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Serdar SÜTÇÜ
Başkan Vekili & Editör

Ekonomistler küresel krizin nasıl bir seyir göstereceği ve ne zaman 
biteceğini ön görmenin güç olduğunu belirterek, gerçek anlamda 
durgunluk ve küçülmenin asıl bundan sonra başlayacağını ifade 
ediyorlar. Yine ekonomistlerin ortak görüşü 2009’un tümünde ve 
2010’a sarkacak bir süreçte ekonomide iniş ve durgunlaşma ola-
cağını ve sonrasının bilinmediğini belirtiyorlar.

Reel ekonominin krize girmeye başlamasının en önemli belirtileri, 
artan işsizlik, üretimin düşmesi, düşen sermaye birikimi ve tüke-
timdeki daralmalardır.

Dişhekimliği sektörüne baktığımızda durum farklı değil. Yaklaşık 
15000 muayenehane de yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden do-
layı, halkımızın alım gücünün düşmesinden, önceliklerini diğer ka-
lemlere kaydırıp, sağlığını ötelemesinden dolayı, halkımızın ağız ve 
diş sağlığı her geçen gün daha da kötüleşmekte, milyarlarca liralık 
yatırım yapılarak açılan muayenehaneler atıl vaziyette beklemekte, 
günde 15-20 girişimsel işlem yapabilecek dişhekimi potansiyelin-
den yararlanamamaktayız.

Sektörün bileşenleriyle görüştüğümüzde herkes sıkıntıda, her yeni 
yıl geçmiş yılları aratmakta. laboratuar sahipleri bundan 10 yıl 
önce 80 hekimle çalıştıklarını, bu işleri yetiştirebilmek için 15-20 
eleman istihdam ettiklerini belirterek bugün 10 hekimle çalıştıkları-
nı ve ancak 2-3 kişiye istihdam yaratabildiklerini belirtiyorlar.

Hindistan gezisinde Başbakan Ankara Sanayi Odası Başkanından 
bir milyon üçyüzbin üyesinin her birinin bir kişi istihdam etmesiyle 
işsizlik sorununun çözülmesine katkıda bulunabileceğini söyledi. 
Aynı konuyu defalarca yazdık, her ortamda söyledik, yine söylü-
yoruz.

*Muayenehanelerden hizmet satın alınmasıyla (en az bir kişiden 
hesaplarsak) yaklaşık 15000 kişi’ye istihdam yaratılacak. Bu sayı 
laboratuarlarında çalıştırılması, iş kapasitelerinin artmasıyla en az 
bir kat daha artarak ilk etapta 30.000-50.000’e ulaşacak, bu ra-

BİRlİKTE OlMAK,

GÜÇlÜ OlMAK...
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kam gelecekte daha da artabilecek, dolayısıyla 
şu anda ülkemizin yaşadığı en büyük sıkıntılar-
dan, işsizlik konusunda bir katkı sağlayacaktır. 
Dahası da var.

*İnsanlarımızın hizmete erişimleri kolaylaşacaktır.

*Kamu ve Özel muayenehaneler arası oluşacak 
rekabet, hastalar lehine hizmetin kalitesini artıra-
cak.

*Hastalarımızın Hekim seçme özgürlüğü’nün 
önündeki engel kalkacak.

*Herkes yaşadığı yöre yakınındaki yerlerde hiz-
mete erişeceğinden ulaşımda yaşanan sıkıntılar-
da da rahatlama olacak, zaman kayıpları yaşan-
mayacak, kentsel yaşama da katkı sağlayacak-
tır.

*Hastalar kuyruklarda saatlerce beklemeden 
işlerinin başlarına bir an önce dönerek, üretime 
katılacaklar.

*Kayıt dışılık ortadan kalkacak ve devletin gelir 
kayıpları olmayacak.

*Gelecek kuşakların Ağız ve Diş Sağlığı verile-
rinde iyileşmeler sağlanacak, WHO’ nun (Dün-
ya Sağlık Örgütü) koyduğu hedeflerini yakalama 
şansımız doğacak.

*Koruyucu Dişhekimliği hizmetleri yaygınlaşa-
cak, devletin tedaviye ayırdığı bütçeler zaman 
içersinde artmayacak, azalacaktır. Tüm bunlar 
gerçekleştiğinde herkesin kazancı büyük olacak, 

hizmete erişenler, hizmeti sunanlar ve ülke eko-
nomisi.

TDB Genel Kurulu yapıldı, Genel Kurul sonucun-
da seçilen meslektaşlarımızı kutluyor, bu zor dö-
nemde başarılar diliyoruz.

Tüm dünyayı peşinden sürükleyen küresel kriz, 
ekonomik durgunluk, bu krize karşı alınan ön-
lemler ve sağlığa ayrılan bütçenin azaltılmasına 
yönelik çalışmalar, Özelden hizmet satın alınma-
sına ilişkin süreçteki belirsizliğin devam etmesi 
(hükümetin kararını beklemede 54. gün), Tam 
gün yasası, Uzmanlık tüzüğü, Dişhekimlerinin 
özlük hakları, çalışma koşulları, yeni fakültelerin 
açılmasının durdurulması, var olanların konten-
janlarının sınırlandırılması, Meslek odalarının ya-
salarına siyasi amaçlı müdahale edilmemesi gibi 
sorunlar yeni yönetimin önünde çözüm bekleye-
cek.

Önümüzdeki süreç gerçekten çok zor olacak. 
Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması 
şart. Yine hepimizin elimizdekileri, bu sorunların 
çözümü için çalışan arkadaşlarımızla paylaşarak, 
bireysel çalışmalar yerine, sinerji sağlayacak, bir-
likte hareket edeceğimiz çalışmalar yapmayı ter-
cih etmesi gerekecek.

Her konuda haklılığımızı gösterebilmemiz için, bu 
sinerjiyi yaratmak için, mesleğimizin ikinci yüzyı-
lının başlangıcında olduğumuz şu günlerde, tüm 
kazanımlarımız için bu birlikteliği sağlamalıyız.
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E-Beyanname için yeni bir karar daha.
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 376 sıra numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile meslektaşları-
mıza 2007 yılı Kasım ayından başlayarak vergi be-
yannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu 
getirilmişti. Konu ile ilgili olarak, Vergi Dairesi Mü-
dürlüklerine yapılan başvurularda, meslektaşlarımıza 
kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmesinin mümkün 
olmadığı, beyannamelerini ancak serbest muhase-
beciler, mali müşavirler aracılığı ile gönderebilecekleri 
belirtilmişti.

