilecek idari para 
cezası miktarları arttırılmıştır. 
Diş tabiplerinin meslekten bütünüyle yasak-3. 
lanmalarına ilişkin koşullar yeniden ve kap-
samı genişletilerek düzenlenmiştir.

Yasaya göre, diş hekimliği mesleğinin yapı-
labilmesi için;

a) kasten işlenmiş herhangi bir suçtan dolayı 
verilmiş hapis cezasının 5 yıl veya daha 
fazla olmaması,

b) Aşağıda belirtilen suçlardan hapis cezası 
alınmamış olması gereklidir. 

• dev le tin gü ven liğine karşı suç lar
• Ana ya sal dü ze ne ve bu dü ze nin işle yişine 

karşı suç lar, 
• mil li sa vun ma ya karşı suç lar, 
• dev let sırlarına karşı suç lar ve ca sus luk, 
• ka mu nun sağlığına karşı suç lar, 
•  zim met, 
• ir tikâp, 
• rüşvet, 
• hırsızlık, 
• do landırıcılık, 
• sah te ci lik, 
• gü ve ni kö tü ye kul lan ma, 
• hi le li if las, 
• iha le ye fe sat karıştırma, 
• edi min ifasına fe sat karıştırma, 
• suç tan kay nak la nan mal varlığı değer le ri ni 

ak la ma
• ka çakçılık 

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yasalaşma süreci yakından izlenen Temel Ceza 
Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 5728 Sayılı Kanun, 08.02.2008 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Temel Ceza Yasalarına Uyum Amacıyla Çıkartılan Yasa ile 1219 ve 3224 sayılı 
yasalarda dişhekimlerini doğrudan ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır. Konuya ilişkin 

olarak TDB Hukuk Müşaviri Avukat Mustafa GÜLER’in değerlendirmesi...

1219 ve 3224 Sayılı
Yasalarda Yapılan Değişiklikler, 
Dişhekimlerini Nasıl Etkileyecek?
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suç larından ha pis ce zasına mahkûm ol ma mak 
gereklidir. 

Bu düzenleme ile dişhekimliği mesleğinin 
kötü uygulanması ile ilgisiz suçlardan mahku-
miyet de mesleki uygulamanın engeli olarak 
düzenlenmiştir. Sayılan suçlardan mahkumiyet 
Devlet memuriyeti değil bütünüyle mesleğin ic-
rasına engel olarak kabul edilmiştir. Ciddi so-
run yaratacak bir düzenlemedir. Zira örneğin 
gümrük mevzuatına aykırı bir eylem sebebiyle 
kaçakçılık fiilinden dolayı hapis cezasına mah-
kum olan veya meslektaşından ödünç aldığı bir 
aleti vermediği için güveni kötüye kullanmaktan 
hapis cezası alan diş hekiminin mesleği elinden 
alınacaktır!

Düzenleme ayrıca, suçlara bağlanan yaptı-
rımlara ek olarak kişiyi mesleğinden ömür boyu 
yoksun bırakan sonuç yaratmakla; kişilerin ıs-
lahına yönelik cezalandırmanın benimsenmiş 
olduğu infaz hukukunun çağdaş mantığına da 
aykırıdır. 

Kısaca belirtmek gerekirse bir dişhekiminin 
mesleğini uygulamasını engellemeyi haklı göste-
recek sebep, kişinin bu mesleği yerine getireme-
yecek olmasıdır. Bunun ötesine geçilerek mesle-
ki uygulama ile hiçbir ilgisi bulunmayan bir takım 
suçlara ek yaptırım olarak kişinin elinden mes-
leğinin de alınmasının da düzenlenmesi hukuka 
temelden aykırıdır. Bu düzenleme Anayasa’nın 
49. maddesi ile bir temel hak ve özgürlük ola-
rak anayasal güvenceye bağlanmış olan çalışma 
hakkını da ihlal etmektedir. 

Düzenleme ayrıca, 9.4.2007 tarih ve 26488 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararıyla onaylanmış olan ve bu niteliğiyle 
Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca iç hukuk met-
ni olarak kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı’na da 
aykırıdır. Zira anılan Sözleşmeye göre “Akit Ta-
raflar çalışma hakkının etkili bir biçimde kullanıl-
masını sağlamak amacıyla; Çalışanların özgürce 
edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama haklarını 
etkili bir biçimde korumayı taahhüt ederler. (II.
Bölüm m.1/2)” Bütün bunlardan başka mesle-
ğin uygulanmasına engel ve tedavi edilmesi ola-
nağı bulunmayan akıl hastalığının tespiti halinde, 
Sağlık Ba kanlığının tek li fi ve Sağlık Ba kanlığı 
Yük sek Di sip lin Ku ru lu ka rarıyla, dişhekimi ic rayı 
sa nat tan me no lu nur ve dip lo ma sı ge ri alınır. 

Mevcut düzenlemedeki Âli Divanı Haysiyet 
uygulamada Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek 
Disiplin Kurulu olarak uygulanmakta iken yeni 
Yasa’da karar yetkisi Sağlık Bakanlığı Yüksek 
Disiplin Kurulu’na verilmiştir. Sağlık Bakanlığı 

Yüksek Disiplin Kurulu, devlet memurlarının me-
muriyetten çıkartılması hususunda yetkili olmak-
la birlikte yasa düzenlemesiyle, bütün hekimlerin 
sağlık sebeplerinden dolayı mesleklerini uygu-
layamayacaklarına karar veren Kurul haline de 
gelmiştir.

Dişhekimlerinin protez laboratuvarı açmala-4. 
rında uymaları gereken kimi kuralların belir-
tilmiş olduğu Ek Madde 9 yürürlükten kaldı-
rılmıştır. Ancak maddenin yürürlükten kal-
dırılmasına ilişkin gerekçe maddenin başka 
düzenlemelerin tekrarı olduğu şeklindedir. 
Ayrıca 1219 sayılı Yasa’nın Ek 10. madde-
sinde ve ilgili yönetmelikte diş protez labo-
ratuvarı açabilecekler arasında diş tabibinin 
sayılmış olması karşısında bu değişiklikle 
hukuksal düzenlemelerde önemli bir sonuç 
ortaya çıkmadığı anlaşılmaktadır.
3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasa-5. 
sında yapılan değişikliklerle de;

Oda ve Birlik organlarına seçilme yeter-a. 
liliğinde bazı suçlardan ceza almamış 
olma şartı, suç tipleri genişletilerek dü-
zenlenmiştir. Buna göre, eski düzenle-
meden farklı olarak devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, kaçakçılık, vergi ka-
çakçılığı veya haksız mal edinme suçla-
rından hapis cezasına mahkûm olanlar 
da oda ve Birlik organlarına seçilemeye-
cektir. 
Seçimle ilgili genel kurullara katılmayan-b. 
lara oda tarafından para cezası veril-
mekte iken bu ceza yine Oda Başkanı 
tarafından verilecek idari para cezasına 
dönüştürülmüştür. 
Yasanın 46. maddesinde değişiklik ya-c. 
pılarak mevcut düzenlemedeki idari 
para cezasının miktarı arttırılmıştır. An-
cak 17. maddenin 4. fıkrası ile 42. mad-
denin 1. fıkrasındaki eylemler dişhekimi 
tarafından işlenen ve meslek kuruluşu 
hukukunu ilgilendiren fiiller olduğundan 
cezasının da disiplin hukuku içinde veril-
mesi daha doğrudur. Bu düzenlemele-
rin uygulanması durumunda aynı eylem 
meslek kuruluşu tarafından disiplin ce-
zası, mülki amir tarafından da idari para 
cezasıyla cezalandırılmış olacaktır. 

 
Bu Yasa, Mecliste yeterli tartışma yapılmaksızın 
çıkartılan; teknik olarak bir çok handikapı içinde 
barındıran bir metin niteliğindedir. CHP tarafın-
dan bazı hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu 
savıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır.” 
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TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, 
Başkanvekili Prof.Dr.Murat Akkaya, 

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncer Taşkın ve 
Nebil Seyfettin’den oluşan heyet, Sağlık Bakanı’nın 
çağrısı üzerine 19 Mart 2008 tarihinde Sağlık Bakanı 
Prof.Dr. Recep Akdağ’ı makamında ziyaret etti.

Toplantıya Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Hakkı Yeşilyurt, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü 
Dr. Öner Odabaş ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Sencar Tepe de katıldılar.

Öncelikle, 2008 yılında Bilimsel Dişhekimliğinin 
100.yılı kutlama programının başladığı ve bir yıl 
boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız belirtildi. 
Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recap AKDAĞ ise TDB’nin 
İstanbul’da pilot olarak uygulamaya başladığı Sağlığı 
Geliştiren Okullar Projesi ile Bakanlığın hazırlamakta 
olduğu Koruyucu Uygulama Projesi üzerinde ortak 
bir çalışmanın yapılmasının uygun olacağını söyledi.

 Görüşmede 2008 Asgari Ücret Tarifemiz 
konuşuldu. Sayın Bakan, TTB’nin asgari ücret 
uygulamasını kaldırdıklarını, asgari ücretle hekimlerin 
yüksek fiyatlarla çalışmaya zorlandığını ifade ederek 
SUT ile AÜT arasındaki farkın uygulamada sıkıntılar 
yarattığını, o nedenle aradaki farkın kaldırılması 
gerektiğini belirtti.

TDB Genel Başkanı Celal Yıldırım da, hizmet 
standardı, tedavi kalitesi ve hekim emeğinin 
korunması amacıyla asgari ücretin olması gerektiğini 
belirttiği konuşmasında, asgari ücretin belirlenme 
kriterlerinin bilimsel temelli olduğunu ve bunun her 
platformda paylaşılabileceğini ifade etti. Yıldırım, 
kamu kurumlarında yapılan tedavi giderlerinin 
protez giderleri hariç SGK’na farklı yansıdığını ve 
buna bağlı olarak SUT ve AÜT arasında çok büyük 
fark olmadığını örneklerle sundu. Sayın Bakan, 
ilgili bürokratlarına TDB ile bu konuda mutabakat 
sağlanması talimatını verdi. 

Sağlık Bakanı ile
değerlendirme toplantısı yapıldı..!
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Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, göreve 
geldikleri 2002 yılında kamuda 2500 dişhekimi 
istihdam edilirken bu sayının bugün için ikiye 
katlanarak 5000 olduğunu, bu uygulamanın serbest 
çalışan dişhekimlerini zora soktuğunun farkında 
olduklarını söyledi.

Kamunun hizmet sunumunda özelle rekabet 
eder hale getirildiğini ve artık sağlık hizmetlerinde 
kamunun yönlendirici konuma geldiğini ilave eden 
Sağlık Bakanı, önümüzdeki aylarda yeni dişhekimi 
atamaları yapılacağının işaretlerini verdi. Konu ile ilgili 
olarak görüşlerimizi tekrarlayan TDB Genel Başkanı, 
Sağlık Bakanlığı’nın kamu alanında dişhekimliği 
hizmetlerinde büyük bir değişim yarattığının bir 
gerçek olduğunu, serbest çalışan dişhekimlerinin 
koşullarının giderek daha da ağırlaştığını, serbest 
çalışan dişhekimlerine “üvey evlat” muamelesi 
yapıldığını belirtti.

Yeni açılan ADSM’lerle dişhekimlerinin  yaptıkları 
yatırımın atıl duruma getirildiğini ve bunun doğru bir 
politika  olmadığını sözlerine ekleyen Celal Yıldırım, 
muayenehanelerin içinde olacağı bir hizmet alım 

sürecinin beraberinde hizmet rekabetini getireceğini 

ve kaynakların maliyet yarar esasında doğru 

kullanılacağını ifade etti. 

 

TDB Genel Başkanı Celal Yıldırım,  dişhekimliği 

hizmetlerinin her yönüyle değerlendirileceği bir “Ağız 

Diş Sağlığı Sempozyumu” yapmayı düşündüklerini, 

Sağlık Bakanlığının bu sempozyumda en üst 

düzeyde temsil edilmesini ve düşüncelerini bizlerle 

paylaşmalarını arzuladığımızı söyledi. Bakan da iletilen 

programı inceleyeceklerini ve zirvenin yapılmasını 

desteklediğini ifade etti. Ayrıca Sağlık Bakanı, 18-

19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan ve 

FDI Başkanının da katılacağı  ERO Toplantısı’na 

da davet edildi. Avrupa ülkelerine, Meslek Örgütü 

ve Sağlık Bakanlığı’nın birlikte vereceği mesajın 

önemi vurgulandı. Sayın Bakan da organizasyonun 

önemine değinerek  programına uyması durumunda 

katılabileceğini ifade etti.

 

Toplantının sonunda Sayın Akdağ, özellikle SUT 

ve AÜT arasındaki kıyaslamanın acilen yapılması için 

gerekli toplantının organize edilmesi direktifini verdi.
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REKLAM
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REKLAM
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G
eleneksel ‘Kapadokya Adli Bilimler 
Sempozyumu’ her yıl Kasım ayın-
da Nevşehir İli Avanos İlçesi’nde 
gerçekleştirilmektedir. Düzenlenen 

sempozyumlarda, multidisipliner bir bilim dalı 
olan adli bilimlerin farklı alanlarındaki yeniliklerinin 
bilim adamlarıyla paylaşılması amaçlanmaktadır. 
Geleneksel olarak düzenlenen bu bilimsel top-
lantıların sonuç bildirgesinde her yıl, bir sonraki 
yılın konusu saptanmaktadır.

3. Kapakokya Adli Bilimler Sempozyumu so-
nunda 4.sü gerçekleşecek bilimsel toplantının 
uluslararası kongre şekline dönüştürülmesi ve 
Türkçe konuşan adli bilimcileri bir araya topla-
ması hedeflenmişti.

Bu şekilde alınan karar bizleri heyecanlandır-
dığı kadar endişelendirdi. Bu endişenin verdiği 
azim ile hazırlık çalışmalarımıza 2007 yılı Ocak 

ayında başladık. 

4. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi (1. Türk-

çe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi), Avanos’ta 

29 Kasım-2 Aralık 2007 tarihleri arasında; Tür-

kiye, Azerbaycan, Kosova, Moldova (Gagavuz 

Özerk Bölgesi), İran, Irak, Almanya, Yunanistan 

ve Girit’ten gelen adli bilimcilerin katılımıyla ger-

çekleştirildi.

29 Kasım sabahı toplu halde Avanos’a ha-

reket edildi. Yol güzergâhında bulunan Kırşehir 

İlinde Cacabey Türbesi, Aşıkpaşa Türbesi ve 

Ahievran Türbesi ziyaretlerinden sonra Nevşehir 

İli sınırlarındaki Hacı Bektaş-ı Veli ve Balım Sultan 

Türbeleri’nin bulunduğu külliye gezilerek kongre-

nin yapılacağı Avanos Yıltok Oteli’ne ulaşıldı. Aynı 

gün öğleden sonra başlayan bilimsel toplantılar 

gerek ülkemizden gerekse yurt dışından kong-

reye katılan çok değerli bilim adamının sunum-

larıyla 4 gün devam etti. Çeşitli ülkelerdeki adli 

Geleneksel
“Kapadokya Adli 
Bilimler Sempozyumu”

Z. Füsun YAŞAR
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tıp hizmetini anlatan; Prof. Dr. Fuat Yöndemli’nin 

(Kırım’da Adli Tıp Hizmetleri), Prof. Dr. Manolis 

Mihail Michalodimitrakis -Prof. Dr. M. Yaşar İş-

can (Yunan-Türk Adli Kooperasyonu: Çok yük-

sek, çok kolay, çok bilimsel fakat çok geç de-

ğil), Leiçiu Gheorgi (Gagauzya’da Adli Bilimler), 

Prof. Dr. Teodora Pourgiezi–Lefkidi (Anestezi 

Ölümleri), Op. Dr. Macir Bekir (Batı Trakya’da 

Adli Tıp Hizmetleri), Dr. Altay Suroy Recepoğlu 

(Kosova’da Adli Tıp Hizmetleri), Prof. Dr. Şakir 

Musayev (Azerbaycan’da Adli Tıp) isimli hocala-

rımız sayesinde tüm katılımcılar belirtilen konu-

larda derinlemesine bilgilendirildi. 

Kongrenin 4. günü Doç. Dr. Merih Baykara 

(Diş Hekimliği ve Hukuk), Yrd. Doç. Dr. Serdar 

Sütcü (Diş Hekimliği ve DVI), Albay Dt. Bülent 

Özdoğan (Türk Devletlerinde Adli Dişhekimliği) 

katılımıyla gerçekleştirilen Adli Dişhekimliği Pa-

neli, 02 Aralık 2007 tarihinde Isparta’da vukua 

gelen uçak kazası nedeniyle, katılımcıların dikka-

tinin adli dişhekimliği konusuna yoğunlaşmasına 

sebep oldu.

Hepimizi üzen bu olay, adli dişhekimliğinin 

adli bilimlerdeki önemini bizlere bir kez daha 

hatırlattı. Sizleri bilimsel programla daha fazla 

yormadan ve sunum yapan diğer değerli hoca-

larımın affına sığınarak biraz da kongre sosyal 

programından bahsetmek isterim. 1 ve 2 Aralık 

günleri 8.00-12.00 saatleri arasında düzenlenen 

sosyal program çerçevesinde Avanos çevresin-

de (Ürgüp, Göreme, Zelve) yapılan gezilerin yanı 

sıra, kısa adı JAKEM olan Nevşehir Jandarma At 

ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 

gerçekleştirilen atlı ve köpekli birliklerin gösterisi 

izlendi.

Kongrenin gerçekleştirildiği Yıltok Oteli’nde 

katılımcılar; Jandarma Genel Komutanlığı ve Em-

niyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı 

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından birimlerinin 

çalışma yöntemleri ve kullandıkları malzemeler 

konusunda bilgilendirildi.

Her güzel olay gibi kongre de 4 Aralık’da he-

pimizde mutlu bir yorgunluk bırakarak sona erdi. 

Çekilen anı fotoğrafından sonra ayrılmanın verdi-

ği hüzün ile Ankara’ya doğru yola çıkıldı. 

Tüm katılımcıların adına bu kongrenin ger-

çekleşmesini sağlayan Avanos Belediyesi’ne, 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana-

bilim Dalı’na, Ankara Dişhekimleri Odası’na, Adli 

Bilimciler Derneği’ne ve Azerbaycan Adli Tıp 

Kurumu’na sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir 

görev olarak görmekteyim.
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Yargıtay, dişhekimine açılan da-
vada “ayıplı protezin bedelinin hasta-
ya ödenmesine; ancak tedavi sırasın-
da hastanın duyduğu acının normal 
olduğu gerekçesiyle manevi tazminat 
olamayacağına” hükmetti. Diş teda-
visi gören bir hasta, takılan protezleri 
kullanamadığı, tedavi sırasında acı ve 
ıstırap duyduğu iddiasıyla dişhekimi 
aleyhine maddi ve manevi tazminat 
davası açtı; ayrıca yaptırmış olduğu 
protezin bedelinin iadesini istedi. Ye-
rel mahkeme, maddi ve manevi taz-
minatın kısmen kabulüne karar verdi.

Dişhekiminin kararı temyizi üze-
rine, dosya Yargıtay 15. Hukuk 
Dairesi’ne gitti. Yerel mahkeme kara-
rını esastan bozan Yargıtay, “davacıya 
alt ve üst protez yapıldığını, bilirkişi ra-
poruna göre üst protezin kullanılama-
yacak derecede ayıplı olup yenilen-
mesi gerektiğinin belirtildiğine” dikkat 
çekerek; “ayıplı olan protez bedelinin 
dişhekiminden tahsiline” karar verdi.

Yüksek Mahkeme, “kısmen ma-
nevi tazminat” kararını ise bozdu. 
Bozma gerekçesinde; hastanın yaşa-
dığı rahatsızlığın ise “mevcut dişlerin 
sökülmesi ve yerine protez uygu-
lanması nedeniyle olağan bir durum 
olduğu” belirtilerek, “Tedavi gereği 
duyulan acıdan dolayı manevi zararın 
oluştuğundan söz edilemez” dendi.