Beyannamelerin meslektaşlarımız tarafından da 
elektronik ortamda verilebilmesini sağlamak amacıy-
la işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için 
Bursa Dişhekimleri Odası üyesi bir meslektaşımız 
adına açılan ve TDB tarafından üstlenilen davada, 
Bursa 2. Vergi Mahkemesi tarafından önce yürütme-
nin durdurulmasına, ardından da işlemin iptaline ka-
rar verilmişti. Bu karar sonrasında Vergi dairesi Mü-
dürlüklerine başvuran meslektaşlarımıza, mahkeme 
kararı olmasına karşın kullanıcı kodu, şifre ve parola 
verilmesi mümkün olmamıştı. Mahkeme kararının 

ibrazına rağmen bağlı bulundukları vergi dairelerine 
başvuran meslektaşlarımıza Maliye Bakanlığı’nın ya-
zısı olmadığı gerekçesiyle kararın uygulanamayacağı 
ifade edilmekteydi. Söz konusu yürütmenin durdu-
rulması kararı ile işlemin hukuka aykırı olduğu orta-
ya konulmuş olduğunu belirterek kendisine kullanıcı 
kodu, şifre ve parola verilmesini isteyen ancak talebi 
reddedilen Bursa Dişhekimleri Odası üyesi bir mes-
lektaşımız, TDB desteğiyle açılan bir başka davada 
da, Bursa 1.Vergi Mahkemesi yürütmenin durdurul-
masına karar verdi.

Böylece Bursa`daki iki vergi mahkemesi de; meslek-
taşlarımıza elektronik ortamda beyanname verebil-
meleri için gerekli olan kullanıcı kodu, şifre ve parola 
verilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar uyarın-
ca da davacı dişhekimine ve işlemin hukuka aykırılığı 
genel olarak belirlenmiş olması sebebiyle bütün diş-
hekimlerine, gerekli şifre ve parolanın en geç bir ay 
içinde verilmesi gerekmektedir.Bu iki mahkemenin 
verdiği karardan sonra Vergi Dairesi müdürlüklerinin 
nasıl bir uygulama içersinde olacağını önümüzdeki 
günlerde göreceğiz.

Vergi Dairesi Müdürlükleri
Mahkeme Kararlarını
Uygulamıyorlar
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Türk Dişhekimleri Birliği ve New Life Sigorta A:Ş arasın-
da imzalanan protokol gereği, meslektaşlarımızın ferdi 
Kaza ve İşgörememezli Sigortası teminatı yenilendi. 
Buna göre sigortalılık süresi 13.07.2008 tarihinde baş-
layıp, 13.07.2009 tarihinde sona erecektir..

Ferdi Kaza sigortası Teminatı
Kaza sonucu vefat: 15.000 YTL
Kaza sonucu maluliyet: 15.000 YTL
Kaza sonucu tedavi masrafları: 1.500 YTL

Kaza Sonucu İş Görememezlik Sigortası Teminatı 
Kaza Sonucu İş Görememezlik Sigortası
Teminatı 75.000 YTL
İş görememezlik yıllık azami gün sayısı 200 gün/kişi

Ferdi Kaza Ve Kaza Sonucu İş Görememezlik
Sigortası Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar
Meslektaşlarımızın Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu İş Gö-
rememezlik sigorta teminatlarından yararlanmak üzere 
yaptıkları başvurulardaki eksiklikler nedeniyle çeşitli so-
runlar yaşanmakta ve tazminat taleplerinin karşılanma-
sında gecikmeler ortaya çıkmaktadır.

Sigorta şirketi ile yapılan görüşmeler sonucu aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmesi yaşanabilecek sorunları en 

aza indirecek ve işlemlerin sonuçlanmasını hızlandıra-
caktır. 

Ferdi kaza ve kaza sonucu iş görememezlik temi-1. 
natlarından yararlanacak meslektaşlarımız durumu 
öncelikle telefonla sigorta şirketine bildirilmelidir. 

 
Ayakta yapılan tedaviler sonucu verilen raporlar, 2. 
tetkik ve tahliller ile istenen tüm belgeler kazadan 
itibaren 5 iş günü içinde Sigorta Şirketine gönde-
rilmelidir.

  
Yatarak yapılan tedaviler sonucu verilen raporlar, 3. 
tetkik ve tahliller ile istenen tüm belgeler mümkünse 
kazadan itibaren 5 iş günü içinde, olanaklı değil ise 
taburcu olduktan itibaren 5 iş günü içinde Sigorta 
Şirketine gönderilmelidir.

  
Raporlar, özel ve kamu hastanelerinden alınmış ise 4. 
başhekim onayı aranacaktır.

  
Tazminat taleplerinde; raporlar, tetkik ve tahlillerin 5. 
birer örnekleri Sigorta Şirketine gönderilmelidir.  

Meslektaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara dikkat 
ederek davranmalarının ileride oluşacak mağduriyetlere 
sebep vermemesi açısından önemlidir.

Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu
İş Görememezlik Sigortası Yenilendi
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Tüm ağız sağlığı çalışanları, dental hastalar ve 
tüm dünyaya;

FDI Dünya Dental Federasyonu ilk Dünya Ağız 
Sağlığı gününü kutlamaktan onur duyar. Bu özel 
gün, dünya çapındaki bir milyon dişhekimini dü-
şünerek, bir önceki yıl FDI genel Asemblesi ta-
rafından resmiyete kavuşturulmuştur. Ağız sağ-
lığı, enternasyonel sağlığın ihmal edilen alanıdır. 
FDI’da bundan dolayı Dünya Ağız Sağlığı Günü 
çerçevesinde düzenlenecek eğitim ile halkı da 
kapsayan promosyon aktiviteleri yoluyla, ağız 
hastalıklarından korunmanın ne kadar önemli 
olduğuna dikkat çekmeye çalışmaktadır.

Dental caries çocukları, yetişkinleri ve yaşlıları 
etkileyen en kronik hastalıktır. Bu hastalık te-
davi edilmediği takdirde, günlük performans ve 
genel sağlıkta gerilemeye yol açmakta, bunun 
sonucunda da tedaviye gereksinim duyulmak-
tadır. Dental caries ve diğer ağız hastalıkları 
aslında basit, güvenli ve etkili yöntemlerle ön-
lenebilir. Bununla birlikte, aslında yalnızca florid 
içerkli diş macunu kullanılarak yapılan günlük 
oral hijyenin bile yeterince yaygın olarak uygu-
lanmadığını görmekteyiz.

Sağlıklı bir gülümseme ile ağrısız ve rahat yeme 
ve konuşabilme, genel sağlık ve iyi bir yaşam 
için çok önemlidir. Aslında kolayca önlenebi-
lecek yada tedavi edilebilecek ağız hastalıkları 
kontrol edilmez ise önemli rahatsızlıklara neden 
olabilir. FDI, iyi bir ağız sağlığının genel sağlık ve 

iyi bir yaşam için gerekli olduğuna inanmaktadır, 
ki bu her insanın hakkıdır. Şimdi açıkça tüm dün-
yanın ağız sağlığına gösterdiği önemi konuşma 
ve adaletsizliği vurgulama zamanıdır. Düşük ve 
orta gelirli ülkelerde yaşayan kişiler için yeterli 
tedavi imkanı bulunmamaktadır. Yüksek gelirli 
ülkelerde ise koruma tedavileri için aynı durum 
geçerlidir. FDI, Dünya Ağız Sağlığı Günü dolayı-
sıyla tüm yetkililere iyi bir ağız sağlığının, sağlıklı 
toplumun belirtisi olduğunu hatırlatmayı görev 
bilmiştir. Bu bağlamda yapılan çok şey olması-
na rağmen, hala yapılması gereken çok iş var-
dır. FDI, “ Tüm Dünyayı optimal ağız sağlığına 
kavuşturma” misyonunu yerine getirmek için 
profesyonel kuruluşlar, sağlık bakanlıkları ve 
dental endüstrilerle ortak çalışmaya kararlıdır.

Herkes, hepimiz, ister dişhekimi yada birey ol-
sun, ister profesyonel kuruluş yada halk sağlığı 
çalışanı olsun, dünya çapında daha iyi bir ağız 
sağlığı için katkıda bulunabiliriz. Hepimiz, Dün-
ya Ağız Sağlığı Gününde iyi bir yaşamın temel 
parçasının ağız sağlığı olduğu konusunda bir-
leşmeliyiz. Bugüne kadar yapılan gelişmeleri 
kutlamalı, fakat aynı zamanda hepimizin daha 
iyi bir ağız sağlığına kavuşması için çalışmaya 
devam etmeliyiz.

Dr. Burton Conrod
FDI Başkanı

12 Eylül
Dünya Oral Sağlık Günü

12 Eylül Dünya Oral Sağlık Günü bu yıl ilk kez tüm dünyada kutlandı.

“Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI), bu yıl ilk defa 12 Eylül’de Dünya Oral Sağ-
lık Günü’nü kutladı. Birincisinin bu yıl olduğu kutlamaların,ülkemizde bilim-
sel dişhekimliğinin 100.yılına denk geldiği için oldukça anlamlı oldu.
 
Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitlerine göre; diş ve diş eti rahatsızlıklarını yay-
gınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağ-
lık sorunlarından birisidir. Sanayileşmiş ülkelerde tedavi edilecek hastalıklar 
arasında dördüncü en yüksek maliyete sahip hastalıktır. Diş ve diş eti has-
talıkları aynı zamanda önlenebilir hastalıklar olmasına rağmen, ülkemizde 
koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmaması ve bunun sonucunda ortaya 

çıkan tedavi taleplerinin karşılanamaması nede-
ni ile diş ve diş eti hastalıkları oldukça 

yaygındır. Türkiye’de toplumun diş 
ve diş eti hastalıklarının tedavi 

ihtiyacını tüm dişhekimleri 
ancak 34 yılda çözebile-

cektir. 

Ayrıca FDI Başkanı  Dr. Burton Conrod Dünya 
Ağız Sağlığı günü nedeniyle tüm dünya’ya 

yayınladığı mektubudur.

Ayrıca FDI Başkanı  Dr. Burton Conrod Dünya 
Ağız Sağlığı günü nedeniyle tüm dünya’ya 

yayınladığı mektubudur.
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netim grubunun başı olarak 20 mühen-
disin olağanüstü bir tempoyla fakat gö-
nül rahatlığı içinde çalışmasını sağlayıp 
eşyönetmek suretiyle birinci derecede 
rol oynamıştı. Zamana karşı yapılan ya-
rışın kazanılmasında ikinci etken, göre-
valan mühendislerin, proje süresince 
hafta sonları da dahil her gün, en az 
12’şer saat, gerektiğinde bazı geceler, 
sökülmüş bir otomobil sedirinin üze-
rinde birkaç saat kestirerek işbaşında 
kalmayı yüksünmeyecek ölçüde dava-
ya gönül vermiş olmalarıydı. 

Çalışmalar için, Eskişehir Demiryol 
Fabrikalarında dökümhane olarak yapı-
lıp kullanılmayan bir bina seçildi. Elden 
geldiğince çeşitli tipte otomobil yapısı-
nı yakından inceleyerek fikir edindikten 
sonra yapılacak tipin boyutları, motor, 
şanzıman vb. öteki grup ve parçaların 
nasıl tasarlanıp imal edileceği üzerinde 
durulması sonucuna varıldı. 

Önce otomobilin ana hatları belirlendi. 
Dört ile beş kişilik, toplam 1000-1100 
kg. ağırlığında ortaboy denilebilecek 
bir tip üzerinde uzlaşıldı. Motor 4 za-
manlı ve 4 silindirli olarak, 50-60 BG. 
vermeliydi. Karoser için hazırlanan 
1/10 ölçekli maketlerden seçilen 1/1 
ölçekli alçı modeli yapıldı. Karoserin 
damı, kaput ve benzeri saçları, sonra 
bu modelden alınan kalıplarla yapılmış 
beton bloklara çekilmek ve çekiçle dü-
zeltilmek suretiyle tek tek imal edildi. 

Karar verilen yandan subablı bir 4 si-
lindirli motorun, gövde ve başlığı Sivas 
Demiryol Fabrikalarında dökülüp, An-
kara Fabrikasında işlendi. piston, seg-
man ve kolları Eskişehir’de yapıldı. Mo-
tor Ankara Fabrikasında monte edildi. 
Frenlemede 40 BG.’den fazla güç alı-
namayan bu motora alternatif olarak 
Ankara Fabrikası aynı gövde ve krank 
milinden yola çıkarak başka bir tip ge-
liştirdi. B Tipi adı verilen üstten subablı 
bir üçüncü motorda bu kez tanınmış 
bir 6 silindirli otomobil motorundan 
esinlenerek, fakat krank ve eksantrik 
milleri yeni baştan çizilip, hesaplanmak 
suretiyle Eskişehir’de imal edildi. Bu 

29 Ekim 1961 tarihine kadar binek 
otomobili tipinin geliştirilmesi görevi-
nin TCDD işletmesine verildiği bildirilir.
Okuyup ibret almak gerek. 

16 Haziran 1961 TCDD Fabrikalar ve 
Cer Daireleri Yönetici ve Mühendisle-
ri ile toplantıda Ulaştırma Bakanlığının 
yazısı okunarak, 29 Ekim 1961 tarihine 
kadar binek otomobili tipinin geliştiril-
mesi görevinin TCDD işletmesine veril-
diği bildirilir. 

Bu iş için 1.400.000 TL. ödenek ayrıl-
dığı belirtilir. Süre 4,5 aydır!. Bu süre 
içinde bu çapta bir geliştirme çalışması 
yapılabilir mi ki? Bırakınız geliştirmeyi 
hiçten yola çıkarak çalışabilecek bir 
otomobil yapılabilir miydi? 