Yargıtay’ın ‘ayıplı 
protez’ kararı A.Ü. Dişhekimliği 

Fakültesi
İlk Mezunları

Kırk Yıllık Hasret 
Giderme Gezisi

 Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci 
Kolu 10 Kasım 2007 günü  Ankara’da 
toplanarak Genel Kurulunu yaptı... 
ADO Eğitim salonunda gerçekleş-
tirilen Genel Kurul öncesi TDB Baş-
kanvekili Prof. Dr. Murat AKKAYA bir 
konuşma yaptı.

Sonrasında aday listeleri belirle-
nerek seçimlere geçildi. Seçimlerde  
İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Ada-
na, Konya ve Diyarbakır’dan gelen 24 
üye oy kullandı yeni Merkez Yönetim 
Kurulu seçildi. Seçilen yeni Yönetim 
Kurulu 
Başkan: Tuğba BEKÇİ
Başkan Vekili: Deniz
GÜRSOY
Genel Sekreter: Necati
KALELİ
Genel Sayman: Merve
ÇAKIR
Üye: Dinçer NAYIR
Üye: Yusuf Gürhan
DÖNMEZ
Üye: Mahir SÜDEMAN
şeklinde oluştu.

TDB Öğrenci Kolu Yönetim Ku-
rulunu kutlar, başarılar dileriz.

Türk Dişhekimleri 
Birliği Öğrenci Kolu

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinin  ilk  öğrencileri tam kırk yıl 
sonra bir araya  gelip hasret gidere-
cek. 1967-1968  öğrenim yılında An-
kara Üniversitesi Dişhekimliğinde 3., 
4., ve 5. sınıf öğrencisi olup hayatta ve 
de ayakta kalmayı başaran arkadaş-
larımızı yapılacak bir gezi ile bir araya 
getirmeğe çalışıyoruz.

Tarih:
10-11 Mayıs 2008 Cumartesi–Pazar

Gezi izlencesi :
10 Mayıs cumartesi saat 8.00’de

Ank. Ün. Dişhekimliği Fakültesi    
önünden otobüse binilecek. BOLU, 
ABANT, GÖLCÜK, ALADAĞLAR ge-
zilecek.

Bolu Termal Otelinde bir gece konak-
layıp 11 Mayıs Pazar akşamı 21.30 da 
Ankara’dayız:

Müracaat:
AYAKİZİ Turizm Seyahat Acentesi
Atatürk Bul.no 85/4 Kızılay Ankara
Tel. 0312 435 08 80
Haşim Ağca  0532 422 16 42
hasimin@ayakizi.web.tr
Hüsnü Yavuzyılmaz (0.542) 684 59 49
Hayri İnan (0.532) 305 50 06
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ADO tarafından verilen öğren-
ci eğitimleri kapsamında, 02 Kasım 
2007 Cuma günü, Sağlık Bakanlığı 
75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
hekimlerinden Fatma ŞEN tarafından, 
Etlik Ziraat Mahallesi’nde kurulu bulu-
nan Mehmet Memişoğulları İlköğretim 
Okulu’nda 2 ayrı eğitim verildi. Öğren-
cilere süt dişleri ve daimi dişler tanıtıl-
dıktan sonra bunların nasıl fırçalana-
cağı gösterilip diş dostu ve düşmanı 
gıdalar anlatıldı.

Ankara Dişhekimleri Odası, Al-
tındağ Belediyesi işbirliği ile Altındağ 
Bölgesindeki hanımlara “KADINLAR-
DA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI” konulu 
bir sunum gerçekleştirildi. Dr. Fazıl 
İNCEOĞLU’nun gerçekleştirdiği su-
numa katılan çok sayıdaki Altındağlı 
hanımlar merak ettikleri ve öğrenmek 
istedikleri konular hakkında soru-
lar sordular. ADO yönetimi yaptıkları 
açıklamalarda Ankara’daki tüm bele-
diyelerle işbirliği içinde olduklarını ve 
bu eğitim çalışmalarını 2008 yılında 
da devam edeceğini belirtmişlerdir.

Ado Eğitim Çalışmaları

Danıştay 8. Dairesi, İşyeri açma ve 
çalışma için belediyeler dışında kurum 
ve kuruluşlardan “ruhsat, uygunluk 
belgesi vb” adı altında izin alan tabip, 
dişhekimi, mali müşavir, avukat, mü-
hendis gibi meslek mensuplarının ay-
rıca belediye tarafından da ruhsatlan-
dırılmasına ve işyeri açma ve çalışma 
ruhsat harcı almasına olanak tanıyan 
yönetmeliğin 6. maddesinin 2. cüm-
lesinin yürütmesinin durdurulmasına 
karar verdi. 

Türk Dişhekimleri Birliği’nin Danış-
tay 8. Dairesi’nde 2007/2566E sayılı 
dosya ile iptal ve yürütmenin durdu-
rulması talebiyle açtığı dava sonucun-
da Danıştay 8. Dairesi, 19.09.2007 
tarihinde “...dava konusu yönet-
melik maddesinin işyerlerine bu 
yönetmelikte belirtilen yetkili 
idareler dışında diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları ile ilgili meslek 
kuruluşları tarafından özel mev-
zuatına göre verilen izinler bu yö-
netmelik hükümlerine göre ruh-
sat alma mükellefiyetini ortadan 
kaldırmaz.” şeklinde düzenlenen 2. 
cümlesinin yürütmesinin durdurulma-
sına” karar vermiştir. 

Üyelerimizin, belediyelere söz 
konusu harcı ödememeleri ve bu ka-
rardan bahisle itiraz etmelerini tavsiye 
ederiz.

Belediyelere işyeri 
açma ve çalışma 

ruhsat harcı alma 
yetkisi veren yönet-

melik maddesinin
yürütmesi

durduruldu!

Türkiye’de Bilimsel Dişhekimliği-
nin 100. yılı nedeniyle; dişhekimi ve 
dişhekimliği hizmetleriyle ilgili kavram-
ları topluma ulaştırmak ve ağız-diş 
sağlığı bilincinin oluşmasına katkıda 
bulunmak amacı ile yurt genelinde 
yıl boyunca sürecek çeşitli etkinlikler 
yapılacaktır. 

Bu etkinlikler çerçevesinde, Tür-
kiye genelinde ilköğretim 5.sınıf öğ-
rencilerine yönelik bir resim yarışması 
düzenlenecektir.

“Ağız ve Diş Sağlığı” konulu resim 
yarışmasına katılmak isteyen ilköğre-
tim 5.sınıf öğrencileri hazırladıkları re-
simlerini, 7 Mart 2008 tarihine kadar 
okul müdürlüklerine teslim edecek-
lerdir.

İl birincileri 14- 21 Nisan 2008 
tarihleri arasında Dişhekimleri Odala-
rınca belirlenecek ve Türkiye genelin-
de ilk üçe giren öğrenciler, 12 Mayıs 
2008 tarihinde düzenlenen ödül töre-
niyle açıklanacaktır.

“Gülen Dişler” 
Resim Yarışması
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Halkın ağız diş sağlığı ve genel 
sağlığına büyük bir tehdit oluşturan 
sahte dişhekimlerine yönelik yasa-
da, 10.06.2004 tarihinde 5181 sayılı 
kanunla yapılan değişiklik ile cezai 
yaptırımlar artırılmış ve sahte dişhe-
kimlerine 3 ile 5 yıl arası hapis cezası 
getirilmişti.

Ancak “Temel Ceza Kanunlarına 
Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı” kapsamında, 1219 sayılı Ta-
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanunun 41. maddesi-
nin değiştirilerek sahte dişhekimlerine 
verilecek cezaların alt sınırının iki yıla 
düşürülmesine ve böylece tecil edi-
lebilmesine olanak sağlayacak yasa 
metni, TBMM Adalet Komisyonunda 
kabul edilerek, TBMM Genel Kurulu-
na gönderildi.

Sahte dişhekimlerine veri-
len cezaların düşürülmemesi için; 
27.12.2007 Perşembe günü TDB 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, 
Manisa, Balıkesir, Eskişehir Dişhe-
kimleri Odaları Başkan ve yöneticileri, 
TBMM’yi ziyaret ettiler. Bölge millet-
vekilleri ve AKP Grup Başkan Vekilleri 
ile yapılan görüşmelere başta Sayın 
Bayram Özçelik olmak üzere dişhe-
kimi milletvekilleri de katıldılar. TDB 
heyeti, Adalet Komisyonu Başkanı 
Sayın Ahmet İYİMAYA’yı da ziyaret 
etti ve sahte dişhekimlerine verilen 
cezaların düşürülmesinin kamu sağlı-
ğı açısından zarar verici olacağı gibi, 
bu kişilere cesaret vereceği de ifade 
edildi.

Aynı gün Adalet Bakanı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHİN’le yapılan gö-
rüşmede de; yasa tasarısı hakkında 
TDB’nin çekinceleri dile getirildi. Sa-
yın Bakan konu hakkında bilgi sahibi 
olduğunu, hassasiyetlerimizi paylaştı-
ğını ifade ederek, gerekli düzenleme-
lerin yapılacağını bildirdi.

TDB Heyeti Adalet 
Bakanı İle
Görüştü...! 

haklarının bilinmesi, korunması ve 
savunulmasının önem kazandığını 
belirterek, ‘’Derneğimizi, bu esasları 
dikkate alarak 10 Aralık İnsan Hakları 
Günü’nde kurduk. Çalışmalarımızla 
sağlık hizmetinin tüm taraflarının hak 
ve menfaatlerinin takipçisi olacağız’’ 
diye konuştu. Derneğin, tıp hukuku-
nun bağımsız bir disiplin olarak ge-
lişmesine katkıda bulunmayı hedef-
lediğini belirten Hakeri, bu konuda 
kamuoyunun aydınlatılması için eği-
timler verileceğini ve çeşitli etkinlikler 
düzenleneceğini dile getirdi.

Kurucular Faik Çelik, Hamit Han-
cı, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku 
Komisyon Başkanı Sunay Akyıldız 
ve komisyon üyeleri, Hakan Hakeri, 
Nazmi Zengin, Tevfik Özlü, Nezih 
Kök, Ata Bozoklar, Haluk Uygun, 
Mehmet Demir, Mustafa Morkoyun, 
Çiğdem Sülükoğlu, Verda Ersoy, 
Hande Yıldız, Handan Bakbak, Gür-
kan Sert, Alpay Köse, Emine Dal, 
Burcu Eşiyok, Pınar Sarsar, Devrim 
Karakulak, Mine Balkan Paşa, Yahya 
Deryal, Özge Yücel’den oluştu.

Tıp hukukunun toplumda yer-
leşmesini sağlamak, hasta ve hasta 
yakınları ile tüm sağlık çalışanlarının 
haklarının bilinmesi ve korunması 
amacıyla ‘’Tıp Hukuku Derneği’’ ku-
ruldu. 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan 
Hakeri’nin başkanlığını yaptığı der-
neğin amacı ve faaliyetleri düzenle-
nen toplantıyla basına anlatıldı. Ha-
keri, basın toplantısında yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye’de ilk defa tıp ile 
hukuku bir araya getiren bir dernek 
kurulduğunu belirterek, tıp hukuku-
nun hekimler, hukukçular ve hasta 
ile hasta yakınları tarafından bilinmesi 
ve korunması gerektiğini söyledi. 

Günümüzde tıbbi uygulamaların 
arttığını ifade eden Hakeri, ‘’Tıbbi 
hata ve komplikasyon vakaları yay-
gınlık kazanmıştır. Genetik ve kök 
hücre tedavileri, klonlama gibi uy-
gulamalarla tıp, insan türünün ge-
leceğini değiştirebilecek güce ulaşır 
hale gelmiştir’’ dedi. Hakeri, bu sü-
reçte hasta, hasta yakınları, sağlık 
çalışanları ile sağlık kurumlarının 

Tıp Hukuku Derneği Kuruldu
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1959 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise eğitimini TED Ankara 
Koleji’nde tamamladı.

1977 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne girdi ve 1983 yı-
lında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pro-
tetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı.

1989 yılında “Dental Protezlerde Kullanılan Magnetik Tutucuların Kan 
Akımına Etkisinin Xenon Klirens Yöntemi İle İncelenmesi” konulu tezi ile “Bi-
lim Doktoru” ünvanını aldı.

1992 yılında Doçent, 2003 yılında profesör oldu. Meslektaşımız Vedat 
Saygılı ile evli ve 1 çocuk annesi olan Prof. Dr. Gülbin Saygılı 9 Mart 2008 
günü aramızdan ayrıldı.

Prof. Dr. Gülbin SAYGILI

1947 yılında Fethiye doğmuştur. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Dişhe-
kimliği Yüksek Okulu’nu bitirmiş, İller Bankası kurum hekimliği görevi ve ser-
best dişhekimliği görevini devam ettirmiştir. Ankara Dişhekimleri Odası’nın 
kuruluş döneminde 1986 – 1988 yılları arasında, önce 3 ay II. Başkanlık 
görevini daha sonra başkanlık divanındaki görev değişikliği nedeni ile 24 Ni-
san 1986 tarihinden 17 Nisan 1988 tarihine kadar Oda başkanlığı görevini 
yürütmüştür. 

29 Şubat 2008 tarihinde vefat eden değerli meslektaşımız, ağabeyimiz 
Reşit Kumbasar’a Tanrı’dan rahmet ailesi ve sevenlerine de başsağlığı 

dileriz.

Eski Oda Başkanımız

Reşit KUMBASAR

Kaybettiklerimiz
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Bu ürün kanal aletlerinin kanal anatomisine 
uygun şekilde form verilmesine olanak tanıyor. 

Paslanmaz çelik eğeleri, postları, plugger ve 
“spreader”ları  büyük bir hassasiyet ve doğrulukla 

eğimlendiriyor. Hemostat, pamuk rulo veya 
parmak ile yapılan şekillendirmeden çok daha 

başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Şekillendirilen 
aletlere kesinlikle zarar vermiyor ve otoklavda 

sterilize edilebiliyor.

Uzun zamandır ismi bilinen bir ürünün aynı 
isimli fiber post sistemi. Setin içindeki frezleri 
ve uygulama kitleri oldukça pratik çalışmalar 

sunuyor. Estetik, radyoopak ve  translüsent oluşu 
avantajlı. Apikal ucunun  konik oluşu konservatif 

preparasyon hazırlanmasına yardımcı oluyor.
İstendiğinde dişe zarar vermeden kolayca 

sökülebilme imkanı tanıyor. Kendi simanı ile 
kolayca bağlanabiliyor. Esnekliği doğal dişe yakın.

Sağ veya sol elini kullanarak endodontik 
tedavi uygulayan meslektaşlarımızın işlerini 

kolaylaştıracak oldukça pratik bir çözüm. Bu 
ürün, kanal aletlerini üzerinde taşıyabilen bir 

sünger ile içindeki stoper görevini gören lastiğin 
yardımı ile hızlı ölçüm yapabilen bir cetvele sahip. 

Kanal preparasyonunu kolaylaştırıcı ajanların 
taşınmasını gövdesine ait godeler yardımı ile 

sağlayabiliyor.Üstelik tüm bunları elinizin üzerinde 
gerçekleştirebiliyor.Otoklavda sterilize edilebiliyor.

ENDO - BENDER

3M RelyX Fiber Post

Endoring

Hazırlayan : Memduh MAZMANCI

 X Işını Koruyucu Önlükler
Tamamen yerli üretim olan kurşun önlükler 

ISO TÜV kalite sistemiyle ve CE belgeli.
Ürünleri arasında tiroid koruyucuları, gonad 

koruyucuları, bel üstü veya diz üstü gibi farklı 
tiplerde x-ışını koruyucuları bulunmakta. Kolay 

uygulanan tutucuları sayesinde  kullanımı 
oldukça pratik olan ürünlerin renk seçenekleri 

de mevcut. 
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“Volitan” Latince “hızlı yol alan” demek. Bir de 
bizim Akdeniz sahillerinde görülen bir uçarbalığın adı.

Türkiye için çok güzel bir şey oldu. Moral olsun 
diye söylemiyoruz; gerçekten güzel bir şey: Aramız-
dan biri çıktı ve dünyanın en sivri, en garip, en özgür 
zekalarının katıldığı bir yarışmada birinci seçildi. 

Bu öyle bir yarışma ki para ödülü bile vermiyorlar. 
Çünkü hayallere para biçmiyorlar. O yarışmada insan-
lar birbirleriyle devil, birbirlerinin hayalleriyle yarışıyor. 
Aklına esenlerle... Uykusunu kaçıranlarla... Düşünde 
gördükleriyle ve düşünü gerçekleştirenlerle... 

Bu yılın 100 küsur milletten “düş birincisi” ODTÜ 
Öğretim Üyesi Dr. Hakan Gürsu... Gürsu önce bir tek-
ne düşledi. Öyle bir tekne ki yakıtı olmadan da gitsin. 
Yelkeni olsun ama rüzgar esmediğinde bile yüzsün. 

Gürsu düşlediği bu tekneyi gerçekten yaptı. Hem 
de o kadar eşsizini yaptı ki dünyanın bütün diğer öz-
gür zekaları hayran kaldı. Gürsu’ya 13 Ekim’de New 
York’ta Uluslararası Tasarım Ödülü’nü (IDA 2007) ver-
diler. Üstelik iki dalda. Hem deniz araçları hem de tüm 
ulaşım araçları dalında... Yani 1438 projenin içinde iki 
kez birinci! Hatta birincilerin birincisi... Çünkü bu yarış-
ma “kazananların”, daha önce birincilik almış tasarım-
ların müsabakası... 

Bu muhteşem tekne hem güneş enerjisi hem de 
rüzgar enerjisi ile yol alıyor. Yani hem gece hem de 
gündüz. İçme suyunu deniz suyundan sağlayan tek-
nolojiye sahip.

Bu ülkenin bir kurumu olarak bunu sizlerle paylaş-
maktan ve gururunu yaşamaktan başka yapacak bir 
şey kalmıyor bize.

Volitan
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Hep biliriz hep dinleriz ve hep oku-
ruz….; çürük açısından şöyle kötüyüz 
böyle feciyiz, ….”vah bizlere..!!” çekip hep 
acınırız. Bildiğimiz klasik kongrelerimizde 
topu Sağlık Bakanlığı’na atar ve kurtuluruz 
belki. Ama bilmeyiz bakanlık da bize yani 
dişhekimliği fakültelerine atmaktadır topu.

Ülkemizde yapılan en son geniş çaplı 
epidemiyolojik çalışmada, 12 yaş grubu 
için kentsel ortalama çürük değeri (DMFT) 
1,9, kırsal ortalama çürük değeri ise 2,0 
olarak tespit edildiğini de biliriz (Gökalp 
ve Doğan, 2006).  Mevcut durum, Dünya 
Sağlık Örgütü nün 21.yüzyıl için öngördü-
ğü 1,5 lik ortalama çürük değerine yakın 
görülse de, bununla beraber, aynı çalış-
mada “diş tedavi gereksinimleri” başlığın-

da 12 yaş grubu için ifade edilen %32,5’lik 
yüzey örtücü ihtiyacını da biliriz.

Aslında, yalnızca ekonomik sorunlar 
değil ama aynı zamanda sosyal, kültürel 
ve coğrafi farklılıkların da diğer tüm hiz-
metlerde olduğu gibi diş sağlığı hizmetinin 
topluma ulaştırılmasını dengesiz hale geti-
rebildiği yorumunu yaparız makaleler oku-
yup (Petersen 2003). Bu açıdan diş sağlığı 
hizmetindeki temel düşüncenin; diş tedavi 
hizmeti gibi pahalı ve detaylı ekipman ge-
rektiren yatırımlardan ziyade, daha pratik 
ve ekonomik erken dönem koruyucu uy-
gulamaların genişletilebilmesi olduğu ger-
çeğinde ister istemez buluşuruz..

Bu düşüncelerle bundan fazla değil 2 
yıl kadar önce ADO başkanı Doç Dr Merih 

Bir Türkiye modeli olarak,
Kırıkkale ili koruyucu uygulama 
çalışmaları:
Doç Dr Ç. Türksel DÜLGERGİL
Kırıkkale Üniversitesi Dİşhekimliği Fakültesi 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD Öğretim Üyesi ve 

Ulusal Ağız-Diş Sağlığı Koruma Programı Proje Başkanı.
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BAYKARA’nın yanına gittiğimde kafamda 
Güneydoğu çalışmalarımıza benzer bişiler 
vardı ve dedim ki; “…..abi gelin ortak bi-
şiler yapalım. Ama bizim öğrencimiz yok, 
alan çalışmalarında bize işgücü sağlayın 
biz Kırıkkale de bazı koruyucu program-
lar deniycez….”. siz yeter ki isteyin deyişi 
hala benle beraber..