Tüm ülkede Üniversiteden Basınına, 
bir avuç sanayicisinden politikacısına, 
sesi duyulabilen kimse ne otomobil 
ne de motor yapılabileceğine inanıyor, 
özel sohbetlerde, röportajlarda, film 
gösterili konferanslarda bu görüş vur-
gulanıyordu. 

Fakat bu inanılmaz şey gerçekleşiyor 
ve 28 Ekim 1961 sabahı Türkiye’de ya-
pılan bir otomobil, kaportası pürüzsüz 
olmasa da, kendi tekerlekleri üzerinde 
ve yine Türkiye’de yapılan kendi moto-
runun gücüyle Büyük Millet Meclisi Bi-
nası önüne götürülerek Devlet Başkanı 
Cemal GÜRSEL paşaya sunulabiliyor, 
bir ikincisi paşayı Anıtkabir’e götürü-
yor, sonra da Hipodrom’daki geçit res-
mine katılıyordu. 

Bu nasıl gerçekleşmişti? Ne getirmiş, 
ne götürmüştü? 

projeyle başka bir kuruluşun değil de 
TCDD’nin görevlendirilmiş olması, o ta-
rihlerde TCDD’nin onarım amacıyla ku-
rulmuş fakat geniş ölçüde yedek parça 
imal eden Ankara, Eskişehir, Sivas ve 
Adapazarı’ndaki fabrikaları ile önemli 
bir teknik potansiyeli ve yetişmiş işçi-
sinden mühendisine kadar güçlü bir 
teknik kadrosunun bulunmasıydı. 
Yüksek Mühendis Emin BOZOğLU yö-

94 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Türkiye’nin
İlk Otomobili DEVRİM

29 Ekim 1961 tarihine 
kadar binek otomobili 
tipinin geliştirilmesi 
görevinin TCDD 
işletmesine verildiği 
bildirilir.

42 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ 432008 • Sayı :3

tarih ve 1777 sayılı karar ile Prof. Dr. Cihat 
Borçbakan, Prof. Dr. Emin Burad, Pfof. Dr. 
İzzet Kantemir, Prof. Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. 
Pertev Ata’dan oluşan yeni bir komisyon kur-
du ve komisyon bu konuda bir kanun tasarısı 
hazırlayarak dekanlığa sundu. Tıp Fakültesi 
profesörler kurulunun onayından geçen bu 
tasarı üniversite senatosuna gönderildi fakat 
27 Mayıs 1960 ihtilalinin olması çalışmaların 
bir süre durmasına neden oldu.

1963 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi dekanı Prof. Dr. Behiç Onul’un teklifi 
ile profesörler kurulu Gülhane Askeri Tıp Aka-
demisi Çene ve Plastik Cerrahi profesörü ve 
aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi K.B.B. kliniğinde çene cerrahisi öğretim 
görevlisi olan Prof. Dr. Cihat Borçbakan’dan 
Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek 

Ankara’da bir Diş Hekimliği Yüksek Okulu 
açılması için çalışmalar 1959 yılında başladı. 
O zaman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı olan Prof. Dr. zafer Paykoç’un teşeb-
büsü ve profesörler kurulunun 15.03.1959 
tarihinde yaptığı toplantıda 209 sayılı karar ile 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu kurulması için gere-
ken hazırlığı yapmak üzere Prof. Dr. Muhittin 
Ülker Başkan, Prof. Dr. Emin Burad, Prof. Dr. 
Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Hilmi Akın, Prof. 
Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Celal Ertuğ, Prof. 
Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. Pertev Ata, Prof. Dr. 
Feyzullah Doğruer’den oluşan bir komisyon 
kurularak karar 26.03.1959 tarih ve D-2-3587 
sayılı yazı ile komisyon üyelerine bildirildi.

Daha sonra hazırlana rapor doğrultusunda, 
Ankara Üniversitesi senatosu 10.07.1959 

Daha sonra kurulan Pedodonti Kürsüsü’ne 
de Dr. Dt. Bedii  Küçüküçerler atandı.

Kliniklerdeki yetersizlikler nedeniyle bilahare 
Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Patoloji Kürsüleri’ne 
ait yerler Diş Hekimliği’ne devredildi. 1967 yı-
lında yüksek okul bünyesinde 10 yataklı bir 
çene cerrahisi servisi açılarak diş hekimliğin-
de ilk yataklı servis oluşturuldu. 1968 yılında 
ilk mezunlarını veren Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu 25.06.1973 tarihinde Diş Hekimliği Fa-
kültesi haline geldi.Fakülte olduktan sonra Tıp 
Fakültesi bünyesinden ayrılmak zorunda ka-
lındı. Bu sebepten Şubat  1974 tarihinde Sıh-
hıye Sağlık Sokak’ ta bir bina kiralanark idari 
bölümler ve temel tıp kürsüleri, Nisan 1975 
tarihinde Kızılay ziya Gökalp Caddesi’nde 
ikinci bir bina kiralanarak klinikler bu adrese 
taşındı. Şubat 1977 tarihinde ise halen eği-
tim yapılan Beşevler’deki kendine ait binaya 
taşınıldı.

Fakültede şu an 78 (4 temel bilimlerde olmak 
üzere 74 klinik diş hekimliği bölümlerinde) 

Okulu’nun açılması için yeniden rapor istedi. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi profesör-
ler kurulunun 05.11.1963 tarih ve 429 sayılı 
kararı ile hazırlanan rapor kabul edilerek Tıp 
Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksek Oku-
lu açılması onaylandı. Ankara Üniversitesi 
Senatosu 12.11.1963 tarih ve 2624 sayı ile 
kararı uygun gördü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
22.11.1963 tarihinde 030.1/20593 sayı ile 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun kuruluşunu 
onayladığı, 28.11.1963 tarih ve 41-6/ 1299 
sayılı yazı ile Rektör Prof. Dr. İhsan Doğrama-
cı tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bildi-
rildi. 14.12.1963 tarih ve 11581 sayılı Resmi 
Gazete’de hazırlanan yönetmelik yayınlana-
rak yürürlüğe girdi. 

Profesörler kurulunca tahsis edilen Tıp 
Fakültesi’nin Diş polikliniği ve buna bitişik eski 
göz polikliniği birleştirilip gerekli değişiklikler 
yapılıp tefriş edilerek diş hekimliği klinikleri ha-
line getirildi. 10.11.1963 tarihli günlük gaze-
telere de evvelce Hacettepe Üniversitesi’nde 
açılmış imtihanı kazanan ve oraya girmemiş 
10 öğrenci alınacağı ilan edildi. Ayrıca Harp 
Okulu’ndan ayrılan 11 öğrenci de kabul edi-
lerek toplam 21 öğrencinin F.K.B.ye kayıt-
ları yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 29 Ocak 1964 
Çarşamba günü Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı,Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Behiç Onul, Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. Dr. Cihat Borçbakan’ın 
konuşmalarından sonra Milli Eğitim Bakanı 
İbrahim ökten tarafından öğretime açıldı.

Diş Hekimliği Yüksek Okulu’unda başlangıçta 
dört branş açılarak şu kadrolar kuruldu:

Ağız ve Çene Cerrahisi Kürsüsü:Prof. Dr. 
Cihat  Borçbakan, Uzman Dr. Suphi Ko-
nukman, Asistan Dt. Sait Akoğuz, Asistan 
Dt.Şakir Akça, Asistan Dt. Refik Yöney Protez 
Kürsüsü: Dr. Dt. İlhan Çuhadaroğlu, Asistan 
Dt. Cemal Altan, Asistan Dt. Coşkun Yılmaz

Tedavi Kürsüsü: Dr. Dt. Bülent Başaran, 
Asistan Dt. Rezzan İçkam, Asistan Dt. Ulu-
say Koryak

Ortodonti Kürsüsü: Dr. Dt. Nurettin Günay, 
Asistan Dt.Cengiz Oktay, Asistan Dt. Şefika 
Konukman
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9 Teşrinievvel (Ekim) 1923; Kurtu-
luş Savaşı bitmişti; Ankara’da ka-
lesi, surları, Erzurum Kapısı, Çankırı 
Kapısı, İstanbul Kapısı, İzmir Kapı-
sı, Namazgah Kapısı, Aynalı Kapı, 
Kayseri Kapısı arasındaki kerpiç 
evlerin arasından pırıl pırıl bir Cum-
huriyet doğmaktaydı.

Kısa bir süre öncesinden kadar 
Mehmetçik’lerin cepheye gitmek 
üzere aşağıdaki istasyon binasına 
yürüken:

“Ankara’nın taşına bak
Gözlerimin yaşına bak
Ankara’nın dardır yolu
Yunan almış sağı-solu
Gelsin Kemal Paşa Kolu
Korku nedir içimizde bilinmez
Kanlı yazı alnımızda silinmez
Biz var iken, Ankara’ya girilşmez.”

Diye marş söyleyerek önünden geç-
tikleri Taş Han’ın karşısındaki Meclis 
binasında, Gazi Mustafa Kemal’in 
isteği doğrultusunda İsmet (İnönü) 
Paşa’nın verdiği kanun teklifinin (bir 
milletvekilinin itirazına karşılık) kabul 
edilmesiyle Ankara “Makarrı İdare”-
yani “Başkent”olmuştu.

Ankara’da elektriğin üretilmeye 
başlamasına daha iki sene vardı, 
bu yüzden Meclis gaz lambaları ve 
istasyondaki buharlı lokomotiften 
çekilen hat ile aydınlatılıyordu.

On altı gün sonra, 29 Teşrinievvel 
(Ekim) 1923’de, aynı binada Bolu 
Mebusu İsmet (Eken) Bey’in baş-
kan olduğu oturumda da Cumhu-
riyet ilan edilecek; hemen akabinde 
Gazi Mustafa Kemal, 159 mebusun 
158’inin oyuyla Cumhurbaşkanı 
seçilecek-tek oyu da kendisi İsmet 
Paşa’ya verecekti.

Genç Cumhuriyet’in başkentinin 
Ankara olmasına, topraklarımız-
dan “Ya İstiklal-Ya ölüm” savaşıyla 
kovabildiğimiz İngilizler, Fransızlar 
ve İtalyanlar sıcak bakmayacak, 
başkentin İstanbul olmasında ısrar 
edecek ve büyükelçi göndermeye 

yanaşmayacaklardı. Ankara, artık; 
Türkiye Cumhuriyeti demekti ve 
Gazi’nin kararlı tutumu neticesinde 
1927, 1928’lere gelindiğinde işgal-
ci ülkelerin diplomatik alanda da di-
rençleri kırılacak, büyükelçileri birer 
birer Ankara’ya göndermek zorun-
da kalacaklardı.

Onca yoksullukla, onca yorgunlukla 
canla başla pırıl pırıl bir Cumhuriyet 
Ankara’sı inşa ediliyordu. Tarifsiz 
bir coşku “baş” kentten başlaya-
rak, tüm ülkeye dalda dalga yayıl-
maktaydı.

Hakimiyet-Milliye Meydanı’nda, 
Yeni Gün Gazetesi’nin sahibi Muğ-
la Mebusu Yunus Nadi (Abalıoğlu) 
Bey’in de girişimleriyle ve halktan 
toplanan paralarla, yüzüklerle, bile-
ziklerle Heinrich Krippel tarafından-
Gazi’nin “Sakarya” isimli aygırın 
üzerinde yer aldığı-zafer Abidesi 
yapılırken Ankara’nın nüfusu 75000 
idi.

Ankara’da devletin daireleri hızla 
yükselirken şehre büyük bir memur-
yani kültür göçü de olmaktaydı.O 
çetin dönemde memurların ikameti 
için Ankara’da “Yenişehir” kurulu-
yordu. Karlı kış gecelerinde kimi za-
man kurtlar Yenişehir’e kadar inip 
Şehremini’nin Avrupa’dan getirttiği 
bronzdan kız heykelini dişliyorlardı.
Falih Rıfkı Atay bu durumu “Çanka-
ya” kitabında.

“…Gece kar o kadar yağmıştı ki, 
otomobiller saplanmışlar, sökü-
lemez hale gelmişler. İngiliz Bü-
yükelçisi George Clark, yanında 
müsteşarıyla birlikte Başvekil İsmet 
Paşa’nın evinden çıkınca, yürüye-
rek gitmekten başka çare olmadı-
ğını görür. Evi de birkaç yüz metre 
yukarıda. Fakat ara yer bomboş, 
kırlık. Biraz ilerleyince büyükelçiyi 
bir gülme tutmuş.’Kurtların bizi par-
çalaması bir şey değil. Fakat kurtla-
rın parçaladığı insanlardan ilk defa 
olarak, kar üstünde frak ve silindir 
şapka parçaları kalacak’ demiş…”
Satırlarıyla anlatacaktı.

Ulus’tan, Keçiören’e, Etlik 
Bağları’na şasi ve motoru ithal edi-
len, karoseri ağaçtan Bursa’da ya-
pılan gri renkte, beş, altı yada sekiz 
kişilik “Kaptıkaçtı”lar yolcu taşımak-
taydı.

Bir de İmalat-ı Harbiye’nin (Maki-
ne Kimya Endüstrisi) çalıştırdığı on 
iki, on dört kişilik üstü açık sarı, altı 
yeşil, yüksek iki basamakla çıkı-
lan, motoru önden kurmalı olarak 
çalıştırılan, yolcuları tamamen dol-
duktan sonra kalkan, halkın EMA-
YEN dediği Almanya’dan getirilmiş 
M.A.N. otobüsleri vardı. Sovyetler 
Birliği’nden buğday karşılığı yüz 
adet alınan ve bilet ücretleri, tam; 
15 kuruş, öğrenci; 7,5 kuruş olan 
zıS marka otobüsler daha sonra-
1935’te gelecekti.

zis marka otobüslerin karoser-
lerinin üzerine “Uray Otobüsle-
ri” diye yazılmıştı. Uray:Belediye 
demekti.”Uray” halk tarafından hiç 
tutulmamış, kullanılmadığı için za-
manla unutulup gitmişti.