Yazışmalar hemen bitti. Rektörümüz 
Prof Dr Murat ÇAKMAK da çocuk dokto-
ru olunca iş hemen hızlandı. ADO öğrenci 
komisyonundan her hafta Perşembe gün-
leri israrla 2 öğrenci geldi ve bize yardımcı 
oldu. 

Yaşları 7-11 arasında değişen 306 ço-
cuğu çürük diş sayılarına göre  3 temel 
3 alt gruba ayırmıştık.; Grup–1: Çürük-
süz yada düşük çürük aktivitesine sahip 
çocuklar (ortalama 1–2 çürük), yalnızca 
AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ verildi (KONTROL 
GRUBU), Grup–2: Orta seviyede çürük 
aktivitesine sahip çocuklar (ortalama 3–5 
çürük), AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ verildi ve 
kendi içinde 2 gruba ayrıldı; a- UYGUN 
ANATOMİYE SAHİP OLUP yüzey örtü-
cü uygulanacaklar (Fis Örtücü grubu) ve  
b- florlu jel uygulanacak grup (bu guruba 
yılda 2 defa florlu jel uygulandı) (F-jel gru-
bu) Bu gurupta 1.sınıflar için bu uygulama 
kendi diş fırçaları ile yapıldığından bu guru-
ba benzer bir başka grup (c-) oluşturuldu. 
(Fırça-jel grubu),    Grup–3: ekstrem çürük 
aktivitesine sahip çocuklar (6 ve daha çok 
çürük), AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ ile beraber 
ART yüzey örtücü ve yılda iki defa florlu jel 
uygulanacak grup (FS-F jel grubu).  Her bir 
koruyucu uygulama okul ortamında 2 diş 
hekimliği öğrencisi ve 2 uzman diş hekimi 
tarafından gerçekleştirilmişti. Bilemezdik 
o zaman ilk defa denediğimiz FIRÇA İLE 
FLOR JEL uygulamasının sonradan nere-
lere kadar gidebileceğini. Bugünlerde bu 
çalışmanın  ikinci yılı tamamlandı. Her bir 
koruyucu yöntemin kendi içinde başarı-
lı olduğunu söylemek mümkün ama bir 
yöntem bu çalışmada KOLAY UYGULA-
NABİLİR ve EKONOMİK olması sebebiyle 

kendinin öne çıkarttı. Bu yöntem 1960-70 
ve 80’lerde Avrupa da da çok kullanılmış 
FIRÇA ÜZERİNDE JEL uygulaması idi.

BİR TÜRKİYE MODELİ OLARAK,  KI-
RIKKALE İLİ “FIRÇALAR ÇANTADA DİŞ-
LER YOLUNDA” PROJESİNİN DEĞER-
LENDİRİLMESİ.

Bahse konu çalışmanın birinci yıl bul-
gularını almaya başlarken Rektörümüz 
Prof Dr Murat Çakmak bir gün çağırdı ve 
dedi ki…; “ kaç yıldır bir okul seçip çalı-
şıyorsunuz, yok mu bir kolayı tüm okul-
ları içine alabileceğiniz bir yöntemin…!!!” 
Aslında insanın gözününü önündeki bazı 
gerçekleri görmesi için dışarıdan mutlaka 
bir ivme almsı gerekiyor.. Belki de bu söz-
ler bir ivme oldu bize ve ilk defa Kırıkkale 
ili ilköğretim okullarında deneyeceğimiz o 
büyük çalışmanın temeli atılıverdi..: FIRÇA-
LAR ÇANTADA DİŞLER YOLUNDA..!!”

Bu çalışmada; ülkemizdeki tüm çü-
rük gerçekleri ve koruyucu uygulamaların 
geciktirilmesi gerçeklerinden ve eksiklik-
lerinden yola çıkarak, ülkemizde ilk defa 
bir il merkezindeki tüm ilköğretim okulla-



68 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

rını kapsayan bir ağız-diş sağlığı koruyucu 
uygulamasının tamamen yöresel şartlarla 
denenmesi amaçlandı. Yardımcımız diş 
dostu derneği idi ve sınıf ortamında ço-
cukların fırçalarını kullanarak FLORLU BİR 
JELİ bir önceki çalışma modelindeki gibi 
çocuğun ağzına uygulamaya başladık. 
Kimlerle mi hem de…, SINIF ÖĞRET-
MENLERİ ile…!!!!! Evet, önce 4 saatlik 
bir seminerle öğretmen eğitimi yaptık ve 
sonra fırçaları sınıflara getirmelerini istedik. 
Banat firması fırçaları, VOCO firması jelleri 
temin etti. Çalışma dizaynında 1. sınıfların 
1. döneminden başlayarak 3. sınıfın 2. dö-
neminin sonuna kadar her dönem bir kez 
olmak kaydıyla en az 6 jel uygulamasının 
yapılması planlandı. 2007 Şubat- Mart 
aylarında yapılan ön planlamalar doğrul-
tusunda 37 ilköğretim okulunun 114 sınıf 
öğretmeni Nisan ayı içersinde İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü organizasyonuyla 2 günlük 
eğitime alındı. Bu eğitim esnasında temel 
diş sağlığı kavramları, hijyen eğitimleri, diş 
ve dişeti dokuları ve sınıf ortamında diş fır-
çasıyla flor jeli uygulaması konularında bil-
gilendirildiler. Uygulamanın pratik gösteri-
mi de aynı eğitim sırasında gerçekleştirildi. 
Çalışmanın ilk uygulamasına Mayıs 2007 
yılında Gazi İlköğretim Okulunda başlanıl-

dı. Uygulama çerçevesinde her bir çocuğa 
bir çocuk fırçası dağıtıldı ve sınıf öğretme-
ninin verilen jel ile her dönemde tek uygu-
lama yapması istendi. Öte yandan dağıtı-
lan fırçaların her gün okul çantasında bu-
lundurulması ve beslenme teneffüsünden 
sonra öğretmen kontrolünde çocukların 
sınıfta bir kez dişlerini fırçalaması önerildi. 
Uygulamanın devamında, sınıf ortamında 
sıralara yatırılan öğrenciler Dünya Sağlık 
Örgütünün öngördüğü muayene metodo-
lojisi yardımıyla gün ışığından yararlanarak 
muayene edildi ve özel formlara not edildi. 
Daha sonra muayene formları değerlen-
dirilerek yüksek çürük riskli çocuk isimleri 
tespit edildi. Okul ve sınıf isimlerine göre 
listelenen çocukların velilerine bilgilendir-
me formları gönderildi. İzin formu olumlu 
dönen çocuklar, İl Sağlık Müdürlüğüyle 
yapılan protokol doğrultusunda Ana Ço-
cuk Sağlığı Merkezine haftanın 2 günü 
taşındı. Taşıma işlemi İl Valiliğinin izniyle 
Organize Sanayi Bölgesinin aracıyla ger-
çekleştirildi. A.Ç.S.’ de, İl Sağlık Müdürlü-
ğünde görevli diş hekimi tarafından riskli 
çocuklara yüzey örtücü ve profesyonel flor 
uygulamaları yapıldı. 

Başlangıçta öğretme ilgisi çok hoştu, 
ama bir süre sonra bir öğretmen bize SI-
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NIF ANNELERİ ni kullanabileceğimizi öğ-
retti. Aslında bu, ülke için çığır açan bir 
buluştu. Zira DİŞ ÇÜRÜĞÜ İLE SAVAŞ-
MAK ise amaç, Anadolu kadınını arkanıza 
almak kadar avantajlı bir durum olamazdı. 
Sınıf ortamında sınıf öğretmeni tarafından 
her dönemde bir kez yapılan fırça- jel uy-
gulaması 2008 ekimden itibaren Diş He-
kimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafın-
dan gerçekleştirilmeye başlandı.

Sonra ne mi oldu..????; fırçalar çan-
tada dişler yolunda İl Valiliklerinin istemi 
ile önce Kütahya ili merkez ilköğretim ve 
sonra Afyon ili merkez ilköğretim okulla-
rında Dişhekimleri İsmail SERDAROĞLU 
ve Gökçe GÜNTÜRK tarafından başlatıldı. 
Son günlerde ise Kahramanmaraş çalış-
ması hazırlıkları yapılıyor.     

Bizim çalışmamızda, kuşkusuz, gerek 
üniversite - İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gerek 
Üniversite – İl Sağlık Müdürlüğü ve gerek-
se Milli Eğitim Müdürlüğü – Sağlık Mü-
dürlüğü arasında mükemmel bir koordi-
nasyon oluşturulmuştur. Riskli çocukların 
taşınması için il valiliği tarafından organize 
edilen organize sanayi bölge aracı ise, hal-
kayı tamamlayan son eleman olmuştur. 
Böylelikle üniversitenin kontrolündeki flor 
jel uygulama grupları sınıf öğretmenleriyle 
uyumlu olarak işlemi ve muayeneleri ger-
çekleştirmiş, Milli Eğitim ya da üniversite-
nin aracı uygulama grubunu haftanın bir 
günü okullara ulaştırmış, üniversite tarafın-
dan belirlenen riskli çocuklar okul müdür-
lüklerine bildirilerek veli onamları alınmış 
ve sonuç olarak OSB aracı ile okullardan 
alınan çocuklar sağlık müdürlüğüne bağlı 
AÇS merkezinde ek uygulamalara tabi tu-
tulmuştur. Bu durum bugüne kadar bir il 
merkezinde farklı kurumların koordinasyo-
nuyla yapılan ilk ağız diş koruyucu uygula-
masının örneğini oluşturmaktadır.

SONUÇ 

Ülkemizde diş çürüğü özellikle okul 
çağı çocuklarında en önemli sağlık prob-

lemi olmasına rağmen engellenmesiyle il-

gili koruyucu uygulamalar daha pratik ve 

daha ekonomik olabilir. Asıl sorun her ilin 

kendi özgün şartlarında hangi uygulama-

yı ne şekilde ve nasıl bir koordinasyonla 

yapacağıyla ilgilidir. Bu açıdan ilimizde 

gerçekleştirilen FIRÇALAR ÇANTADA 

DİŞLER YOLUNDA projesi, yalnızca bir 

koruyucu yöntemin uygulanabilirliğini değil 

aynı zamanda istendiği takdirde koordi-

nasyonun, uyumun ve doğru planlamanın 

bireysel ve kurumsal anlayış doğrultusun-

da kısa zamanda neler başarabileceği-

mizin görülmesi açısından da önemli bir 

örnektir. 

Merak edenlere; son günlerde bu 

uygulamanın proje başkanı olarak Sağ-

lık Bakanlığı tarafından görevlendiril-

miş bulunuyorum. Evet ülkemizde ilk 

defa ilköğretim okullarını içine alan BİR 

ULUSAL KORUYUCU AĞIZ-DİŞ SAĞ-

LIĞI UYGULAMASI başlamak üzere. 

Kolay gelsin hepimize. Ama biz za-

ten KISA ZAMANDA ÇOK VE BÜYÜK 

İŞLER YAPMAYI seven bir ülke değimli-

yiz….

Tüm meslektaşlara sevgilerle…Gaza-

mız mübarek olsun…
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Kodak Dental Systems Ürün Müdürü  Barış Akalın 
GSM: 0533. 764 49 56 
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GÜNEY DİŞ DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

www.      -disdeposu.com
Size en yakın diş deposu
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.                    -d. -dd

En düşük doz, En kolay kullanım, En uygun fiyat garantisi
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En yüksek görüntü kalitesi

www.my90003d.com
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E.D: Bizimle bilgilerinizi, fikirlerinizi paylaşmayı kabul ettiğiniz için çok teşek-

kür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

F.Y: Böyle bir röportajı benimle yapmaya karar verdiğiniz için ben çok teşek-

kür ederim. Benim ismim Füsun Yaşar. 26 yıllık dişhekimiyim. 1981 Şubat 

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi mezunuyum. 2002 yılına kadar yine 

Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim dalında çalıştım. 2002’de burada 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalın’da çalışmaya başla-

dım. Ama 2000 yılından beri adli dişhekimliğiyle ilgileniyorum. Burada da Adli 

Diş Antropolojisinde doktora yaptım.

E.D: Adli tıpla ilişkiniz nasıl başladı?

F.Y: Halk sağlığında çalışırken adli bilimlere ilgi duymaya başladım. Bu yak-

laşık 6,5 yıl önceydi. Adli bilimler içerisine girince de adli dişhekimliğinin çok 

önemli olduğunun farkına varıp, bu alanda çalışmalar yapmaya başladım. 

Tabii bu arada adli dişhekimliği ülkemizde ayrı bir doktora, uzmanlık konu-

su olmadığı için bu alanda yaptığım çalışmalarımı biraz daha farklı bir alana 

yönlendirerek diş antropolojisi konusuna merak sardım ve diş antropolojisi 

konusunda çalışmalar yapmaya başladım o konuda da doktora yaptım. Bu 

Türkiye’de ilk ama diş antropolojisi bizler için çok gerekli bir dal ve ben bunun 

ancak adli bilimlerle çalışmaya başlayınca farkına vardım. Adli bilimler, adli 

Röportaj

Türkiye’nin 
İlk Dental 
Antropoloğu

Hazırlayan : ESRA DELİKAYA
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dişhekimliği ve diş antropolojisinin 

birbirinden ayrı dallar olarak görme-

nin olanaksız olduğunu ben bu saye-

de fark etmiş oldum.

E.D: Diş antropolojisi tam olarak ne-

dir? Ne amaçla var?

F.Y: Antropolojik çalışmalar iki bö-

lümde inceleniyor. Bu çalışmalar-

dan biri aynen adli dişhekimliğinde 

olduğu gibi dişler yardımıyla adli 

vakalarda kimliklendirme yapmak. 

Antropoloji asıl olarak cesetler ta-

mamen yumuşak dokularından sıy-

rılıp iskelet haline gelmişse o zaman 

devreye giriyor. Dişler vücudun en 

dayanıklı en sağlam dokuları olduğu 

için bize çok önemli bilgiler veriyor. 

Adli diş antropolojisi olarak baktığı-

mız zaman iskelet haline gelmiş adli 

bir vakada biz dişler yardımıyla onun 

kimliklendirmesini yapabiliyoruz. An-

tropolojinin diğer dalında yine dişle-

rin bu sağlam yapıları nedeniyle, biz 

toplumların beslenme alışkanlıklarını, 

yaşam şekillerini, bireyin yaşını sap-

tamak için yine dişlerden yararlanı-

yoruz. O nedenle arkeolojik kazılarda 

elde edilmiş tarih öncesi dönemlere 

ait iskeletler üzerinde dişhekimlerinin 

yaptığı çalışmalarla bu tür verilere 

ulaşabiliyoruz.

E.D: Adli Dişhekimliği Türkiye’de ne 

zaman önem kazandı? Rutin olarak 

adli bilimlerde kullanılan bir dal mı?

F.Y: Tabii kullanılıyor. Bu yaklaşık on 

yıldır var. Ama Avrupa ve Amerika’da 

çok eskilere dayanıyor, 1800lü yıllar-

da başlamış çalışmalar. Ne yazık ki 

Türkiye’de Adli Dişhekimliğinin öne-

minin on yıldır farkındayız. Bu ko-

nuyu ülkemizde başlatan Hüseyin 

Afşin Hocamızdır, diğeri Ankara Üni-

versitesi Dişhekimliği Fakültesinden 

Sema Aka Hocamız ve bir de ben. 

Bu konuya merakı olan, çalışmaya 

istekli olan bir çok arkadaşımız var 

ama şu anda aktif olarak bu işi yapan 

bizleriz. İşin ilginci her birimiz farklı 

dallarda çalışan insanlarız.Hüseyin 

Bey  patolog,   Sema Hanım protez 

uzmanı, ben de antropoloji uzmanı-

yım, ama hepimiz bu ortak payda da 

birleşiyoruz.

E.D: Türkiye’de bu konuda uzman 

olarak üç kişisiniz ama uzmanlık ge-

rektirmeksizin herhangi bir dişhekimi 

adli bir vakada bilirkişi olarak atanabi-

liyor değil mi?

F.Y: Evet tabii…Bilirkişi olmak için 

mutlaka bu konularda çalışmış ol-

mak, bu uzmanlık dallarından birinde 

eğitim almış olmak gerekmiyor. Her 

dişhekimi bilirkişi olarak atanabilir.

E.D: Peki bu doğru mu sizce?

F.Y: Doğru mu yanlış mı diye değer-

lendirirsek, aslında biz fakültelerimiz-

den dişhekimi olarak mezun olduğu-

muzda dişler yardımıyla kimliklendir-

me yapmak için gerekli bilgiye sahip  

mezun oluyoruz. İşin acı tarafı bu bil-

gilerimizi kimlik tespitinde nasıl kulla-

nacağımızı bilmiyoruz. İşte bu konu-

ya özel ilgisi olan meslektaşlarımızın 

uğraşları bu noktada ortaya çıkıyor. 

“Bunu kimliklendirmede nasıl kulla-

nacağız” o amaçladır ki odanın da 

önderliğinde bunlar için bir standardi-

zasyon hazırlamaya uğraşıyoruz.

E.D: Kimliklendirmede kullanılan me-

todlardan bahseder misiniz?

F.Y: Dişlerden bir kere yaş tespiti 

yapabiliyoruz. Yaptığımız bu tespitler 

karışık dişlenme döneminin sonuna 

yani yaklaşık 16 yaş sonuna kadar 

%100’e yakın bir doğrulukla oluyor.

Çünkü biz dişlerin gelişimi, düşmesi 

sürmesiyle ilgili skalalara sahibiz. Bu 

skalalardan yola çıkarak bireyin ya-

şını tespit edebiliyoruz. Bu yaşlardan 

sonra da yaş tespiti yapabiliriz ancak 

başka verilere bakıyoruz. Aşınmalar 

bizim için önemli, dişetinin durumu, 

kökte olan değişiklikler, yaş ilerledik-

çe dişteki transparanlığın azalması 

kullandığımız veriler ama güvenilirlik 

karma dişlenmeden sonra giderek 

azalıyor. Yaş dışında cinsiyet tespiti 

yapabiliyoruz. Özellikle mandibulanın 

şekli bireyin kadın ya da erkek oldu-

ğu yönünde bize çok olumlu bilgiler 

veriyor. Bunların yanı sıra yine kimlik-

lendirme yaparken adli vakalarda ısı-

rık izlerinden çok yararlanıyoruz çün-

kü ısırık izleri kişiye özel izler. DNA 

analizlerinden bile daha avantajlı hale 

geliyor. Bunun nedeni tek yumurta 

ikizlerinde DNA analizlerinde olumlu 

sonuç alamayız ama buna karşılık 

diş izleri farklı olur. Burada çevresel 

faktörler devreye giriyor. Birinde çü-

rük olabilirken diğerinde olmayabilir, 

ya da biri travmaya maruz kalır ve 

dişinde küçükte olsa bir kırık olabilir.
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Dolayısıyla bunların diş izlerinin farklılığı 

ortaya çıkar. Isırık izleri adli dişhekim-

liğinin çok önemli konularından bir ta-

nesi olarak ortaya çıkıyor.

E.D: Uçak kazaları, gemi kazaları, 

yangınlar, büyük saldırılar gibi ceset-

lerin tanınmaz hale geldiği durumlarda 

ağız diş bulguları çok önem kazanıyor 

ama bunun için önceden var olan ka-

yıtlara ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde bu 

tip verilere ulaşılabilecek bir merkez 

henüz yok.Adli diş hekimliği bu du-

rumlarda ne yapabiliyor? Çalışmalar 

nelerdir?