Uray gibi halk tarafından benim-
senmeyip unutulan başka sözcük-
ler de vardı.

Kamutay : Meclis
İlbay : Vali
İlçebay : Kaymakam

zis’lerin arkasında Emayen’lerde 
olmayan yolcu indirme-bindirme 
kapısı vardı. Sibirya’nın eksi kırk 
derece soğuğunda bile tıkır tıkır iş-
lediği söylenirdi. Otobüslerin garajı 
da Sıhhiye’de, bugünkü Abdi İpek-
çi Parkı’nın olduğu yerdi. Bu garaj 
1946’da tamamen yanacaktı.

Yollarda, Körük (tek atlı), Fayton 
(çift atlı), iki kişilik landon (Kupa) at 
arabalarının dışında, halkın aynen 
“Doç”, “Ford” ve “Şevrole” diye 
okuduğu, lastik “ebüüüve” (fosford) 
kornalı araçlar vardı. Şehir içinde 
korna çalmak yasaktı. İkinci Meclis 
Binası’nın önünde Gazi’nin lincoln 
arabası beklerdi. Az sayıdaki taksi-
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olacaktır. özellikle doğu anadolu bölgeleri-
mizdeki illerde halen alanında uzmanlaşmış 
diş hekimi eksiklikleri vardır. Ancak, yeni fa-
kültelerin kurulması, gelişmiş üniversitelerde 
öğrenci kontenjanının düşürülmesi ve her 
sene mezun olan toplam diş hekimi sayısının 
stabil kalması şartıyla yeni fakültelerin açıl-
masında fayda vardır.

H. Aras TEK:  Uluslararası diş hekimliği eği-
timi standartlarının ulusal fakültelere uyum-
landırma çalışmaları ne durumda?

K ARAZ: Başkent Üniversitesi Diş Hekimli-
ği Fakültesi’nin kurulması ve gerek doktora 
programlarına gerekse lisans eğitimine baş-
lanma aşamasında, pek çok uluslararası üni-
versitenin kapsamında bulunan diş heklim-
liği fakültelerinin programları ve fiziki şartları 
araştırılmıştır. Programlarımızın Avrupa Uyum 
Yasalarına uymasına da özen gösterilmiştir. 
Ayrıca, Türkiye’deki pek çok diş hekimliği fa-
kültesine göre oldukça yeni olduğumuz için, 
uluslararası eğitim standartlarına uyum daha 
ılımlı olmuştur.

H. Aras TEK:  Tam gün yasa tasarısı gün-
demde; eğitim veren bir kurum olarak, bu 
yasanın yürürlüğe girmesi durumunda diş 
hekimliği öğrencilerinin eğitim kalitesinin ne 
yönde etkineceğini düşünüyorsunuz, bu ko-
nuda önerileriniz nelerdir?

K ARAZ: Fakültemizde kısmi statü uygula-
ması bulunmamaktadır. Sağlıklı ve başarılı 
eğitim ve bilimsel araştırmaların olabilmesi 
açısından, öğretim üyelerinin tam gün çalış-
malarının yararlı olacağı kanısındayım.

H. Aras TEK:  Yetkililer bu yasa tasarısı gün-
deme geldiğinde sizden görüş alıyor mu?

K ARAZ: Henüz bu konuda yetkililer bizler-
den fikir almamıştır.

H. Aras TEK:  Akademik kadronun sıkıntıları 
(ekonomik, bilimsel, hukuki vs) nelerdir?

K ARAZ: Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle akademik personelin zaman za-
man ekonomik sıkıntıları olabilir ve bu sıkın-
tılar bilimsel çalışmaları etkileyebilir. Ancak 
üniversitemiz, fakültemizde çalışan akademik 
personele bilimsel etkinliklerde tüm olanak-
larıyla destek olmaktadır. Gerek yurtdışında 
uluslararası, gerekse ulusal kongre veya top-
lantılarda özellikle bilimsel sunumlara destek 
verilmektedir.

H. Aras TEK:  Döner sermaye sistemi aka-
demik kadronun sıkıntılarını çözmek için ye-
terli mi, bu performans sistemi öğrenci eğiti-
mini olumsuz yönde etkiler mi?

K ARAZ: Fakültemizdeki akademik kadro 
gerek poliklinik hizmetlerinde gerekse eği-
tim-öğretim programlarında özveriyle çalış-
maktadır. Elbette ekonomik koşullar günü-
müzde önemlidir ancak önemli olan yaptı-
ğımız işi sevmek ve kanıksamaktır. Unutma-
mak gerekir ki diş hekimliği eğitiminin amacı 
veya hedefi, mezun olduklarında hastaların 
sorumluluğunu efektif ve güvenli şekilde pro-
fesyonel olarak taşıyan, bilgili, işinin ehli, ye-
tenekli ve insancıl diş hekimleri yetiştirmektir. 
öğrencilerimize iyi bir eğitim vermek ama-
cıyla fakültemizde görev yapan tüm öğretim 
elemanları büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 
öncelikli görevleri öğrenci eğitimi olduğu için 
performans sistemi ikinci sırada yer almakta-
dır ve eğitimi etkilememektedir.

H. Aras TEK:  Fakülte lerde özellikle doktora 
yapan meslektaşlarımızın kadro sıkıntısı var. 
Fakültenizde nasıl bir yöntem uygulanıyor?

K. ARAZ: Fakültemizde doktora programı 
paralı olup doktora öğrencilerinin kadrosu 
bulunmamaktadır. Ayrıca fakültemizde kad-
rosuz öğretim elemanı veya üyesi de bu-
lunmamaktadır. Anabilim dalları ihtiyaç duy-
duklarında kadro açılarak öğretim elemanı 
almaktayız.

H. Aras TEK: Diş hekimliği uzmanlık yasa 
tasarısı hakkındaki düşünceleriniz ve öneri-
leriniz nelerdir?

K ARAZ: Diş hekimliğinde de tıp dalların-
da olduğu gibi uzmanlık olmalıdır. Bu konu 
ile ilgili fakültelerde ve Türk Diş Hekimliği 
Birliği’nde bulunan temsilciler detaylı çalış-
malar yaparak yasanın bir an önce çıkması 
sağlanmalıdır.