F.Y: İşin acı tarafı o. Son uçak kaza-

sında Kimliklendirme çok çabuk ya-

pıldı çünkü cesetler yanmamıştı.Ama 

cesetlerin yanmış olduğu vakalarda 

kimliklendirmeyi dişler yardımıyla ya-

pabiliyoruz. Gerek bizim kullandığımız 

restorasyon malzemeleri, gerekse diş-

lerin kendisi ısıya dayanıklıdır. Ancak 

bunun tek bir şartı var ölüm öncesi ka-

yıt. O nedenledir ki gerek odalar, gerek 

üniversiteler, gerek devlet hastaneleri-

nin yardımıyla ölüm öncesi kayıtlarının 

tutulması yönünde bir hazırlık çalışma-

sı var.Sonuçta hepimiz hayatımızda 

bir kez de olsa dişhekimine gidiyoruz 

ve hiç olmazsa bir panoramik filmimiz 

var şu anda. Buradan yola çıkarak 

kimliklendirmeyi büyük bir rahatlıkla 

yapmamız mümkün yalnız burada 

uymamız gereken bir standart var. O 

standart doğrultusunda, FBI örgütü-

nün kabul ettiği felaket kurbanlarının 

kimliklendirilmesi formlarına uygun 

olarak kayıt tutma zorunluluğumuz 

var. Bizim şu anda tuttuğumuz kayıt-

ların iki amacı var. Biri amirlerimize, 

bölüm başkanlarımıza yaptığımız işi 

göstermek, ikincisi ise hastamıza ne 

yaptığımızı unutmamak. Ama kimlik-

lendirmede bu verileri kullanabilmek 

için, bize basit bir muayeneye gelen 

bir hasta için bile ayrıntılı bir kayıt tut-

mamız lazım. Bu kayıtta kişinin siste-

mik hastalıklarının yanı sıra, dişleri ve 

dişetlerindeki her türlü değişiklikler, 

restorasyonların kaydedildiği ayrıntılı 

bir form tutmalıyız ki herhangi bir du-

rumda ölüm sonrası kimliklendirme-

de bunları kullanalım.

E.D: Bahsettiğiniz bu kayıt tutma ile-

riki zamanlarda bir zorunluluk halini 

alacak gibi görünüyor. Şu an çalış-

ma aşamasında ama bir tahmininiz 

var mı biz bu dediklerinizi ne zaman 

yapmak durumunda kalacağız?

F.Y: Evet şu an çalışma aşamasında 

ama benim bir zaman verebilmem 

mümkün değil. Umut ediyorum en 

kısa sürede bu gerçekleşsin. Bunun 

örneklerini biz İstanbul’daki sinagog 

saldırısında yaşadık.Adli tıp kuru-

mundaki arkadaşlar onların kimlik-

lendirmesini 24 saat içinde yaptılar. 

Bunun nedeni de olay olur olmaz 

kişilerin yakınları diş tedavilerini yap-

tırdıkları dişhekimlerinden kayıtlarını 

alıp kuruma ulaştırmaları.

E.D: Şu an ortak bir veri tabanımız 

yok, Dişhekimleri olarak da uçlar-

dayız, her olanak herkeste yok. 

Her bir dişhekiminin muayeneha-

nesinde ya da devlet kurumlarında 

bilgisayarlar,kayıt programları, ağız 

içi kameralar olmayabilir. Bu durum-

larda en basit anlamda yapmamız 

gereken nedir?

F.Y: Aslında ideali hem görsel hem 

yazılı kayıtlar. Bu sadece kimliklen-

dirme nedeniyle değil aynı zaman-

da malpraktis vakaları açısından 

da çok önemli. Çünkü biz burada 

mahkemelerden gelen dosyaları da 

inceliyoruz, bu incelemeler sırasında 

şunu görüyoruz ki malpraktis dava-

larının sayısı çok arttı. Hekimlerimiz 

“ben sözel olarak hastamın onayını 

aldım, sözel olarak komplikasyon-

larını anlattım”diyor. Hayır, bunların 

hepsinin ayrıntılı kaydının tutulması 

lazım. Bu hem kimliklendirme hem 

malpraktis olaylarında gerekli.Bu 

dişhekiminin suçlanması durumunda 

ve kimliklendirme için dişhekiminin 

kullanacağı veri olarak çok önemli. 

Bu uygulama, sistemin bir gerekliliği 

olarak kabul edilip buna göre davra-

nılması gerekmektedir.

E.D: Bu konuda uzmanlığı olmayan 

bir dişhekimi adli bir vakada görev-

lendirildi diyelim, ne yapması, nasıl 

bir yol izlemesi gerekir. Bunun için 

muayenehanesinde öncesinden bir 

hazırlığı olması gerekir mi?

F.Y: Şimdi adli olayları birbirinden 

ayırmak pek mümkün değil. Böyle 

olmakla birlikte Türkiye’nin  yapısı 

nedeniyle biraz daha farklı oluyor.

Örneğin Adli Tıp Kurumunda trafik 

kazalarında veya adli vakalarda ru-
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tin otopsi yapılıyor ama hiçbir zaman 

ağız otopsisi önerilmiyor. Aslında ağız 

otopsisinin çok ayrıntılı yapılması ge-

rekiyor. Bu sadece kimliklendirme 

açısından değil, özellikle cinsel suç-

larda delil tespit etmek açısından çok 

önemli. Dişhekiminin yapacağı bir ağız 

otopsisi sırasında ağız içerisinde bir 

kıl bulunabilir ya da meni bulunabilir. 

Buradan yola çıkarak saldırganın sap-

tanması sağlanabilir.Tabi kişide ölüm 

katılığı oluşmuşsa muayeneyi direk 

yapması mümkün olmuyor, ağız otop-

sisini bilmesi gerekli ama bu aşılabilir 

bir durum şöyle ki Adli Tıp Kurumla-

rında bu konuda çalışan teknisyenler 

mevcut. Otopsi teknisyenle birlikte 

yapılırsa bu iş kolaylıkla aşılabilir. Mut-

laka muayenenin yapılması, otopsinin 

yapılması, fotoğrafların çekilmesi ve 

işlemlerin ayrıca yazılı olarak kayda 

alınması gerekiyor.

E.D: Fakültelerde teorik eğitim tamam 

var. Anlatılanlar, slaytlarla gösterilen 

vakalar akılda kalıcı, konular bilgimiz 

dahilinde en azından kısa süreli bir 

çalışmayla hatırlanabilecek konular. 

Ancak iş pratiğe gelince durum değişir 

gibi geliyor…

F.Y: Çok haklısınız. Şimdi felaket kur-

banlarının kimliklendirmesini yapan 

DVI denilen bir tim var. Bu tim FBI’a 

üye her ülkede kurulmak zorunda, 

Türkiye’de FBI’a üye ülkelerden bir ta-

nesi. Bunun içindir ki biz yaklaşık bir yıl 

Adli Tıp Kurumundan, Ankara Üniver-

sitesi Adli Tıp Anabilim dalından, Em-

niyet Müdürlüğünden, Jandarmadan 

gelen arkadaşlarla beraber bu timlerin 

kurulmasıyla ilgili çalışmaya dahil ol-

duk. Amaç burada yeni eğitim grupları 

oluşturacak eğitimcilerin yetiştirilmesi. 

Yani biz eğitici olarak yetiştirildik. Bu 

konuda cidden çok haklısınız bir yıllık 

süren eğitimin sonunda bir haftalık 

pratik eğitime geçildi. Pratik eğitimde 

bir felaket senaryosu vardı, gelen ekip 

maketler getirmiş, bu maketlerin kimi-

nin kolu kopuk, kimisi yaralı vaziyette.

Biz o maketler üzerinde çalışırken bile 

o kadar özel eğitim almış kişilerken 

inanılmaz şaşırdık. O nedenle bir 

felaket anında yapılabilecek hataları 

engelleyebilmek için biz nasıl diş-

hekimliği eğitimi sırasında teorikten 

sonra kliniğe geçmeden dişler kesi-

yoruz, dolgular yapıyoruz, protezler 

yapıyoruz, bunda da aynı şekilde 

davranmalıyız.Bu tür felaket senar-

yolarıyla yeni bireyler yetiştirmeliyiz 

ve pratik eğitimin verilmesinde yarar 

var. Dişhekimliği fakültelerinde bu-

nun yakın zamanda pek mümkün ol-

madığını düşünüyorum açıkçası. Adli 

tıp içerisinde bile adli dişhekimliğinin 

ayrı bir konu olarak anlatan sadece 

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fa-

kültesi var. Diğerlerinde de bu konu 

işleniyor ama adli tıp uzmanları tara-

fından anlatılıyor ve çok ayrıntılı de-

ğil. O nedenle yolun çok başındayız 

daha çok şeyler yapmalıyız diye dü-

şünüyorum.

E.D: Son olarak, adli dişhekimliği 

adına kongreler, seminerler düzen-

leniyor. Bunların kazanımları, verilen 

sertifikaların geçerlilikleri nedir?

F.Y: Bizlerde kurslar düzenliyoruz 

ama bu tür kurslar Sağlık Bakanlığı 

tarafından sertifikalandırılmadıkça 

çok fazla bir geçerliliği yok ama şu 

anda adli dişhekimliği ile ilgili bir uz-

manlık dalı, bir doktora programı yok 

ve dişhekimi arkadaşlarımızda sık-

lıkla bilirkişi olarak görevlendiriliyor-

lar. Meslektaşlarımızın hiçbir şekilde 

buna itiraz etme, “ben bilirkişilik yap-

mam, beceremem” deme şansı yok.

Bu kursların tabii ki faydası var. Nasıl 

bir fayda bu? Dediğim gibi bilgilerimiz 

var ama bu bilgileri bilirkişilikte nasıl 

kullanacağımız konusunda sorun ya-

şıyoruz. İşte bu sorunları çözmek için 

ben bu tür kursları Türkiye açısından 

önemli bir adım olarak görüyorum.

Bunlarla meslektaşlarımız bilgilen-

dirilirse mutlaka kısa bir süre sonra 

adli dişhekimliği ayrı bir uzmanlık dalı 

olacaktır, bu konuda çalışmalar daha 

da hızlanacaktır ve başarılı kimliklen-

dirmeler yapılacaktır.

E.D: Tüm meslektaşlarımız adına 

tekrar çok teşekkür ediyorum verdi-

ğiniz bilgiler için…

F.Y: Rica ederim. Ben teşekkür edi-

yorum bu konuyu seçip, benimle rö-

portaj yaptığınız için…
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CHP Adıyaman Milletvekili Dişhekimi 
Şevket Köse, Ağız ve Diş Sağlığı Haf-
tası nedeniyle 22 Kasım 2007 tarihinde 
TBMM Genel Kurulu’nda, ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerinde mevcut durumu 
ele alan bir konuşma yaptı.

Ülkemizde dünya standartlarında 
eğitim verilmesine rağmen toplumun 
ağız ve diş sağlığı verilerine bakıldığın-
da olumsuz bir tabloyla karşılaşıldığını 
dile getiren Köse konuşmasında, bu 
durumun düzeltilebilmesi için muayene-
hanelerden de hizmet alınmasının şart 
olduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
24. Birleşim 22/Kasım /2007 Per-

şembe

CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ 
ŞEVKET KÖSE’NİN YAPTIĞI KO-
NUŞMA

Sayın Başkan, değerli milletvekille-
ri; sözlerime başlamadan önce hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Bugün 22 Kasım. İçerisinde bulun-
duğumuz haftanın Ağız ve Diş Sağlığı 
Haftası olması nedeniyle söz almış bu-
lunmaktayım. 1908 yılında askerî tıp 
kökenli Doktor Cemil Topuzlu ve Doktor 
Halit Şazi Bey’in dişçilik mektebi kur-
makla görevlendirilmeleri ile dişhekimi 
eğitiminin okullarda verildiği yeni bir dö-
nem başlamıştır. 28 Ekim 1909’da fiilen 
öğretime başlamış olan okul ilk mezun-
larını 30 Temmuz 1911’de vermiştir. 
Yüzüncü yılında, yani bugün ülkemizde 
dişhekimi eğitimi dünya standartları-
nın altında değildir. Dünyadaki bilimsel 
gelişmelere paralel olarak Türkiye’deki 

dişhekimi, çağdaş bilgi ve tekno-
lojiyi uygulamada yüz ağartıcı bir 
yerdedir. Ancak, toplumun ağız ve 
diş sağlığı verilerine bakıldığında bu 
durumun tam tersi veriler görülmek-
tedir. Bildiğimiz gibi, tüm vatandaş-
lara uygun ortamlarda eşit sağlık 
hizmetleri sunmak devletin anayasal 
görevidir. Bu, ayrıca, sosyal devlet 
olmanın da temel ilkelerinden biri-
dir. 

Sayın Başkan, değerli milletve-
killeri; vücudun en önemli giriş kapısı 
olan ağız ve bununla beraber dişle-
rin insan sağlığının genel bir parçası 
olduğu göz ardı edilmemelidir. Ağız 
ve diş sağlığı bireyin vücut sağlığını 
doğrudan etkileyen bir faktördür. Az 
önce ülkemizde dişhekimliğinin ge-
lişimi üzerine söylediklerimle birlikte 
diş hastalarının çok önemli olan kimi 
sorunlarına değinmeden geçme-
mek gerekir. Hastaların diğer tüm 
branşlarda sevk almadan özel sağlık 
kuruluşlarından yararlandığını biliyo-
ruz. Ancak, sadece diş hastalarının 
resmî kurumlardan sevk alarak özel 
sağlık kuruluşlarında hizmet görme-
si önemli bir sorun olmaktadır. Bu 
durum eşit ve adil olmayan uygula-
malar biçiminde ortaya çıkmakta ve 
hasta mağduriyetine neden olmak-
tadır. Bu mağduriyetin çözülebilme-
si için diş hastaları da özel kurum ve 
muayenehanelerden direkt başvu-
ruyla tedaviden yararlanabilmeli ve 
diş protezi yaptırabilmelidir. 

Ayrıca, Türk Dişhekimleri Birliği-
nin yayınlamış olduğu asgari ücret 
tarifesi ile Maliye Bakanlığı’nın açık-
ladığı diş tedavi yardımı arasında 
rakamsal anlamda oldukça fark bu-

lunmaktadır. Maliye Bakanlığının diş 
tedavi ücreti düşük kalmaktadır bu 
açıdan. Diş tedavi faturaları özelde 
Türk Dişhekimleri Birliği’nin asgari 
ücret tarifesine göre düzenlenmek-
tedir. Fakat, Maliye Bakanlığı da 
kendi ücret tarifesine göre ödeme 
yaptığı için, arada, ödenmemiş ve 
hasta aleyhine oldukça büyük fiyat 
açığı ortaya çıkmaktadır. Diş hasta-
larının sorunlarıyla birlikte, diş dok-
torlarının en büyük destekçisi olan 
diş teknisyenlerinin de performansa 
bağlı özlük haklarının düzenlenmesi 
gerektiğine inanıyorum. 

Sağlıkta reform anlamında ele 
alınan sağlıkta dönüşüm projesin-
de atılacak her adımda bütüncül 
bir yaklaşım gerekmektedir. Sağlık 
sisteminin bütün aktörlerini dikkate 
alarak ve fotoğrafın bütününü gö-
rerek politika geliştirmeye ihtiyaç 
vardır. Bu anlamda, etkin ve iyi iş-
leyen bir ağız ve diş sağlığı için fi-
nansman, eğitim, yaygın hizmet 
sunumu, hekim seçme özgürlüğü, 
hekim dağılımı dengesi, kayıt dışılı-
ğın ve sahteciliğin etkin bir şekilde 
ortadan kaldırılması, etkin kontrol 
ve denetim sistemi gibi sorunlar 
ana başlıklar altında toplanmalı ve 
bu konular önemle ele alınmalıdır. 
İster kamuda ister özel sektörde 
olsun, sağlık çalışanlarının, haklarını 
işverenlere karşı koruyabilmesi için 
uluslararası anlaşmalardan doğan 
çalışanlara toplu sözleşmeli grev 
hakkı tanınmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm 
meslektaşlarımın Dişhekimliği Gü-
nünü kutlar, hepinize sevgi ve say-
gılarımı sunarım.

Dişhekimi Milletvekili Şevket KÖSE:

“Muayenehanelerden de
Hizmet Alınmalıdır!”
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5.yıl
Hablemitoğlu
mezarı başında anıldı...

mezun olan öğrencilerinden biri dedi ki, “...Necip Hoca bize 

devrimleri ve Cumhuriyet tarihini anlatırken o tarihin içinde anlat-

tığı insanları kıskandım. Neden onların yerinde ya da  yanında ben 

de olamadım diye...” 

Bir başka öğrencisi diyor ki, “...anlattıkları organik kimya bile 

olsa yine de onu hayranlıkla ve zevkle dinlerdik...”  

Bir başkası dedi ki,  “...ben hiç öğrencisi olmadım ama duydum, 

yazdıklarını okudum, başkalarının anlattıklarını dinledim. Görme-

den anladım, inandım ve sevdim onu...”

Ankara’daki evinin önünde, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yiti-

ren Ankara Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 5. yılında, 

yakınları ve sevenleri tarafından Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı. 

Törene, Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, kızları Kanije ve Uyvar Hablemitoğlu, 

babası Adem Hablemitoğlu, kızkardeşleri Emel Küçükdoğan ve Efşer Koçakoğlu, yeğenleri 

Bilge Küçükdoğan, İdil Belgin Küçükdoğan, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanvekili Dr.Dt.

Serdar SÜTCÜ, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, AÜ Ziraat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer, yayıncı 

Hayri Bildik, yazar Mahiye Morgül, gazeteci - yazar Mete Akyol, TRT Haber Sunucusu Zafer 

Kiraz, Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Genel Sekreteri Suay Karaman ile Hablemitoğlu’nun çok 

sayıda öğrencisi katıldı. Törende konuşan Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, eşinin 

bu ülkenin aydınlanması ve refahı için çok çalıştığını ancak onu susturmak istediklerini belirt-

ti. 

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı da, Hablemitoğlu’nun düşüncelerinin gençlerle birlikte yaşayaca-

ğını vurguladı. Işıklı, “Bugün ülkemizde yaşadığımız süreç düşünüldüğünde, onun niçin 

öldürüldüğünü bir kez daha anlıyoruz” dedi.



812008 • Sayı : 1

Necip’in ardından tam olarak 5 yılı tamam-
ladık ve Necipsiz geçecek olan yeni bir yılın,  6. 
yılın günlerini saymaya başladık. Acı hiç sonlan-
mıyor, azalmıyor. Hele de ölümün böylesi insa-
nın ocağına düşünce azıcık kabuk tutan yara-
nız, tekrar tekrar açılıyor. Ben son zamanlarda 
çektiğimiz acıyı şöyle tanımlar oldum. Böyle bir 
acı sanki bedeninizde gözünüz, kulağınız gibi 
ayrılmaz bir parça, yeni gelişmiş bir organınız 
gibi oluyor. Hem bu acıyı çekmeden ve bu acı-
yı unutarak yaşamanız mümkün olmuyor, hem 
de  nefes aldığınız sürece o acı da sizinle canlı 
kalıyor. Ama böyle bir yaşam bizlerin kaderleri 
değil, maalesef bizim gibi ölümlerle karşılaşanlar 
Türkiye’nin kaderinin kurbanları sadece. Gerçi 
Türkiye’de egemen bir entelektüel  gündem var 
ve bu gündemin içinde böyle ölümleri, belirli bir 
aydın kesimine yönelik bu tür bir soykırımı dile 
getirmek için de öyle az zemin var ki... Türkiye’de 
son yıllarda bu güdümlü gündemi halkın önüne 
koymakla mükellef medyatik aydınlar aracılığı ile 
yürütülen bir dönüştürme süreci yaşanıyor

Bir örnek, tek tip bir aydın modeli ülkemizdeki 
liberal düzeneğin kriz içermediğini söylüyor, var 
olan krizleri ve toplumsal politikaların başarısızlı-
ğını anlatmıyor. Bunların üzerini kapatıyor. Bunu 
anlatabilmeleri, yapabilmeleri için dışardan gelen 
fonların akışını garantileyen ideolojik örüntünün 
dışında olmaları gerekir. Oysa durum hiç de 
böyle değildir. Çünkü günümüzün genel geçer, 
kabul gören aydın modeli sıkı bir liberal, ama bu 
da  son birkaç yıldır yetmiyor, birer birer  neo-li-
berale dönüşüyorlar. Türkiye’de yaşanan bu dö-
nüşümün mimarları yeni aydınlar entelektüel ve 
bireysel yaşamlarındaki ÖZEL ÇIKARLARIN EV-
RENSELLEŞMESİ olgusunun itelemesi ile tabii ki 
toplumsal çözümler üretmiyorlar. Bunun yerine 
yasalar değişsin, o madde kötü bu madde kalk-
sın, gibi ya da yapısal uyum adına AB lileşme 
süreci adına bazı dönüşümleri destekliyorlar. Si-
vil toplumun daha da çok parçalı olmasına kat-
kıda bulunuyorlar. Eleştirel entelektüelliğe özgü 

sorumluluk sergilemiyorlar. Bu noktada ben Ne-
cip Hablemitoğlu’nun katledilmesini dillendiren 
entelektüelleri göremediğim gibi, şöyle bir şeyle 
de karşılaşıyorum, eğer bu konuyu bir biçimde 
kitap yazarak içine derin suikast, derin araştır-
macı, karanlık kimlik anlamına gelecek her çeşit 
popülist çeşniyi katarak  ele almak isterlerse ül-
kemizin bazı entelektüelleri ciddi bir yan çizme, 
üzerini örtme ve çarpıtma bilimi uyguluyorlar. 

Yani anlaşılacağı üzere Necip Hablemitoğlu 
öldürülmeden önce de öldürüldükten sonra da 
yalnız bırakılmıştır. Marjinalleştirilmeye çalışılmış-
tır. Söyledikleri yazdıkları ile paranoyaklıkla suç-
lanmıştır. 

Yeni aydınlar Türkiye’de benim eşim gibi in-
sanların söylemlerini kullanarak radikal ulus dev-
let eleştirileri yapmışlardır ve hala da yapmak-
tadırlar. Böylece bu insanları birer hedef haline 
getirmektedirler.

Mevcut düzene ait kurumların kullandığı biri 
olarak, ki, ne çirkin ve aşağılayıcı bir tanımlama 

Bu Yıl da 18 Aralık Böyle Geçti...

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun kaleminden
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iddia ettiler. Hatta düzenin kendi varlığını sürdür-
meyi istemesinin sonucunda devletin kendisi ta-
rafından öldürüldüğü söylendi. Görüleceği üzere 
dayanaksız mahalle dedikodusunun ötesine ge-
çemeyecek nitelikte klasik söylemler bunlar. 

Yani deniyor ki, bu adamın yazdıkları, anlat-
tıkları, zekası, birikimi vs. yoktur. Bunları görmez-
den gelelim, gazetecilik eğitimini de yok sayalım 
eee o zaman soruyorum, bu sıradanlaştırdığınız 
adam neden öldü o zaman?  

Vatan sevgisini anlatırken gözyaşlarını tuta-
mayacak kadar samimi bir insanla yaşayan da 
benim. Tabii bunu anlayamıyorlar. Bu da doğal-
dır. Aklını, zihnini çeşitli fonlara açmamıştır Ne-
cip. Partizanlık yaparak söylememiştir anlatmak 
istediklerini.

Fikir adamı olmuştur, düşünce üretmiştir. 
Doğal olarak da düşünce insanlarının ağır basan 
kimlikleri ulusalcı olmalarıdır.

Bu da değersizleştirilebilecek bir şey değil 
aksine gurur duyulacak bir durumdur. Bu yapıya 
araştırmacılık da eklenince ortaya çıkan karışım 
rahatsızlık vermiştir. Necip de bu yüzden katledil-
miştir. Bunu Türkiye’de artık herkes anlamıştır.

Uzun yıllarla yetişen bu türden aydınlar artık 
Türkiye’de neredeyse iki elin parmaklarını geç-
meyecek kadar azalmıştır. Şimdi bazılarının iyi 
ki azaldılar dediğini duyar gibiyim. Medyatikler, 
sözünü ettiğim Necip gibi kritik aydınların varlı-
ğından da son derece rahatsız oluyorlar.  

Bugün Türkiye’de gerçek “kritik organik ay-
dınların” yerinde kendi alanında uzmanlaşmış,   
sadece kendi alanını bilen, kendi alanında bile 
dar ve sınırlı bir uzmanlık edinmiş  bilim  adamları 
bulunuyor.  

Zaten onlar da son derece verimsiz bir üni-
versite ortamda kampüse kapanarak bazı dar 
mesleki çıkar çatışmalarının içine sürüklendikle-
rinden kendi ülkelerinden bihaber, yabancı dilde 
yayın yapma kaygısı taşıyan, hangi fonlu  proje-
nin peşinde koşacaklarını bilemeyen bir hale gel-
diler. Böyle yeni bir varlık türedi üniversitelerde. 
Haa ben de bu düzenin içindeyim. Bunu söyle-
meliyim. Çünkü üniversitede varlığınızı sürdüre-
bilmeniz de bu yapıya uymanıza bağlı. Böyle bir 
yapıda bu ülkede aydın üretimi durur, ortalık ka-
naat önderlerine, dönüşüm taşeronlarına  kalır. 

Bunu elbette küçümsüyor değilim. Ancak şu 
da çok iyi anlaşılmalıdır, mikro düzeyde  iş gören 

bir uzmanlaşma, makro düzeyde düşünce üreti-
minin yerini almaktadır.

Ve ‘aydın’ kavramı içinde böyle bir yer değiş-
tirme gerçekleşiyorsa, o zaman bunun nedenleri 
üzerinde düşünülmesi gerektiği kanısındayım. Bu 
çok önemli. Türkiye’de ciddi ve planlı bir organik 
aydın soykırımı varsa, böyle de bir başka türlü 
işlevsizleştirme yok etme süreci de var. Herkesi 
de öldürecek değiller tabii ki...

Necip üniversitede derslerini verirken alanı 
içinde gençlere Türkiye’nin sorunları üzerinde 
düşünen, kuşatıcı bir zihinle olaylara yaklaşan, 
küresel sorunların Türkiye’deki yansımalarını da 
açık bir biçimde dile getiren yaklaşımı ile yeni 
ufuklar açabilmiştir.

Bu yılki anma günümüzde, mezun olan öğ-
rencilerinden biri dedi ki, “...Necip Hoca bize 
devrimleri ve Cumhuriyet tarihini anlatırken o ta-
rihin içinde anlattığı insanları kıskandım. Neden 
onların yerinde ya da  yanında ben de olamadım 
diye...” 

Şimdi bu Necip açısından gurur verici, geride 
kalan bizler için öyle değerli ki bunları duymak. 

Bir başka öğrencisi diyor ki, “...anlattıkları or-
ganik kimya bile olsa yine de onu hayranlıkla ve 
zevkle dinlerdik...”  

Bir başkası dedi ki, “...ben hiç öğrencisi ol-
madım ama duydum, yazdıklarını okudum, baş-
kalarının anlattıklarını dinledim. Görmeden anla-
dım, inandım ve sevdim onu...” 

Bugün Türkiye’de yaşanan liberal dönüşü-
mün ilerlemesi açısından asıl olarak din üzerin-
den odaklandırılan tartışmaların ülkedeki pek 
çok başka sorunun üzerinin örtülmesine neden 
olduğunu da bu halktan gizleyenler var. Karnınız 
aç, eğitiminiz yetersiz ya da eğitim olanaklarınız 
yok ya da sağlık haklarınız yeterince karşılanmı-
yor, yoksulluk artmış, kentlerin kıyısına gelen in-
sanların sayısı her geçen gün artmış, kentlerdeki 
suç oranı ve çeşitliliği artmış, işsizlik hat safhada  
ama olsun Türkiye’de kadınların başı kapalı ol-
malı. Özgürlüğü buna endekslerseniz sorunların 
hepsi kendiliğinden sihirli bir değnek varmış gibi 
çözülecek. Cumhuriyet değerleri için gösterilen 
direnç kırılmalı o zaman özgürlükçü ve özgürlük-
lerden yana olabilirsiniz. 

Oysa bunlar söylenirken yapısal uydurulma-
dan kaynaklanan sorunlar büyüdükçe büyüyor. 
Bir gün bütün bu sorunlar elimizde patladığında 
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ise, sorumlular da hazırdır;  Cumhuriyet değerleri 
ve kemalistler, Jakoben bir toplum mühendisliği 
olarak tanımladıkları Kemalizm Bu da tabii ki hiç 
şaşırtıcı değildir. Necip Hablemitoğlu’nun yaz-
dıklarının bir tekini bile bugün  kimse inkar ede-
memektedir. Yok sayamamaktadır. Bunun yeri-
ne şöyle bir şey yapılmaktadır. Bol bol hakaret 
edilmektedir. İçine zorla kabaca tıkıştırılmaya ça-
lışıldığı bir kalıp var ki, derin vb. bu da hiç uyuş-
muyor Necip kimliği ile, yani bunu da amiyane 
olacak biraz ama kimse yutmuyor artık.  

Gecenlerde bir yerde konuşulurken şöyle bir 
şey söyledi gazeteci bir arkadaşımız. Geçmişin 
devlet sanatçısı tanımlamasına şimdi Türkiye’de 
hükümet aydınları/entelektüelleri ve yazarları ek-
lendi. Günümüzün entelektüelleri tam anlamı ile 
siyasal oydaşma halindeler.    

Bugüne kadar çeşitli zorluklarla ve özveri 
ile anma toplantıları yaptık, değerli dostların da 
destekleri, katılımları ile...

Türkiye’de ve yurt dışında duyarlılıkla Necip’i 
anmak için çok sayıda anma etkinliğine davet 
edildim, Necip adına ödüller aldım. 

Gittiğim her yerde Necip’i anlattım.

Ayaklarım tutmayıncaya, gözüm görmeyin-
ceye kadar da anlatacağım.

Şimdi adını taşıyan bir derneğimiz oldu. Yeni 
yılda faaliyetlerimizi planlayacağız. Öyle iddialı 
amaçlarımız yok. 

Öncelikle çeşitli yayıncılarla çalıştık bu güne 
kadar. Açıkçası kurda kuşa yem oldu Necip’in 
çalışmaları. Dernek en azından buna bir düzen 
getirmemizi sağlayacak. İlk andaki beklentimiz 
bu. 

Birkaç öğrenci ile başlayacak ilerleyen za-
manlarda artacağını umuyoruz, burs vermek 
istiyoruz.

Çok zamana ve tabii ki desteğe ihtiyacımız ol-
duğunu da biliyorum. Uzun dönemde,  Necip’in 
özel kütüphanesini araştırmacılara açabileceği-
miz bir yapıyı düşlüyoruz.

Ama bütün bunlar henüz planlama aşama-
sında, sonuç almak yıllarımızı alacaktır. Eğer 
önümüzde yıllarımız varsa tabii ki...

Biz 5. yılı bu düşüncelerle kapattık. Şimdi 6. 
yılın günlerini sayıyoruz, o günler öyle hızlı akı-
yor ki... Bu yılın sonunda hangi düşünceler bizi 
bekliyor, Türkiye’yi neler bekliyor tahmin etsek 
de, kesinlikle bilmeye olanak yok. Ama bir tek 
dileğim var o da, Türkiye’de acıların son bulması. 
Belki biraz umutsuz bir umut gibi gelebilir ama, 
bundan sonra acısız yıllar olsun ülkemde.

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu Kimdir?

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu 25.09.1965 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da 

tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu’ndan mezun oldu. “Farklı 
Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Yaşlı Kadınların Ekonomiye Yönelik Tutumları ve Tüketim Davranışları” konusun-
daki tezi ile 1989 yılında yüksek lisansını tamamladı. “Kırsal Ailede Kadının İş Modelleri ve Kararlara Katılımı” 
konusundaki araştırması ile 1996 yılında doktor unvanını aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal 
Bilimlerde Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu ile gittiği ABD’de Purdue Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Programı’nda misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı. 1998’de Üniversite Doçenti, 2005 yılında Profesör 
unvanını aldı. Halen Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu’nda Müdür Yardımcısı, Aile ve Tüketici Bi-
limleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Hablemitoğlu’nun temel bilim alanına ilişkin çalışmalarının 
yanı sıra kadın çalışmaları, tüketici ve aile çalışmaları ile yaşlı sorunları konularında ulusal ve uluslararası bilimsel 
dergilerde yayınlanmış makale ve araştırmaları bulunmakta, ana bilim dalı kapsamında yüksek lisans ve doktora 
tezlerini yönetmektedir. Ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans, panel, kongre ve sempozyumlara 
katılmış, kitaplar yayınlamıştır. Eşi Dr. Necip HABLEMİTOĞLU ile birlikte yazdıkları Şefika Gaspıralı ve Rusya’da 
Türk Kadın Hareketi, Küreselleşme: Düşlerden Gerçeklere, Toplumsal Cinsiyet Yazıları: Kadınlara Dair Birkaç Söz 
yayınlanmış kitaplarından bazılarıdır. Ayrıca Sessiz Ağıt adlı kitabı da geçtiğimiz Eylül ayında Bilgi Yayınevi tarafın-
dan yayınlanmıştır. Hablemitoğlu üniversitede Kadın ve Gelişme Modelleri, Küreselleşme ve Aile, Aile ve Tüketici 
Bilimlerinde Modernizm ve Postmodernizm Tartışmaları, Sağlıklı Konut ve Optimum Çevre ile Birey ve Çevre 
Etkileşimi yüksek lisans ve doktora derslerini vermektedir. Birleşmiş Milletler’de temsil edilen Uluslararası Ev Eko-
nomisi Federasyonu (IFHE) Türkiye delegesidir. Necip Hablemitoğlu’nun eşi, Kanije ve Uyvar’ın annesidir. 
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Dudullu Esenşehir Mahallesi 19 Mayıs Cad.
No:22 34776 Ümraniye / Istanbul
Tel: 0.216.4209009 Fax:0.216.4209007
http:// www.guneydental.com

Ürün Yöneticisi: Enis Çetin 
GSM: 0533.6998641
e-mail: enis.cetin@guneydental.com

Güney Dental
TİCARET ve SANAYİ AŞ.

www.guneydental.com

www.      -disdeposu.com
Size en yakın diş deposu

.      -d
S

Online Kataloğumuzu ve 
bayii iletişim bilgilerine
www.guneydental.com
adresinden ulaşabilinsiniz. 

Opalescence Endo®

Kimyasal aktivasyonlu 
ofis tipi beyazlatma sistemi

Devital dişler için 
beyazlatma sistemi

Tek hastalık kit 2 şırıngalı set49 USD
+KDV 65 USD

+KDV

Doku Kontrol Kiti

Viscostat®

145 USD
+KDV

%20 ferrik sülfat içeren 
hemostatik jel (dev şırınga)
retraksiyon iplikleri (4 adet) 
ve iplik yerleştirme fulvarı

Opalustre®

Florozisli dişler için 
özel beyazlatma sistemi

87 USD
+KDV4 Şırıngalı Set

Opalescence 
Xtra Boost®

Propguard
Ağız ve Dil ekartörü

Dili el aletlerinden korumak için 

10’luk Set 31 USD
+KDV61 USD

+KDV

UniCoreTM

Estetik Fiber Post ve Dril Sistemi

Post 5 adet32 USD
+KDVDril

Kırmızı ve Yeşil Renkli 
Çürük İndikatörü

Diş eti renginde akışkan kompozit
Diş eti çekilmesini maskelemek için

PermaFlo® Pink

70 USD
+KDV4 şırıngalı set

Seek®& Sable Seek®

Işıkla sertleşen kalsiyum hidroksit 
esaslı kavite liner

Ultra - Blend® Plus

42 USD
+KDV4 şırıngalı set 43 USD

+KDV2 adet Şırınga
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 Yüksek kalite
Düşük fiyat

 Lastic®/Lastic® Xtra
Polisiloksan ölçü maddeleri

Bilinçli kullanıcıların hassas ölçüsü. 60 yılı Aşkın 
bir süredir araştırılan ve geliştirilen tekniğiyle 
doktor ve Hastaların hizmetine sunulmuş
güvenilir materyaller.
Kolayca karıştırılıp Yoğrulabilir macunumsu
kıvamı klinik ortamlar da test edilmiş ve onay 
Lanmıştır. Ürünler DIN ve ISO standartlarına
uygun üretilmektedir.

Akdeniz Diş Deposu Ltd.
Atatürk Cad., 2. Sok. No. 53 
Yuvam Apt. Kat. 1, Daire 5 
Seyhan-Adana
Tel: 0322 4586 071
Fax: 0322 4590 159
info@akdenizdental.net

ILKAY DIŞ DEPOSU
Millet Cad. Şair Mehmet Emin Sok.
Samanyolu Apt. No 2/2
34270 Findikzade/ISTANBUL
Tel: 0212 588 16 14
Fax: 0212 588 17 41
ilkay@ilkaydis.com

FATIH DIŞ DEPOSU VE TIC. LTD. STI.
Muratpasa Mah. Sadicesme Sok. No:26/4
Aksaray / ISTANBUL
Tel: 0212 , 524 78 56
 523 45 80
Fax: 0212,525 49 08
fatihdisdeposu@ttnet.net.tr
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Maalesef “Muayenehane yönetimi”, bizim 
okulda aldığımız bir ders değil. Biz fakülteler 
de nasıl diş yaparız; sadece bunu öğreniyo-
ruz. Hepimizin bildiği gibi muayenehane iş-
letmek gerçekten zor bir olay. Bir sekreterle 
çalışırken o ya da bu şekilde yürüttüğüm mu-
ayenehanecilik, sekreter sayımın artmasıyla 
sürekli sorun haline geldi. Tam da bu anda 
arkadaşlarımın önerdiği, Saadet Hanım’ın 
eğitimiyle tanıştım.

İstanbul da olması nedeniyle sadece mu-
ayenehane yönetimi seminerine katıldığım bir 

günlük programla bir çok sorunu geride 
bıraktım.  

Bütün işletmelerde eğitim vazge-
çilmez bir ihtiyaç. Muayenehaneci-
lik yaparken sorunlarla karşılaşan 

meslektaşlarınıza Saadet Hanımın 
eğitiminden  bahsetmek istiyorum. İs-

tanbul’ a herkes gidemiyor.. Bu 
eğitimi odamız 

üye-
lerine bir 

röportajla duyur-
manın mantıklı olacağını 

düşünerek, İstanbul’a gidip bu 
röportajı gerçekleştirdim.

 Bir çok yönleri olan Saadet Hanım  yaşam 
koçu aslında. Eğiticilerin eğitmenliğini yapan 
DR Wyatt Woodsmal asistanlığını yapmış. 
CV si kabarık anlayacağınız. Beni etkileyen 2. 
modülü olan muayenehane yönetimi kursun-
da 1. modülü alan meslektaşlarımızın “ Saa-
det Hanım hayatımızı değiştirdiniz” nidalarıydı. 
Çok yadırgadım bir günlük eğitimde insanın 

Muayenehane yönetimi

Röportaj

Güzin Kırsaçlıoğlu
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hayatı değişir mi? Doğru iletişim kurmak karşı 

tarafın sizi nasıl anlayacağını bilip ortak bir dil 

geliştirmek gerçekten insanın hayatını değişti-

riyormuş. Bu bir mucize değil sadece alt kapı 

anahtarının üst anahtara soktuğunuzu anlayıp 

doğru anahtarı  kullanmakmış. İstedim ki her-

kes bu bilgilerden faydalansın. 

Sizce mesleğimizin toplumdaki yeri 

nedir ?         

 Dişhekimliği mesleği bana göre çok 

önemlidir. Vücudumuz enerjisini yiyeceklerden 

alıyor; dolayısıyla eğer yiyecekler tam anlamıy-

la öğütülemezler ise vücuda zararları da olur. 

Bundan başka diş ve diş eti sorunlarının sa-

dece ağızda değil vücudun geri kalan kısım-

larında da zarar verir. Dişhekimleri bu yüzden  

hem estetik olarak hem de iletişimsel olarak 

çok önemli hizmet yapmaktalar .

Dişhekimliği mesleğinin zorlukları ne-

lerdir ?

 En büyük zorlukları diğer cerrahi işlemler-

den farklı olarak sizler çok ciddi cerrahi girişim-

lerde bulunurken hastalarınız kendinde oluyor. 

Diğer cerrahlar uyuyan bir hastaya, siz ise ta-

mamen uyanık bilinci açık bir hastaya müda-

hale ediyorsunuz. Sizler uyanık ve çocukluktan 

gelen çok ciddi korkuları olan insanlarla karşı 

karşıyasınız. Yaptığımız araştırmalar sonucun-

da diğer cerrahi müdahalelerle karşılaşıldığın-

da en çok  korkulan işlemler, dişhekimlerinin  

müdahaleleri.

Zaten gergin ve stresli gelen hasta, ne ola-

cağını bilmediği bir müdahaleyi uygulatmaya 

geliyor. İşlem esnasında canı acıyacak korku-

su var. Aletlerinizden korkuyor, beyaz önlük-

ten korkuyor bir de üstüne hekime bu kadar 

yakın ve o esnada uyanık olmak, hem hekime 

hem de hastaya rahatsızlık veriyor.

Sizler hasta hekim ilişkisini reklamla değil 

yaptığınız tedaviler sonucunda kuruyorsunuz 

daha çok insana ulaşabilmeniz kulaktan dol-

ma reklamla yani bir şekilde hastanızın mem-

nuniyetiyle; sizin kapılarınız diğer hastalarınıza 

açılıyor .   

Kitlelere bu şekilde ulaşıyorsunuz. Dolayı-

sıyla kendini doğru anlatamamış hekimler has-

ta kaybına uğruyor. Şöyle ki bir hasta hekimine 

güvenmez ise gidip başka bir hekimin kapısını 

çalıyor. Uygulanan tedaviyi yarım bırakıp veri-

len ilaç ya da uygulamayı reddediyor. Örneğin 

müdahale sonucunda siz hastanıza şu kadar 

saat şunu yemeyin bunları yapın; bunları yap-

mayın diyorsunuz. Tedavisi için ne yapacağını-

zı anlatıyorsunuz. Güvenmeyip başka hekime 

gidip tekrar danışıyor. Oysa hasta kendini an-

laşılmış hissettiğinde asla hekimini terk etmi-

yor. Dişhekiminin tedavisinin başarısızlığı her 

zaman hasta kaybına neden olmuyor. Hasta-

nın kafasındaki kalıplardır bir çok zaman heki-

mi zorluyor. Size tedavi olmayan hasta sizden 

daha fazla ücret alan hekime gidebiliyor. Yani 

parada coğu zaman sorun değil. Biz eğitimi-

mizde hastanın kafasındaki kalıpları kırmakla 

uğraşıyoruz..

Bazen hastanın genel yapısı herkese 
karşı güvensizdir. Bu durumda o kalıpları 
nasıl kırarız ? 

 Doğru iletişimle. Sadece siz değil telefona 

bakan, kapıyı açan, randevu veren elamanla-

rınızla, tüm ekibinizle doğru iletişim. Hastanız, 

telefonuna cevap veren  kişinin  ses tonu veya 

Saadet ŞEN / Kişisel Gelişim Uzmanı
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iletişimden memnun olmayıp da kaçabilir. Sizi 
temsil eden insanlarla iletişiminiz çok önemli. 
Tüm bu konulara ışık olmak amacıyla eğitimle-
rimizi birden fazla modülde yaptık. 

Nedir bu modüller ?

Bir tanesi hastayı anlamak. Aynı zamanda 
hastanın ihtiyaçlarını tespit edip onu ikna yolu-
na gitmek. Biliyor musunuz karşınızdaki insanı 
anlama ve ikna etme özel ilişkilerine hatta eşiy-
le çocuğuyla olan ilişkiler de yansıyor. Eğitim 
aralarında yaptığımız meslektaşlarımızla soh-
betlerde herkesin söylediği buydu. Tabi daha 
iyi iletişim formunu tanıtıp bunu uygulamanızı 
sağlıyoruz. Öbür taraftan sizlerin kronik olarak 
çektiği bazı rahatsızlıklar var. Bazı ağrılar.za-
manı yetiştirememekle ilgili kendinize zaman 
ayıramama gibi sorunlarınız var. Bunlarla ilgili 
tespitler yaptık. Sizin zamanınızı ve enerjinizi 
çalanlardan nasıl uzaklaşırsınız. Ekibinizle bir-
likte zamanınızı nasıl etkin yönetirsiniz.

Çünkü kendinize ve sevdiklerinize zaman 
ayıramadığınızda hem suçluluk hissediyorsu-
nuz, hem de yorgunluk hissediyorsunuz. İş 
yerleriniz hapishanelere dönüşüyor. Zaman 
zaman baltayı bilemek lazım. 5. vitesle gider-
ken yok benzin alamam şimdi diyerek, oto-
banda kalmak var. Ondan sonra yaptığınız 
işlerden zevk almaz hale gelirsiniz.

Üçüncü modülümüz nedir ?

Daha fazla hastaya nasıl ulaşırsınız. Etik 
kurallara uyarak daha fazla hastaya ulaşabil-
mek için stratejiler belirliyoruz. Tabi ki daha 
çok karşılıklı konuşmalarla geçen eğitimler 
bunlar. Bu da eğitime katılan dişhekimlerinin 
birbirlerinin deneyim ve tecrübelerinden fayda-
lanmalarını sağlıyoruz. 

Eğitimler esnasında bir beyin fırtınası yapıp 
işimizi nasıl daha iyi nasıl yapabiliriz. Size ve 
hastaya  işinizi nasıl cazip hale getirebilirsiniz. 
Bunu hep birlikte buluyoruz tam bir koçluk ça-
lışması.

Bu eğitimler dişhekimlerinin hangi ih-
tiyaçları sonucunda ortaya çıktı ? 

Biz sadece dişhekimlerine bu eğitimi ver-
miyoruz, bir çok hekimle çalışıyoruz .

Bizim için doktorun başarısızlığı diye bir 
şey yok. Hastanın  kafasındaki kalıbı kırma zo-
runluluğu vardır. 

Bir dişhekimi hastasıyla iletişimde neyi 
bilmez ise yanlış yapar ?

Yapılan araştırmalar göstermiş ki siz ne ka-
dar iyi olursanız olun işinizde eğer karşı tara-
fın anladığı dilden konuşmazsanız hiçbir şeyi 
aktaramıyorsunuz. Her bireyin parmak izi gibi 
farklı dilden anlıyor. Eğer onun anladığı dili bil-
mezseniz sizi anlaması ve sizinle iş birliğine 
girmesi mümkün değil, size güven duyması 
mümkün değil.

Bazen hastamız koltukta oturunca “AĞZI-
MI GÖRÜNCE BANA KIZACAKSINIZ YA DA 
BANA KIZIN DİŞİMİ FIRÇALAMIYORUM” der. 
Bu durumda kızacak mıyız Hasta sizi otorite 
olarak görüp ona kızmanızı ister. Şahsen be-
nim tabiatımda bu yok.

Tabi ki tabiatınızı değiştirmeyin. Ama has-
tanız karşınızda bir otorite modeli bekliyorsa 
bunu beden dilinizi kullanarak da yapabilirsi-
niz. Bunun metodları var.

Muayenehane’nin kapısı kapatılınca 
sorunlar o kapının ardında nasıl kalır ? 

Eğlenceyle . Çalışmalarınızı eğlenceye dö-
nüştürün. Aynı zamanda muayenehanenizde 
çok iyi bir takım çalışmasına ihtiyaç var. Ekibi-
nizle iyi bir takım olun. Siz hastanızın ağzında 
çalışırken gelen telefonlara verilecek cevaplar 
ya da hastanızın kapıda karşılanırken ki gö-
receği, duyacağı, yanlış hissedeceği algılama 
çok ciddi faturalara sebep olabilir. 

Yanlış anlaşılmalardan doğacak zaman ka-
yıplarını maddi manevi kayıpları ortadan kaldı-
rırsak muayenehanenin kapısını kapattığınızda 
orada kalacak sorununuzda olmaz. Biz bu so-
runları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kapıyı 
kapatıp gittiniz ne olacak o sorunlar?..Sabah 
işe dönünce orada olduğu gibi duruyor.

Sorun yok eğlence var. 

Yetişkinlerde kullanılan güven verme 
yolları çocuklar için de geçerli mi ?

Çocuk hastalar çok özel. Onlar çocukken 
dişhekiminden korkmaz ise; büyüyüp bir ye-
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tişkin olduklarında geç kalınmışlığın verdiği ileri 
tedavilere ihtiyaç duymazlar.

Bu konuda bir çok dişhekimi çok deneyimli 
zaten. Ama yapılması gereken çok önemli bir 
şey var; hastanın yaşına bakmadan bir birey 
kabul etmek. Anne, baba yanında çocuğa 
eğer birey muamelesi yaparsak; çocuk sizinle 
takım arkadaşı olmaya istekli olur. İşbirliğine 
girer. Aynı zamanda iletişiminize eğlence kata-
bilirseniz renk de katmış olursunuz.

Genç dişhekimlerinin güven verme 
konusunda en zorlandıkları durum yaş-
ları. Çünki hastalardan duydukları “Sen 
bu işi yapabilecek misin ya da” “Yeni me-
zun musun ?” gibi sözler onları üzmekte. 
Genç meslektaşlarımıza ne gibi öneriler-
de bulunursunuz ? 

Kesinlikle duruşları, ses tonları ve bakışla-
rını kullansınlar. Hastalarını öyle bir dinlesinler 
ki onları anlamaya çalışıp, anladıklarını his-
settirsinler ki hastaları ona’ya 60 yıllık hekime 
gittim bu genç dişhekimimiz kadar anlamadı 
beni’ dedirtebiliyorlarsa, hasta onundur. Yaşın 
önemi yok 

Hasta bazen bizimle eski hekimlerini 
kötülemek konusunda takım olmak ister-
ler, onlara ne yapalım ?

Ben bu konuda kendi mesleğimde ne yap-

tığımı anlatayım. Bir başkasını kötüleyen kendi 

yeteneksizliğini kapatmaya çalışır. İşbirliğine 

girmeyin, hasta sizi deniyor da olabilir. Eğitim-

lerde bu konuda çok beyin fırtınası yapılıyor.

Danışanıma diyorum ki “Ben mesleğini iyi 

yapmaya çalışan bir insanım. Hiçbir meslek-

taşımın art niyetli olduğuna inanmıyorum. Her-

kes mesleğini en iyi şekilde icra etmeye çalı-

şıyor. İnsanın değişik ruh halleri vardır. Bazen 

birbirimizi yanlış anlayabiliriz ama madem ki 

buradayız kıymetli vaktimizi bunlarla geçirme-

yelim deyip işime bakıyorum.

Bize hastalarımızla iletişimimizde yar-

dımcı olacak, önerebileceğiniz kitaplar, 

kaynaklar var mı ?

Aslında çok net bir kitap yok. Ancak iletişim 

teknikleriyle ilgili kitapları öneririm. Bunlardan 

biri DR Wyatt Woodsmall ‘Davranış Kalıpları’, 

kitabını öneririm. Uzunca yıllar kendisinin asis-

tanlığını yaptım. 

Çok değerli vaktinizi bize ayırdığınız bizimle 

bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ede-

rim.
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21. yüzyılın son çeyreğinde bilişim ve iletişim 
teknolojilerinde başlıyan hızlı gelişmeler küçük sis-
temlere yönelişi tetiklemiştir. 1980’li yıllarda verilen 
üç Nobel Fizik ödülüne konu olan bilimsel sonuç-
lar da küçük boyutlarda malzemelerin ilginç davra-
nışlarını ortaya çıkarmıştır. Örneğin, bu dönemde 
keşfedilen Taramalı Tünelleme ve Atomsal Kuvvet 
Mikroskobu ile araştırmacılar önce atomu gözlem-
lemeyi, daha sonra da onları teker teker taşıyıp is-
tenildiği gibi dizmeyi, harfler ve şekiller çıkarmayı, 
tek atomdan oluşan elektrik devre anahtarı yap-
mayı başardılar. Böylece atomlar erişilebilen, iste-
nildiği gibi yönlendirilip dizilebilen yapı malzemesi 
durumuna gelmiştir. Şekil 1.’de atomlardan yapı-
lan “atom-adam”, insanlığın nanometre boyutlarını 
nasıl kontrol edebildiğinin simgesi olmuştur. Bütün 
bu gelişmeler daha, 1960’lı yıllarda ‘küçük içinde 
çok yer var’ başlıklı yazısı ile nanoteknolojinin insan-
lığa neler sunabileceğini haber veren Nobel ödül-
lü fizikçi Richard Feymann’ın ileri görüşünü haklı 
çıkarmıştır. Boyutları metrenin bir milyarda da biri 
olan nanometre ile ölçülebilen çok küçük cisimler 
gerçekten büyüklerden farklı davranırlar. 10-1000 
kadar atomdan oluşan nano-ölçekli bir sistemde 
kuvantum yapısı daha belirgin hale gelmektedir. 
Elektronların enerji aralıklarının açılması, sürekli 
gibi algılanan fiziksel özellikleri etkileyerek onların 
kesikli olarak değişimine neden olmaktadır.

Bunun sonucu, nanoyapılar normal boyutlara 
nazaran çeşitli yeni özellikler sergilemekte, kısaca 
çok daha az yer kaplarken daha hızlı işlem yapabil-
mekte, daha sağlam olabilmekte, elektriği ve ısıyı 
daha iyi iletebilmektedir. Örneğin, normal boyutlar-
da yarıiletken bir kristal olan silisyum, nano-ölçek-
lere küçüldüğünde iletken olabilmektedir; soylu 

metal altının tozları nanoboyutlarda kırmızı renge 
dönüşmekte ve son derecede reaktif özellikler 
göstermektedir. Tanımlamak gerekirse, nanotek-
noloji, malzemelerin nanometre boyutlarda sahip 
oldukları olağandışı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
kullanarak hemen her alanda (biyoteknoloji, far-
mokoloji, tıp, elektronik, iletişim ve bilişim, inşaat, 
tekstil, savunma vb)  teknolojik devrim niteliğinde 
yeni ürünler elde etmeyi hedeflemektedir. ABD’de 
bazı iktisatçılar Başkan Clinton’ı etkileyerek nano-
teknoloji konusunun öncelikli alan ilan edilmesini 
sağladılar. Bundan sonra nanoteknoloji dünyanın 
her yerinde önem kazanmaya başlamış, adeta 
teknolojik bir yarışa dönüşmüştür. Şimdi, nanotek-
noloji 21. yüzyıla damgasını vuracak  4. teknoloji 
devrimi olarak değerlendirilmektedir. Son zaman-
larda tıp, farmokoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi 
konularında çok hızlı gelişmeler yaşanmakta, yeni 
yeni buluşlar yapılmaktadır.

Bütün dünyada kamu sektörünün 2006 yılın-
da nanoteknoloji araştırmaları için yapmış olduğu  
yaklaşık 6 milyar ABD Doları yatırım nanoteknoloji-
ye ne denli önem verildiğini göstermektedir. Geliş-
miş ülkelerde her biri 100 milyon Doların üzerinde 
harcama yapılarak çok sayıda Ulusal Araştırma 
Merkezleri veya Enstitüleri kurulmuştur. Sadece 
ABD’de kamu kaynakları ile 46 dev Ulusal Na-
noteknoloji Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. 
Nanoteknolojiye bu kadar yatırım yapan ABD’de 
2015 lerde nanoteknoloji ürünlerinin satışlarının 
3 trilyon Dolara erişmesi beklenmektedir. Daha 
2004 yılında nanoteknoloji kullanan ürünlerin pazar 
payının 13 milyar dolara erişmiş olduğu bilinmek-
tedir. 2014 yılında nanoteknoloji ürünleri pazar pa-
yının 3 trilyon doları geçeceği tahmin edilmektedir. 

UNAM
NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİDE
TÜRKİYE’NİN ULUSAL BİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Profesör Dr Salim Çıracı
UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Direktörü, Bilkent Üniversitesi
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Almanya, nanoteknoloji konusunda ciddi bilimsel 
ve teknolojik gelişmelere ortam hazırlamaktadır. 
İran’da Sharif Üniversitesi’nde 2005 yılında kurulan 
Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Enstitüsünde 
disiplinler arası doktora programı ile birlikte bilim-
sel araştırmalar da yürütülmektedir. Çeşitli konu-
larda elliye yakın nanoteknoloji şirketinin kurulduğu  
İsrail’de hükümet nanoteknolojiye yapacağı deste-
ği 230 milyon Dolara çıkarmıştır. Çok kısa zaman 
önce Rusya Devlet Başkanı Putin, nanoteknolo-
jinin Rusya’da modern teknolojinin kurulmasında 
anahtar bir rol oynayacağı beklentisi ile gelecek 8 
yıllık bir dönemde nanoteknoloji araştırmaları için 7 
milyar dolar kaynak ayırıldığını ilan etmiştir.

Çin’de nanoteknoloji uzmanı yetiştirmek üzere 
kapsamlı bir program yürütülmektedir. Son zaman-
larda Çin ve Finlandiya ortak nanoteknoloji araştır-
ma projeleri başlatmak üzere anlaşma yapmışlar-
dır. Bu teknoloji devriminde yer almak ve gelişen 
pazardan pay kapmak için ülkeler adeta birbirleri 
ile yarışmaktadır. Kısaca, nanoteknoloji geleceğe 
yönelik hayallerle süslenen beklentiler yerine ciddi 
hedefler için dev bütçeli yatırımların yapıldığı bir sa-
nayi devrimine dönüşmüştür. 

Türkiye sanayisini genellikle gelişmiş ülkelerden 
transfer ettiği teknolojilere dayandırmıştı. Ancak 
son zamalarda artan rekabet nedeni ile teknolo-

jiler hızlı bir şekilde değişmeye başlamış, teknoloji 
transferleri ile pazarda ayakta kalmak şansı kaybe-
dilmiştir.  İlerlemiş ülkelerde 1990’lı yıllarında baş-
lıyan nanoteknoloji akımına Türkiye geçmiş tekno-
loji devrimlerinde olduğu gibi uzunca bir süre seyir-
ci kalmıştı. Son yıllarda nanoteknoloji konusunda 
hızlı gelişmeler karşısında T.C. Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı Bilkent Üniversitesi’nden 
sunulan UNAM Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi 1. Faz projesi aracılığı ile ulusal nitelikte bir 
nanoteknoloji merkezi kurulması için destek sağ-
ladı. UNAM’ın araştırma konularına nanobiyotek-
noloji, nanomalzeme ve kimya, enerji ve hidrojen 
ekonomisi, nanotriboloji, yüzey kaplama, katalizör 
tasarımı gibi çok güncel konular da eklendi. Ayrı-
ca disiplinler arası çalışmayı geliştirmek amacı ile 
UNAM’daki araştırmalara paralel olarak yürütülen 
‘Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji’ yüksek lisans ve 
doktora programı açıldı; nanoteknolojinin en aktif 
araştırma konularında uzman yetiştirilmeye baş-
landı. Projenin 1. Fazı planlanandan bir yıl önce 
tamamlandı, UNAM binası inşa edildi ve çok çeşitli 
araştırma ekipmanı alınarak laboratuvarlar kurul-
du. Bu dönemde yapılan yatırımın toplam değeri 
28 milyon YTL’ye erişmiştir.

2007 yılının başlarında Bakanlar Kurulu ile ulu-
sal nitelikte bir enstitü statüsüne dönüşen UNAM 
2008 yılının başından itibaren 2. Faz yatırımları-

Atomların taramalı tü-
nelleme mikroskobu ile 

kontrollü olarak birer 
birer dizilmesi sonucu 

elde edilen ‘atom-adam’ 
modeli.
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na başlamıştır. 2. Faz döneminde yatırımlarımızın 
80-90 milyon YTL’ye erişmesi planlanmaktadır. 
UNAM’da Bilkent Fen Fakültesi öğretim üyeleri 
tarafından akıllı tekstil; fiber lazer; amaliyatlar için 
yüksek enerjili lazer ışınlarını iletebilen fiberler; hid-
rojen enerjisi; nanosensörler; aşınmaya dayanık-
lı, sürtünmesiz, ıslanmayan yüzeyler; nanotıp ve 
benzeri konularda çok sayıda araştırma projesi 
yapılmaktadır. Bunlardan fiber lazerler konusunda  
yapılan çalışmalar dişhekimliğini yakından ilgilen-
dirmektedir.  

UNAM’ın birincil hedefi üniversitelerimizden, 
sanayi kuruluşlarından nanoteknoloji ile ilgile-
nen araştırmacıların bilimsel çalışmalarını sürdü-
rebilecekleri ve ileri düzeyde AR-GE çalışmaları 
yapabilecekleri ulusal bir laboratuvar, ulusal bir 
mükemmelliyet merkezi oluşturmaktır. Şimdiden 
çok sayıda üniversite ve araştırma kurumu ile or-
tak çalışmalar başlamıştır. UNAM’ın ulusal nitelikli 
bir mükemmelliyet merkezi olması dünyada hızla 
sürdürülen yeni teknoloji yarışına ülkemizin de ka-
tılmasını sağlayacaktır. Nanoteknolojide geniş bir 
alanı kapsayan araştırmalar son derecede hassas 
ve pahalı ekipmanlar ile özel araştırma koşullarını 
gerektirmektedir. Böyle araştırma merkezlerini bir 
üniversitenin kendi imkanları ile kurup işletmesi 
ilerlemiş ülkelerde bile mümkün olamamaktadır. 
İşte, kısıtlı kaynakların bir yerde toplanarak gerekli 
her türlü cihaz ve ekipman ile donatılmış labora-

tuvarların kurulması ve mevcut olanakların dene-
yimli araştırıcıların denetiminde bilimsel çalışmalara 
tahsis edilmesi önemli bir stratejik karardır. Böyle 
merkezlerde araştırmalardan kazanılan deneyim 
de bir yerde toplanmakta ve yeni araştırmalarda 
kullanılmaktadır.  Ayrıca, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri her türlü donanımı bulunduran ulusal 
merkezlerde daha iyi yetişmekte problemlerine ce-
vap verebilecek değişik disiplinlerdeki uzmanlara 
kolayca erişip onlarla etkileşebilmektedir. Ulusal 
laboratuvarlarda mevcut ekipmanın bakımı düzenli 
olarak yapıldığından araştırmalara sürekli hizmet 
verebilmekte, araştırmalarda süreklilik sağlanmak-
tadır. Çeşitli üniversitelerimizde laboratuvarlarda 
çok sayıda değerli cihaz bakımları yapılamadığın-
dan, işletimini iyi bilen uzmanlar olmadığından atıl 
durumda bulunmakta veya çok verimsiz olarak 
kullanılmaktadır. Diğer taraftan belli sürelerde bu 
araştırma cihazlarına gereksinimi olan yetişmiş 
araştırmacılar da  çaresizlik içinde bulunmakta, 
sahip oldukları bilgi ve deneyimi kullanma fırsa-
tını bulamamaktadır. Bu bağlamda  UNAM belki 
Türkiye’de bir ilki geliştirmektedir.

Sonuç olarak, UNAM yukarıda özetlenen stra-
tejik kararlar ve hedefler doğrultusunda hızla geli-
şip büyümektedir. UNAM’ın ürün ve teknoloji ge-
liştirmeye yönelik işlevleri ile Türkiye’de profesyo-
nel araştırma kurumu için iyi bir örnek oluşturması 
bütün UNAM çalışanlarının hedefidir.

Unam Kuzeyden Görünüş

9000 m2 kapalı alanda 62 araştırma laboratuvarını ve ileri düzeyde çeşitli araştırma olanaklarını barındıran UNAM 
binası 1.5 yılda inşa edilmiş ve laboratuvarlarının bir kısmı araştırma çalışmalarına başlamıştır. 
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Gazi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

40. Yıl Etkinlikleri
1.Duyuru

Fakültemizin 40. kuruluş yıldönümü kutlama 
etkinlikleri ve 40. yıl balosu 

30 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi mezunu ve 
mensuplarının katılımları bizleri onurlandıracaktır.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi 2. duyuruda verilecektir. 
     
       

Prof.Dr. Gökhan ALPASLAN
                   

Gazi Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Program: 14:00 - 16:30  : 40.Yıl Kutlama Etkinlikleri
   20:00 Balo

İrtibat tel: Prof.Dr. Belgin BAL
 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dekan Yardımcısı
213 83 44

Gazi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

25. Yıl Mezuniyet Etkinliği
1.Duyuru

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1983 yılı 
mezunlarının 25. yıl mezuniyet etkinlikleri  30 Mayıs 

2008 tarihinde gerçekleştirilecektir. Etkinliğimize 
mezunlarımızın  katılımları bizleri onurlandıracaktır.
Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi 2.duyuruda verilecektir.

Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN
                                                    

Gazi Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Program: 09:30 - 13:30  : Plaket Töreni
   20:00 : 25.yıl ve 40.yıl balosu

İrtibat tel:  Prof.Dr. Belgin BAL
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dekan Yardımcısı
213 83 44
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Dişhekimliği ve
hukuksal zorunluluklar...

B
abil’de M.Ö.1700 yıl öncesine ait 
Hammurabi kanununun ikiyüzün-
cü paragrafında ”Bir kimse diğe-
rinin dişlerini kırarsa, ceza olarak 

onun bu dişleri sökülür” ifadesini görmekte-
yiz. Belki de dişhekimliği ile ilgili ilk yazılı ya-
sadır.  

Tarihsel süreç içersinde dişhekimliğinin tıp 
hekimliğinden ayrı bir meslek olması oldukça 
yenidir. Hep genel sağlık ile beraber diş ve 
ağız sağlığı beraber yürütülmüş, ancak 18. 
yüzyılda ayrı bir dal olarak kendi prensipleri 
içersinde gelişmiştir.

Bu yüzyılda Fransa Avrupa’nın en gelişmiş 
ve kültürel anlamda da en zengin ülkesidir. 
Fransız parlementosu dişçi pratisyenler, göz 
doktoru, çıkıkçı ve kırıkçılar gibi uzmanlar da 
dahil pek çok kişi için Paris ve çevresinde ça-
lışma izni vermeden önce cerrahlar komitesi 
tarafından sınanma zorunluluğu getirmişler-
dir. Her zaman ayrıcalıklı bir mesleğin üyeleri 
olarak hekimler, hastalarına karşı paternalist 
davranış biçimi göstermişlerdir. Türkçe’de 
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“babacıl davranış” olarak da ad-
landırdığımız geleneksel paterna-
listik davranış modeli günümüzde 
şiddetle eleştirilen bir konudur. Bu 
modelde hasta güçsüz, muhtaç, 
edilgen pozisyonda iken hekim, 
uzman ve bilgi sahibi, hükmeden-
dir. Ancak günümüzde hekim has-
ta ile ilgili her konuda söz sahibi 
olan değildir. 

1970’lerden sonra hızla geliş-
meye başlayan hasta hakları ha-
reketi ile hasta –hekim ilişkisi hem 
insani, hem de mesleki anlamda 
profesyonel bir şekil almıştır. Heki-
min hastasına yol gösterdiği, onu 
bilgilendirdiği ve hastanın “aydın-
latılmış onam”ını aldığı paylaşım-
cı bir ilişki oluşmuştur. Hekimlerin 
yapacakları her çeşit cerrahi işlem 
için hastanın onayını alma zorunlu-
luğu vardır.

1219 sayılı Tababet ve Şuaba-
tı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 70. maddesi “Tabipler, 
diş tabipleri ve dişçiler yapa-
cakları her nevi ameliye için 
hastanın, hasta küçük veya 
tahtı hacirde ise veli veya vasi-
sinin evvelemirde muvafakatını 
alırlar.  Büyük ameliyei cerrahi-
yeler için bu muvafakatin tahri-
ri olması lazımdır.”demektedir.

Ancak kanunda da belirtildiği 
gibi yazılı olarak alınması gereken 
aydınlatılmış onam ile ilgili değişik 
uygulamalar yapılmakta, özellikle 
standart formlar hastalara imza-
latılmaktadır. “Bana yapılacak her 
türlü tıbbi müdahaleyi kabul etti-
ğimi, bu müdahaleden doğacak 
muhtemel zararlar konusunda 
kimseyi sorumlu tutmayacağımı 
kabul ve taahhüt ederim” şeklinde 
doldurulup hastaya veya yakınına 
imzalatılan bu formların hukuki ola-
rak da geçerliliği yoktur. “….. adlı 
hekimin, şu dişime yapacağı te-
daviyle ilgili gerekli tıbbi ameliyeleri 
(bunların neler olduğunu da belirt-

mek gerekir) kabul ettiğimi, bu 
konuda yeterince aydınlatıldığımı, 
bu tedavinin muhtemel sonuçları, 
riskleri ve alternatif tedavi yöntem-
leri konusunda bilgilendirildiğimi 
beyan ederim” şeklinde bir form, 
bizim hukukumuzda kullanılabilir.

Düzenlenecek belgede, hukuki 
sorumluluk oluşturmaması bakı-
mından, madde içeriğine uygun 
olarak;

• Hastanın sağlık durumu ve 
konulan tanı,

• Önerilen tedavi yönteminin 
türü,

• Başarı şansı ve süresi,
• Tedavi yönteminin hastanın 

sağlığı için taşıdığı riskler,
• Verilen ilaçların kullanılışı ve 

olası yan etkileri,
• Hastanın önerilen tedaviyi 

kabul etmemesi durumunda 
hastalığın yaratacağı         so-
nuçlar,

• Olası tedavi seçenekleri ve 
riskleri, 

bilgilerine yer verilmeli, hastanın da 
yazılanları doktorunun kendisine 
anlattığı ve anladığına dair el yazı-
sı ile adı soyadı, imzası bulunmalı 
ve tarih atılmalıdır. Hukukumuzda 
sözlü ya da yazılı onam ayırımı 
yoktur.

Ancak aydınlatmayla ilgili ispat 
yükümlülüğü hekimdedir. Has-
ta, aydınlatılmadığını ispatlamak 
zorunda değildir, sadece iddia 
etmekle yetinebilir. Bunun karşı-
lığında hekim, aydınlattığını ispat 
etmek zorundadır. Hekim bu ispatı 
yaparken yazılı belge de sunabilir, 
bir tanık da. Ya da değişik olgular-
la bunu ispatlandırabilir. İspatlaya-
mazsa, en azından özen kusuru 
sebebiyle hukuksal açıdan sorum-
lu olabilecektir. İspat kolaylığı açı-
sından, görüşmeler sırasında kayıt 
cihazı kullanılabilir, ancak “Görüş-
memizi kaydetmeme müsaade 

ediyor musunuz?” diye hastanın 
rızası alınmalıdır.

Aksi halde kişilik haklarına ve 
özel hayatın gizliliğine aykırı hare-
ket edilmiş olur. Sonuçta, standart 
formlar değil, kişiye özgü (birey-
sel) aydınlatılmış onam formları 
hasta ile birlikte doldurulmalıdır.
Aydınlatılmış onam almaksızın 
hastaya girişimde bulunmak disip-
lin suçu oluşturmaktadır. 

Kozmetik amaçlara hizmet 
eden uygulamalar, dişhekimi-has-
ta arasındaki klasik hukuki sözleş-
me kapsamına girmez.

Dişhekimi - hasta arasındaki 
sözleşmede dişhekimi müdahale-
si, koruyucu / tedavi edici yöntem-
ler uygulamakla sınırlandırılmıştır. 
Dişhekimi, bilimsel standartlara 
uygun olarak dişlerin, ağzın ve 
çenenin hastalıklarının önlenmesi, 
iyileştirilmesi, bu rahatsızlıkların ya-
kınmalarının dindirilmesi için uğraş 
verir. 

“Hekim, bilimsel gerekle-
re uygun olarak tanı koyar ve 
gereken tedaviyi uygular. Bu 
çalışmaların kesinlikle şifayla 
sonuçlanmamasından dolayı, 
deontolojik bakımdan tenkid 
edilemez. Tıbbın prensip ve 
yöntemlerine aykırı veya alda-
tıcı yönde tanı ve tedavi ya-
saktır. Hekim, tanı, tedavi veya 
korunma amacı olmaksızın, 
hastanın arzusuna uyarak veya 
diğer sebeplerle, akli ve bedeni 
dayanağını azaltacak herhangi 
bir şey yapamaz.” (Tıbbi Deonto-
loji Nizamnamesi Madde 13).

Özel bir bilgi sahibi olmadan, 
bazı sanatların yapılamayacağının 
kesin kural haline gelmesi, uygarlı-
ğın gelişmesinin sonucudur. Özel-
likle, insan sağlığını ilgilendiren, 
hekimlik mesleğini uygulayacak 
kişide aranan koşullar, diğer mes-
leklere göre daha ağırlaştırılmıştır. 
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Tahsil süresinin uzunluğu, özel ih-
tisaslar bunun belirgin örnekleridir. 
Dişhekimliği devletin özel iznine 
dayanarak (özel mesleki eğitim 
alarak)  yapıldığından, hizmetle-
rini kamuya açık olarak yapmak 
zorundadırlar. Bu nedenle, hukuk 
düzeni, dişhekimlerinin hastalarla 
sözleşme yapmaya hazır oldukla-
rını ve hatta belirli özel durumlarda 
bundan kaçınamayacaklarını kabul 
eder.  Devletin özel izniyle oluştu-
rulan bu tekel, toplumda “özel bir 
güven” yaratır. Yaratılan bu güven 
sonucu kamuoyu, tedaviye (söz-
leşmeye) hazır hekimi “o işin ada-
mı” olarak görmekte ve onun ye-
rine bir öğrenci veya ruhsatsız bir 
kişiye başvurmamaktadır.

Hekimin resmi izin veya ruhsat 
sonunda çalışma hakkını elde et-
mesi, onun, gerek tıp bilgisi gerek-
se insanlık sevgisi ve genel ahlak 
bakımından, kendisine güvenilir bir 
kişi olduğunun kuvvetli kanıtıdır. 
Bu da doktorun hastalarına karşı 
sadakat ve özen borcunu ortaya 
çıkarmaktadır.

Tabip ve diş tabibinin başta 
gelen vazifesi, insan sağlığına, 
hayatına ve şahsiyetine ihti-
mam ve hürmet göstermektir.

Tabip ve diş tabibi; hastanın 
cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini ve 

mezhebi, ahlâki düşünceleri, 
karakter ve şahsiyeti, içtimai 
seviyesi, mevkii ve siyasi ka-
naati ne olursa olsun, muaye-
ne ve tedavi hususunda âzami 
dikkat ve ihtimamı göstermek-
le mükelleftir (Tıbbi Deontoloji 
Nizmnamesi Madde 2).

Tabip, vazifesi ve ihtisası ne 
olursa olsun, gerekli bakımın 
sağlanamadığı âcil vakalarda, 
mücbir sebep olmadıkça, ilk 
yardımda bulunur.

Diş tabibi de, kendi saha-
sında aynı mükellefiyete tabi-
dir (Tıbbi Deontoloji Nizmnamesi 
Madde 3). 

Tabip ve diş tabibi, meslek 
ve sanatının icrası vesilesiyle 
muttali olduğu sırları, kanu-
ni mecburiyet olmadıkça, ifşa 
edemez.

Tıbbi toplantılarda takdim 
edilen veya yayınlarda bahis 
konusu olan vakalarda, hasta-
nın hüviyeti açıklanamaz (Tıbbi 
Deontoloji Nizmnamesi Madde 4). 

Tıbbi yanlış uygulamayla, tıbbi 
bakım ve tedavi sırasında görülen 
ve hekim hatası olmayan durumlar 
ayırt edilmelidir. (Dünya Tıp Birliği 
Marbella Bildirgesi1992, mad-
de1e)

Her tıbbi müdahale türünün nor-
mal sapmaları ve riskleri vardır. Bu 
istenmeyen, ama kaçınılamayan 
sonuçlar “izin verilen risk (komp-
likasyon)” olarak tanımlanmıştır. 
Çağdaş hukuk anlayışı, hekimler 
ve diğer sağlık personelinin mesle-
ki uygulamalarının komplikasyonla-
rı olabileceğini göz önünde bulun-
durur. Tıbbi müdahale sonucunda 
oluşan zarar komplikasyondan 
kaynaklanmışsa, yani önlenebilir 
olmayan bir zarar niteliği taşıyorsa 
hekim/dişhekimi sorumlu tutulmaz. 
Ancak, olası komplikasyonlara yö-
nelik tedbir almamış olmak da (ge-
rekli araç gereci bulundurmamak, 
hastayı bir uzmana sevk etmemek 
gibi) sorumluluk doğurur. 

Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da 
ilgisizlik nedeni ile bir hastanın 
zarar görmesi “hekimliğin kötü 
uygulaması” ise “malpraktis”dir. 
Çağdaş hukuk anlayışı, hekimler 
ve diğer sağlık personelinin mes-
leki uygulamalarının komplikas-
yonları olabileceğini göz önünde 
bulundurur. Tıbbi müdahale so-
nucunda oluşan zarar komplikas-
yondan kaynaklanmışsa, yani ön-
lenebilir olmayan bir zarar niteliği 
taşıyorsa dişhekimi sorumlu tutul-
maz. Ancak, olası komplikasyon-
lara yönelik tedbir almamış olmak 
da sorumluluk doğurur. 

Türk Yargıtayı 4. Hukuk Da-
iresi 1977/2541 sayılı kararında 
“Hekim, tıp kurallarını yanlış ya da 
eksik uygulamışsa, mesleğinin ge-
rektirdiği özel görevlere gereği ve 
yeteri kadar uymamışsa kusur var 
demektir” değerlendirmesinde bu-
lunmuştur. Kusur; kasıt ve taksir 
(ihmal-savsama) olarak ikiye ayrılır. 
Kasıt; kişinin, eyleminin sonuç-
larını bilerek, sonucu planlayarak 
davranışta bulunmasıdır. Zarara 
yol açan kasıtlı eylem, “kasıtlı suç” 
kapsamında değerlendirilir. Tak-
sir ise; kişi, eyleminden doğacak 
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sonucu bilmekte, bu sonucu iste-
memektedir. Ancak gereken ted-
birleri almamış ve gereken özeni 
göstermemiştir. Taksirli suçlarda 
ceza oranı, kasıtlı suçlara göre 
daha azdır. 

Bir olayda hekim hatasının olup 
olmadığının tesbiti için kayıtların iyi 
tutulması gereklidir. Yasalara göre 
kayıt tutma zorunluluğu vardır.

“.........hastaların isim ve hü-
viyetlerini kayda mahsus bir 
protokol defteri tutmaya mec-
burdurlar.....” (Tababet ve Şua-
batı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun Madde 72)

“Protokol defterinde tah-
rifat yapan ve gerçeğe aykırı 
bilgi yazan hekimler, dişhekim-
leri.....  (Tababet ve Şuabatı Sa-
natlarının Tarzı İcrasına Dair Ka-
nun Madde 73).

“Dişhekimleri, sağlık ku-
ruluşuna başvuran hastalara 
uyguladıkları tıbbi işlemlerden 
ve hasta kayıtlarının düzenli tu-
tulmasından, yapılan işlemlerin 
ve tıbbi müdahalelerin hasta-
nın dosyalarına işlenmesinden 
ve ...... sorumludur”.(Ağız ve 
Diş Sağlığı Hizmeti sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yö-
netmelik Madde 10).

“Sağlık kuruluşuna başvu-
ran hastalara yapılan müda-
hale ve tedaviler hastalara ait 
dosya veya kartlara işlenir. Bu 
kayıtlar sağlık kuruluşunun ar-
şivinde iki yıl süre ile saklanır”. 
(Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunu-
lan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelik Madde 28).

Bir dişhekiminin kayıtlarını sak-
lamasının iki sebebi vardır.

1- Yaptığı tedaviyi bilmek

2- Bir vaka nedeniyle mahkemeye 
çıktığında çalışmalarının genel 
pratiğe uygun olduğunu gös-
termek.

Bu nedenle kayıtların daha fazla 
ayrıntı içermesi gereklidir. Örneğin 
dişlerin tüm izahı, renk, lekeler, diş 
etlerinin durumu, oklüzyon, varsa 
kayıp veya fazla dişler, önceki te-
davi ve restorasyonların durumu, 
çürükler, yapılan veya planlanan 
tedaviye ait özellikler gibi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
her sekiz hekimden ve her yedi 
dişhekiminden biri tazminat öder 
olmuştur. 

Hastaların haklarını araya-
bilmeleri;

eğitim düzeyleri, sosyoekono-
mik koşullar ve adalet aranan mer-
cilerin işleyiş biçimiyle de ilgilidir 
Ülkemizde dişhekimliği uygulama-
larını konu alan yargı kararları, bu 
kararların dayandırıldığı hukuki yo-
rumlar, yasal yola başvuran has-
ta sayısının azlığına paralel olarak 
sınırlıdır. Ancak yine de hekimlerle 
ilgili olarak son yıllarda gerek ceza, 
gerekse tazminat davaları artmak-
tadır. 

Dişhekimlerinin mesleki hatalar 
yapmalarına sebep olan başlıca 
durumlar; büyük ölçüde meslek 
eğitimi ve meslek sonrası eğitimin 
yetersizliğine dayalı bilgi ve beceri 
eksikliği, sağlık altyapısının yeter-
sizliği (araç-gereç-mekân yeter-
sizliği, aşırı hasta yüküne dayalı 

konsantrasyon bozukluğu, düşük 
ücrete dayalı motivasyon kaybı) 
gibi nedenlerdir.

Unutulmamalıdır ki... Yasal 
düzenlemelerin bilinmemesi 
hekimi sorumluluktan kurta-
ramaz Ceza Kanunlarını Bil-
memek Mazeret Değildir (Türk 
Ceza Kanunu Madde 4). 

Amacım meslektaşlarım arası-
na korku salmak değil, sıkıntı yara-
tacak ve bizleri üzecek durumlarla 
karşılaşmamaktır. 

Kaynaklar

Malprktis ( Tıbbi Girişimler Ne-1. 
deniyle Hekimin Ceza ve Tazmi-
nat Sorumluluğu) Prof.Dr.Hamit 
Hancı

Dişhekimliğinde Estetik Kay-2. 
gısında Abartılar ve Etik,   
(İstanbul Dişhekimleri Odası Eği-
tim Programı) Dr. Arın Namal 

Dişhekimliği Tarihi3. , Prof.Dr. Gö-
nül Alpaslan

Tıpta Yanlış Uygulama (Malp-4. 
raktis) Sebebiyle Hekimin Hu-
kuki Sorumluluğu Av. Ali Osman 
Özdilek

Hekimlerin Yasal Sorumluluk-5. 
ları, (İstanbul Dişhekimleri Odası 
–söyleşi Av. Yusuf Tunç Demir-
can
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Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi’ ne yazmaya “ aydınlık 
oda” başlıklı makaleyle başlamıştım. Bu sayıda ki yazımın başlığı;“ 
aydınlık bir ortam ”.

     

Kültür ve Sanat etkinliklerinin toplumsallaşmaya katkısı; etkin-
liklerin, çalışmaların ve sunuşların toplumla karşılaşmasıyla olası-
dır. Sesinizi duyurabilmek, kendinizi, eğitiminizi, düşüncelerinizi, 
üretimlerinizi, yapıtlarınızı, gösterebilmek için ortamlar gerekir. 
Amacına uygun donanımlı ortamlar. 

Günümüzde; İnternet ortamında her türlü sunum yapılmakta, 
yaygın ismiyle sanal sergiler açılmaktadır. Ancak etkileşim ve öğ-
renme yani tam algılama özel ortamlarda gerçekleştirilen canlı izle-
meler/yüzleşmelerle gerçekleşmektedir. 

Bu ortamlarda; Kültür ve Sanat etkinlikleri için galeriler, müze-
ler, konferans salonları ve gösteri salonlarıdır. İşte bu yaklaşımla 
Ankara’ya Polat ailesi olarak “ aydınlık bir ortam ” kazandırdık.

Özgünlük ve sürekli yenilik iddiasıyla, sanatın toplumsallaşmaya 
katkısını önemsemenin verdiği sorumlulukla, sanatın yükseltilmesi, 
yaygınlaştırılması gerektiği anlayışıyla, dinamik bir yapı ve enerjik bir 
yönetimle, ilkeli ve saygın tutumla oluşturulan çağdaş ve evrensel 
kriterler çerçevesinde, ön yargısız paylaşılacak; Ankara’da sanat ve 
sanat severlerin buluşacağı, sanatta sürekliliği benimsemiş, kendi 
yerini edinmiş ve geleceği biçimlendirecek çağdaş sanat/sanatçı-
ların eserlerinin, perfosmanlarının, workshopların izleneceği, kon-
serlerin, söyleşilerin dinleneceği, ileri teknoloji ile donatılmış, çok 
amaçlı salon olarak da kullanılabilecek “ prestij sanat galerileri ” ko-
leksiyon eserlerin sunulacağı “koleksiyon galerisi” bilim, kültür ve 
sanat çalışmalarının, müzayedelerin yapılacağı toplantı salonlarıyla, 
çağdaşlık ölçütlerinde , sanatın çoşkusunu ve heyecanını yaşayan-
ların, sanatı dünyayı güzelleştireceğini inananların, sanatın içinden 
gelmenin özgüvenine sahip uzmanlar/ danışmanlar tarafından yö-
netilecek; “ aydınlık bir ortam”  kazandırdık.

aydınlık bir ortam…
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Ve bu “aydınlık bir ortam” a yüklediğimiz sorumluklardan biri de 

“ Fotoğraf ”. Danışmanlığını Fotoğraf Öğretim Görevlisi ve Sanatçı

Mehmet Arslan GÜVEN’ le birlikte üstlendiğimiz “Polart fotoğraf ”.

Stüdyo, açık alan, mimari ve turizm fotoğrafçılığı alanlarında çalışmalar ya-
pacağız. Yılların birikimiyle; fotoğraf sergisi/gösterisi ve fotoğrafik etkinlikleri/su-
numları hazırlama konularında danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Yakın zamanda 
Fotoğraf severler için de; fotoğrafçılık eğitimleri/ seminerleri ve fotoğraf değer-
lendirme oturumları/ günleri, sohbetleri düzenleyeceğiz. Fotoğraf severleri bir 

Fikret Otyam •  Doğudan Mustafa Aya
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araya getiren ilginç etkinlikler programlıyoruz. Önümüzdeki sezonda; siz fotoğ-
raf ve sanat severlere teknik gelişmelerle ilgili workshoplar düzenleyeceğiz. 

Fotoğraf teknolojisindeki yenilikleri; yeni makineleri  firmaların kendi sunuşla-
rıyla göstereceğiz ve uygulamalı çalışmalar yaptıracağız.

   “aydınlık bir ortam” da ki etkinliklerden haberdar olmak ve ailemize ka-
tılmak istiyorsanız; adresinizi ve/veya iletişim bilgilerinizi; info@galeripolart.com 
adresine ulaştırmanızı rica eder, fotoğrafda “görüntü düzenleme, içerik ” ko-
nusunu gelecek sayılara bıraktığım için affınıza sığınır, gelecek sayımızda buluş-
mak üzere, saygılar sunarım.

az Yalçın Gökçebağ • Portakal Toplayan Kadınlar
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Şimdi sizlere bir insan hikayesi anlataca-
ğım.

Küçük motoruyla Piknik’in paket yiyecek 
servisini yapan Mehmet Bombacı ile konuş-
muştum; o öğlen motorunu alıp, paket servisi-
ni ben yapacaktım.

Cebimde sipariş listesi, çantada karışık 
sandviçleri, salataları, plastik çatalları, “light” 
bile olsa aynı ağırlıktaki Cola’ları, bambaşka 
sokaklarda 16/4’lere, 9/C’lere, 17/2’lere sipa-
rişleri taşıyacak, kapının öbür tarafından:

- Afiyet olsun…   diyerek sıcak naylon tor-
balar uzatacaktım.

 Çaldığım kapılarda kimi zaman sert bir:

- Ner’de kaldın?’la karşılaşacak,

kimi zaman da avucumda tek kelime edil-
meden konmuş bir elli kuruş bulacaktım.

 Kimi kapıda bekletilirken içimden muzip-
çe:

- Azıcık acele etseniz? Hastalarımın rande-
vu saati geliyor… demek gelecek.

Kimi kapı da, bahşiş vermeden suratıma 
kapatılırken ayağımı kapının arasına koyup:

- İnsaf yaa; bu çocukları köle gibi kullanı-
yorsunuz. Lokantada dört metre öteden iki ta-
bak getiren garsona %10 bahşiş verirken, bu 
yağmur - çamurda kelle koltukta sıcak yeme-
ğinizi evinize kadar getirene bir kuru teşekkürü 

zlere b

otoruyla Pik
an Mehm
ğlen mo
aktım.

s
sa

yiye
 k
t s

a 

knik’in pak
t Bombacı 
unu alıp, pak

Küçük m
servisini y
muştum; o
ni ben yap

z
k

anla de kaldın?n hikayesi ra- N

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Kapının Öbür Tarafından
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bile esirgiyorsunuz…   dememek için kendimi 
zor tutacaktım.

Yolda başka motorlu kuryelerle her karşı-
laşmada selamlarını alacak, ben de onları kor-
nayla, başımla selamlayacaktım.

Öğle tatili olduğu için kapıları kilitli banka-
ya paket götürdüğümde, kapıyı açan görevli 
döver gibi:

- Geeeççç!...   derken ödüm kopacak; pa-
ket getirince döktürmek için çöplerini veren 
hanımın sorusunu ise:

- Öteki eleman bugün izinli…   diye yanıt-
layacaktım.

Bir hafta önce Bilkent Üniversitesi’nde ko-
nuşmam vardı ve paket servisinin akşamında 
“Kariyer Günleri”nin konuşmacılarına verilecek 
resepsiyonda, ton balıklı sandviç götürdükle-
rimden birisiyle karşılaşırsam ve:

- Sizi bir yerden gözüm ısırıyor?...   diye 
sorulmam halinde nasıl yanıt vereceğimin pro-
vasını yapıyordum.

Sevgili Mehmet, motorlu kuryecilikte eski-
lerdendi; yıllardır yedi numarayı tuşlayan par-
maklara, kar - kış demeden paket servisi yap-
maktaydı. Bana bu işteki birikimini anlatmıştı.

Ben çocukken, taksicilerin her dertlerinde 
birbirlerini müthiş kolladıklarını öğrenmiştim. 
Ne yazık ki yıllar içinde taksi sayısı bu kadar 
artınca, insanların maddi değerleri de siste-
matik olarak bu kadar tahrip olunca, o efsane 
koruma ve kollamadan eser kalmamıştı.

Şimdi ya da şimdilik, motorlu kuryeler birbi-
rini kollamaktaydı. Oradan oraya paket koştur-
macalarında, her karşılaşmada selamlaşırlar, 
birisinin benzini bitse, azıcık gelirlerine bakma-
dan kendi benzinlerinden takviye yaparlardı. 
Yolda motoru bozulan olursa, o paketi soğu-
madan götürecek bir kurye mutlaka çıkardı.

Genellikle 125 cc’lik küçük motorları her 
şeyleriydi. Ne yazık ki bu motorlar kolaylıkla 
çalınmakta ve bir daha da bulunamamaktaydı. 
Mehmet bir gün dondurma servisi yapmış ve 
elinde fazla dondurma kalmıştı. Geri götürün-
ceye kadar eriyeceğinden, artan dondurmayı 
yoldan geçen bir kuryeye ikram etmek istemiş 
-  ancak “dur!” işaretini gören motorlu kaçma-
ya başlamıştı. Arkasından yetişmeye çalışırken 
motorun plakasız olduğunu görmüş ve o don-
durma ikram etmek istediğinin, motor çalmış 
bir hırsızdan başkası olmadığını anlamıştı.

 Lapa lapa kar yağarken, kimi dört çeker-
ler o havada garajlara çekilmişken, iki tekerin 

üzerinde cambaz gibi ulaşabildiği, hatta iki üç 
kez düştüğü servislerde çoğu zaman kapının 
bu tarafından sert bir:

- Ner’de kaldın?   yankılanırdı.

 Hatta buz üstünde, eksi 10 derecede 
götürülmüş patatesi “bu soğumuş” diye geri 
gönderen krallar, kraliçeler de vardı.

 Trafikte kurallarını hiçe sayma adetinde 
olanlar bu camianın %20’si kadardı, ama %80’i 
de bu olumsuz görüntüden nasibini alıyordu. 
Bir kısmını da o %20’nin içine sokan insafsız 
“Ner’de kaldın?”lardı. “Motorla geliyorsun ya” 
ise, bütün mazeret kapılarını kapatmaktaydı.

Servis yaparken benim başıma gelmedi, 
ama bir buruk durum da: sipariş verilen adrese 
gidildiğinde kapı uzun süre açılmayıp, ikinci ya 
da üçüncü zile basışta kapının hışımla açılıp:

- Ne basıp duruyon?... azarlarıydı.

Hatta parasının kapıdan dışarı fırlatıp atan, 
kapıyı çarpanlar da vardı.
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Sipariş verirken “gelirken “Marlboro Light 
da getirsin” diyenler mi istersiniz, eczaneye 
uğratanlar mı, gelince “bu senin asli işin”   di-
yerek her öğlen çöp döktürenler mi;

işte - var oğlu vardı.

Bahşiş vermeyen, dışarıdaki hava zerre ka-
dar umurunda olmayan adreslere bazen ka-
püşonunu yağmur suyuyla doldurup, zili çal-
madan önce üzerlerine boca eden, ceplerine 
kar doldurup kapıda üzerlerine yağdıran - ama 
yine de eli boş dönen kuryeler de vardı. Hayat 
acımasızdı, elli kuruşların birikip, üzerine bir 
yaşam kurulması olanaksızdı.

Bir gün:

- Dua et işim hallolsun...   diye 1 lira uzatan, 
hemen ardından da:

- Ama alışma, her zaman vermem...   di-
yen, bu korkunç meblağa alışmasına, şımar-
masına, har vurup - yolunu şaşırmasına engel 
olmaktaydı.

Evinin kapısına “Şu olsun, bu olsun, bir de 
yanında şu olsun – çabuk olsun…”ları taşımış, 
belki de az önce kendini yüzüstü asfaltta bul-
muş birisine yirmi kuruş verilir mi? O, iki on 
kuruşu motorunun önüne mukavvalardan rüz-
garlık yapmış, elcik yerlerine eldiven gibi vinyl 
monte edilmiş Mehmet gibi iki de çocuğu olan 
birisine verilip, içeride iç huzuruyla yenebilir 
mi?

Sudan, rüzgardan gerçek anlamda koru-
yabilecek motor kıyafetleri çok pahalıydı. Her-
kes bir Bering mont hayali kurar, hemen hepsi 
çenesi açılabilen bir kask isterdi. Ama her-
kesin gücünün yettiği botlar su geçirdiği için, 
yağmurlu günlerde evlerine çamurların altın-
daki bembeyaz ayaklarla dönerlerdi. Önce on 
dakika soba başında geçirilir, ardından kapıya 
getirilmemiş çorba içilirdi.

Dizlerde ağrı kaçınılmazdı, sinüzit de pek 
çoğuna artık yerleşmişti. Bu ara rağbet 125 

Yamaha YBR’lereydi. Genel olarak motosik-
let tamircisi azdı, hem de her marka motorun 
parçası öyle kolay bulunmazdı. Kavşaklarda 
ambulansa bile yol vermeyen çoğu otomobil 
sürücüsü anayola bile çıksa, yavaşlayıp bu 
kuryelere yol vermezdi.

 Bir anket yapılsa büyük çoğunluk başka 
bir iş bulabilse bu işi yapmayacaktı. Mehmet’e 
vurup üç gün komada bırakan adam bir “geç-
miş olsun”a dahi gelmemişti. Geçen sene üç 
kurye asfalta dağılmış siparişleriyle ölmüştü. 
Bacağını kaybedip, şimdi de bacaklıların ayak-
kabılarını tamir eden arkadaşını anlatırken ko-
nuşmamızın arasına gözyaşları girmişti.

 Zaten kapının öbür tarafındakiler, bu yolun 
yolcuları, yollarda mutlaka kornalarıyla selam-
laşırlar, bekledikleri kırmızı ışık sarıya döner-
ken:

“Allah kolaylık versin…”   ya da “Selamet-
le…”   dilekleriyle birbirlerini uğurlarlardı.

 Artık motorlu kuryeler hızlandırılmış yaşa-
mımızın olmazsa olmaz parçaları; hızlı gittikleri 
için de, yavaş geldikleri için de kızılanları.

 Kapının deliğinden baktığınızda, öbür tara-
fındakini görebilirsiniz, ama o size gelmiş, sizi 
göremeyen, aslında yaşamın bu tarafındaki-
dir.

 Ve bu tek kullanımlık yaşam elbette, emek 
verdikçe, bildikçe ve paylaştıkça anlamlı, eme-
ğe saygı gösterdikçe, hakkını verdikçe güzel-
dir…

düş hekimi yalçın ergir
http://www.ergir.com

 bu insan hikayesini yazacağımı söyledi-
ğimde, daha o gün asansörde sohbet ettiği, 
“işler kesat” diyen kuryeye içinden gelip yirmi 
lira vermiş olan dostum Sabahattin Sürmen’e 
ve siyah beyaz bir Türk filmindeki gibi o parayı 
kabul etmeyip, yukarıda belki de yirmi kuruş 
alacak kurye arkadaşa sevgilerimle…
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        De erli meslekta lar m z, 
    Di hekimli i  mesle inin  ne  kadar  yorucu  ve  y prat c  oldu unu 
anlatmaya  gerek  yok  . Onca  zorluklara  ra men, son  hastam za kadar  
tempomuzu  dü ürmeden  kimimiz  hastanede, kimimiz  muayenehanede  
çal r  dururuz . Özverilerimize  kar l k  olarak  bekledi imiz , hastalar m z n  
yüzündeki  ho   ve  s cak  bir gülümsemeyi  görmektir  yaln zca .  Görür  
görmez de  bütün  yorgunluklar m z  uçup  gidiverir .  
  ‘’Biraz Gülelim‘’  sayfam z  da  hastalar m z  u urlad ktan  sonra  bir  fincan 
çay içerken , biraz  gülümseyebilmek  amac yla  haz rlamaya  çal t k . 

   okul an lar m z …  
  Bir  gün oral  cerrahiye girmeyip 
laboratuarda çal maya  karar 
vermi t im.Daha be  dakika 
geçmeden bir   arkada m  nefes  
nefese lab.a  g i rd i   ve  nerdesin  
s nav  var  herkes  seni  bekl iyor  
dedi .  Tabi i   ben  her  zamanki   
g rg r lardan bir id ir  diyerek ald r  
etmedim.Arkada m beni  çeki t i -
rerek  s n fa  götürmeye  çal nca  
i in c iddiyet in i  kavrad m .  Ko arak 
s n fa girdim .  Gerçekten  s nav  
ka t lar   da t lm   durumdayd . 
Hocam zdan  biraz  azar  i i terek  
yer imi  a ld m .  Gençl ik  i te ,  nas l   
o lduysa  s nav   unutmu um .Daha 
sonra not lar  aç kland nda  hiç 
haz r lanmad m bu s navdan 
yüksek not almam dikkat  çekmi t i .  
Hocam z Ö ün Han m n manidar 
bak lar n  hala hat r lar m .               
               Bülent Özça atay  1980-HÜDHF

    ba mdan geçti…  
   Mesle in ilk y llar ndayd ... Çal t m  muayenehaneye  gelen  bir  
hastamda  hat rlad m  kadar yla  üst  çenede  bir  yanda  4,5,6 no lu 
di ler  eksikti . Di er  yanda   ise  kaninden  sonra  di siz  sonlanma  
vard  . Üst  çeneye  modern  protez yapmak  gerekecek  dedim . 
Hastam  olur  dedi. 10-15  gün  içinde  protezi  tamamlad m  ve  
teslim  ettim . Çal may   çok  ba ar l   yapt m   dü ündü üm  için 
de  takdir  ve  te ekkürleri  kabul  etmek için  beklemeye  ba lad m . 
Fakat  hastam  bu  kancalar  nedir , neden  sabit  bir   protez  de il  
diye  çok  tepki  gösterdi . Tart malar n  sonunda  anla ld  ki   ben  
hastan n  di siz  sonlanan  bir  çeneye  köprü  yap lamayaca n   ( 
tabii  o  y llarda )   bildi ini  varsaym m  . Hastam z da  di lerine 
sabit  protez  yap lacak  diye  dü ünüyormu  . O  günden  sonra  
hastalar m  hakk nda  her  hangi  bir  konuyu   
 ‘’  nas l  olsa  biliyorlard r ‘’   diye  varsaymay    b rakt m ve   her  eyi  
aç klama  yoluna  gittim . Ba ma  gelenler  çok iyi  bir  ders  olmu tu.
 
                                                                 Bülent Özça atay 1980-HÜDHF

 karikatürlerinizi ,okul ve mesleki an lar n z  b.ozcagatay@mynet.com adresine  gönderiniz… sayfam zda yer verelim 

KÜÇÜK  LANLAR
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