H. Aras TEK:  Şu ana kadar mezun vereme-
diniz ama doktora çalışmalarını tamamlayan-
lar oldu sanırım.

K ARAZ: Evet lisans eğitimine 3 yıl önce 
başladığımız için henüz mezun vermedik. 
Ancak, Başkent Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nden mezun olan dişhekimlerinin 
kaliteli ve en son teknolojiyi kullanarak hizmet 
verebilecek birer sağlık personeli olacakları-
na içtenlikle inanıyoruz. 2000-2001 döne-
minden bu güne kadar da fakültemizde Ağız 
Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim 
Dalı’nda 5, Periodontoloji Anabilim Dalı’nda 
4, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 2, 
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’nda 
2 ve Ortodonti Anabilim Dalı’nda 6 doktora 
öğrencisi uzman olarak mezun olmuştur.
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Astra Tech İmplantlarıyla yapılan prospektif çalışmalardaki marjinal kemik 
seviyesindeki değişim sonuçları. 
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Roos et al. Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504-514.
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Merih BAYKARA
ADO Başkanı

“Kudus’e atanan bir yabancı gazeteci, Ağlama Duvarı’nın önünden ge-
lip geçerken, bir musevinin her gün duvarın önünde diz çöküp dua 
ettiğini farketmiş. Haftalarca aynı manzarayı görünce dayanamamış ve 
sonunda adamla bir röportaj yapmaya karar vermiş.

Adamdan izin aldıktan sonra teybini açmış ve konuşmaya başlamış:

- “İsminiz?”

- “David. Polonya yahudisiyim. 65 yaşındayım. Smalla da bir manav 
dükkanım var. Evliyim. İki çocuğum TelAviv’de bir çiçek serasında ça-
lışıyorlar...”

- “Sizi her gün burada, Ağlama Duvarı’nda, dua ederken görüyorum.”

- “Evet, her sabah dükkanımı açmadan önce buraya gelir, dünya ba-
rışı ve ulusların kardeşliği için dua ederim... Öğle tatilinde yine gelir; bu 
kez yeryüzündeki acıların ortadan kalkması ve bütün insanların refaha 
kavuşması için dilekte bulunurum...  Akşam da eve dönmeden önce 
yine uğrar; bu kez iyi ve dürüst insanların esenliği için dua ederim...  
Cumartesi günlerimin tamamını da burada geçiririm, ayni şeyler için 
dua ederek...”

- “ Çok güzel.... Ne kadardır sürüyor bu?”

- “ İsrail kurulup da buraya göç ettiğimden bu yana... Yani 40 yıldan 
fazla oldu...” 

Gazeteci etkilenmiştir. Duygulu bir ses tonuyla sorar:

- “ 40 yıldır burada dua ediyorsunuz... Bunca yıl sonra nasıl bir duygu 
var içinizde? Nasıl hissediyorsunuz?...”

Yaşlı musevi; ümitsiz, bitkin ve üzgün bir ifadeyle duvara bakar ve kırgın 
bir ifadeyle cevap verir:

- “ Bilmiyorum. Sanki, duvara konuşuyormuşum gibi bir duygu var içim-
de... “

Sanıyorum bu hikayeyle neyi anlatmak istediğim açıkca belli oluyor. Biz 
de kırk yıl olmasa bile yıllardır dişhekimliği için emek verenler neredeyse 
ağlama duvarının önündeyiz, sanki duvara konuşuyoruz. Biz bu kadar 

AğlAMA DUVARıAğlAMA DUVARı
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bitkin ve umutsuz değiliz, ancak ümidimiz azalıyor. Üstelik ekonomik 

krizden hiç kurtulamamış bizler yeni bir ekonomik tsunaminin içine 

debeleniyoruz.

Halbuki halkımızın ağız ve diş sağlığının durumu içler acısı iken, diş-

hekimlerinin muayenehanelerinin atıl durumda kalması akıl alır bir du-

rum değildir. Geçmişin anılarıyla değil, geleceğimizin sorumluluklarıyla 

ilgilenmek durumundayız. Bu sorumlulukla yöneticilere çağdaş bir 

ağız-diş sağlığı politikası önerirken, sadece dişhekimlerini değil, halkı-

mızı düşünüyoruz. Fikir bazında herkesin evet dediği, ancak bir türlü 

hayata geçirilemeyen projeler ne yazık ki hem toplumun ağız sağlığı 

için, hem de dişhekimliği mesleği için geri getirilemeyecek zamanın yi-

tirilmesinden başka işe yaramıyor. Neredeyse her gün muayenehane-

lerden ne zaman hizmet alınacak diye soran meslektaşlarımıza cevap 

vermekte zorlanıyoruz.

Mezun olurken bize bir hocamız şöyle demişti;” Fakültede önce ders-

leri alırsınız, sonra sınav olursunuz. Gerçek hayatta ise tam tersidir; 

önce sınav olursunuz, sonra ders alırsınız.” Yaşadıkça bunun ne ka-

dar doğru olduğunu görüyoruz. Sorun sadece muayenehanelerden 

hizmet alınması değil. Öyle olsaydı inanın bu kadar sıkıntı yaşanmazdı. 

Eğer özelden hizmet alımı gerçekleşse dişhekimleri arasındaki rekabet 

daha da artacaktır. Bu sefer fiyatta rekabet de ortadan kalkacağı için 

sadece hizmet sunumunda rekabet olacaktır. Hizmette rekabet de-

mek ise bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin kullanılması ile olacaktır. 

Ne yazık ki bazı meslektaşlarımız gerek bilimsel, gerek teknolojik ge-

lişmeleri gerektiği kadar yakından takip etmemekte, edememektedir. 

Bunun sebebi olarak ekonomik sıkıntılar gösterilebilir. Kazanamıyoruz 

ki bilime ve teknolojiye harcayalım denebilir. Ancak şu da bir gerçek-

tir ki, mesleğine yatırım yapmayanın meslekten kazanması zordur. 

Kongre ve sempozyumlara katılan dişhekimlerinin oranı yaklaşık 1/10 

dir. Yıllardır haksız rekabetle mücadele ederken haklı rekabete ne ka-

dar hazırız?
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Nihat KÖKSAL
Genel Sekreter

Meslek örgütümüz için çok yoğun bir dönemi geride bıraktık. Bir yan-
dan bu yıl 20.ni düzenlediğimiz ülkemizin en eski ve en düzenli dişhe-
kimliği etkinliği olan EXPO-DENTAl Ankara, bir yandan EXPO-DENTAl 
Ankara ile aynı tarihlere denk gelen Türk Dişhekimleri Birliği 12.Ola-
ğan Genel Kurulu, bir yandan da Türk Dişhekimleri Birliği öncülüğünde 
muayenehanelerden hizmet satın alınmasına yönelik çalışmalar, basın 
açıklamaları v.b.

Kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşen bu yoğun tempoda büyük bir 
özveriyle çalışan işlerinden, ailelerinden, sosyal yaşamlarından fedakar-
lık ederek üstlendikleri işleri en iyi şekilde tamamlayan değerli meslek-
taşlarıma tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Odamız organizasyonu olan ve 20.ni düzenlediğimiz EXPO-DENTAl 
Ankara bu yıl 14-15-16 Kasım 2008 tarihlerinde Sheraton Otel’de 
yapıldı. Her ne kadar Türk Dişhekimleri Birliği 12.Olağan Kongresi ile 
aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle bazı eksikliklerimiz olduysa da 
“Başarısızlıktan Başarıya” ana temasıyla hazırlanan Bilimsel Program 
katılımcılara yeni bilgiler edindirdi. Hükümet ne kadar yok derse desin 
hepimizin yaşadığı ekonomik kriz, organizasyonumuzun fuar kısmında 
kendini ciddi biçimde gösterdi. Bir kısım sektör firmaları ekonomik kriz 
nedeniyle fuara katılmadılar.

Bu yılki EXPO-DENTAl Ankara’da ülkemizde ve belki dünyada ilk ve tek 
örnek olan bir etkinliğe de verdik. Dişhekimi Dolunay HAMAMİzADE’nin 
yazdığı “Dişe Dokunur Bir Gün” isimli tiyatro oyununu Dişhekimlerinden 
oluşan kadro ile sahneledik. İzleyenlerden olumlu tepkiler alan oyun 
pek çok Dişhekimleri Odası’ndan kendi üyelerine sahnelemesi teklifi 
aldı. Ankara Dişhekimleri Odası’nın diğer Odalardan övgüler almasını ve 
diğer Odalar nezdinde prestijinin artmasını sağlayan bu etkinliğe emek 
veren herkese teşekkür ediyoruz.

14-15-16 Kasım’da sadece EXPO-DENTAl Ankara’yı yapmadık. Aynı 
tarihlerde ülkemizde Bilimsel dişhekimliğinin 100.Yılının kapanış töreni 
ile birlikte TDB’nin 12.Olağan Genel Kurulu da gerçekleşti. Biri TDB 
Başkanvekili Prof.Dr.Murat AKKAYA, diğeri Antalya Dişhekimleri Odası 
önceki dönem başkanı Sayın Rukselan SElEK’in başkan adayı olduğu 
iki liste yarıştı. Odamız 4’ü doğal delege 5’i ise A.D.O. Genel Kurulunda 

Merhaba,
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seçilmiş delegeler olmak üzere 9 üyesi ile listelerde aday olarak TDB 
Genel Kurulunda etkin bir rol aldı. Seçimler sonucunda yeni TDB Yö-
netimi Sayın Prof.Dr.Murat AKKAYA Başkanlığında oluştu. Yeni TDB 
yönetimini kutlarken Dişhekimlerinin, dişhekimliğinin ve toplumun ağız 
ve diş sağlığının sorunlarına bütüncül bir bakışla eğilmelerini ve ilgili 
tüm kesimleri harekete geçirerek sorunların çözümünde adımlar ata-
bilmelerini diliyoruz. Bu noktada, TDB’nin sorunların tespiti ve çözüm 
yollarının belirlenip yaşama geçirilmesinde örgütünden, üyelerinden 
güç alması gerektiğini ve bunun içinde örgüt içi demokrasiyi tam ola-
rak işletmesi gerektiğini belirtmeliyiz.

15 Ekim 2008 tarihinde tüm Dişhekimleri Odaları kendi bölgelerinde 
muayenehanelerden hizmet satın alınması talebiyle basın açıklamaları 
yaptılar. Odamız tarafından yapılan basın açıklamasına katılan az sa-
yıdaki duyarlı dişhekimlerinin yarısını kamuda çalışan, muayenehanesi 
olmayan dişhekimleri oluşturuyordu. Basın açıklamalarının ardından 
TDB planlanan diğer eylemleri erteledi. Erteleme gerekçesi hükümet 
kanadının taleplerimiz üzerinden görüşmelere başlamasıydı. Umuyo-
ruz ki bu hükümetin bir oyalama taktiği değildir ve görüşmeler olumlu 
sonuçlanır. Her ne kadar TDB’nin hükümet kanadına ilettiği teklifler 
kimi noktalarda geri adımlar içeriyor ve alanımızla ilgili sorunları temel-
den çözecek bütüncül yaklaşımı göstermiyorsa da sağlanabilecek 
kazanımların sorunların temelden çözümüne giden yolda birer adım 
olmasını diliyoruz.

Kısır, kişisel çekişmelerden arınmış, hepimizin üzerimize düşenleri 
yaptığımız

“Yarin yanağından gayrı,

her yerde,

her şeyde

hep beraber…”

diyebileceğimiz günleri hep beraber yaşayabilmek umuduyla…



Polimerizasyon büzülmesinin yol açtığı mikrosızıntı, sınırlarda renklenme, de-bonding, sekonder çürükler, 
minede mikro çatlaklar ve post-operatif hassasiyet gibi klinik sorunlarla karşılaşma riski artık çok düşük.

3M ESPE, 10 yıllık çalışmasının sonucu olarak devrimsel nitelikteki Silorane teknolojisini geliştirdi. Filtek Silorane Restoratif 
ve adeziv sisteminin sunduğu avantajlar: 

• %0,9* oranı ile en düşük hacimsel büzülme
 Mükemmel kenar uyumu sağlar, sınırlarda renklenme ve ikincil çürük riskini azaltır.

•  Metakrilat kompizetlere kıyasla polimerizasyon stresi çok daha düşüktür
 Mine çatlaklarını, tüberkül kırıklıklarını, mikrosızıntıyı ve post operatif 
 hassasiyeti önler.

•  Mükemmel Işık Stabilitesi
 Reflektör ışığında 9 dakika çalışma zamanı verir.

Düşük Polimerizasyon Büzülmeli Posterior Restoratif
Filtek  Silorane™

hacimsel 
Yeni rekor:

büzülme!* < 1%
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Kat:5 Etiler 34340 İstanbul
www.3m.com.tr
www.3mespe.com

Yeni rekor:

Adakule Sok. 23/4 Kızılay / Ankara
Tel : (0312) 430 86 21
Faks : (0312) 430 86 13
e-mail : osmaneren77@hotmail.com



Diş Beyazlatma Sistemi

Beyaz gülümsemenin

Türkiye’de. 
kolay yolu artık

Zaris  White & Brite™

3M ESPE Dental Ürünler
Nisbetiye Cad. Akmerkez Blok:3
Kat:5 Etiler 34340 İstanbul
www.3m.com.tr
www.3mespe.com.tr

Türkiye’de. 
Amerika’da uzun süredir güvenle kullanılan
3M ESPE’nin dis beyazlatma sistemi Zaris White & Brite
artık Türkiye’de.

•  Karbamid Peroksit içerir, hassasiyet riski düşüktür.

•  %30’luk ofis tipi; %16 ve %10’luk ev tipi olmak üzere
 3 konsantrasyonu vardır.

•  Plak tekniği uygulama kolaylığı sağlar, zaman kazandırır.

•  Ürünün etken maddesi ve uygulama şeklinden dolayı diş eti veya
 dil koruyucusuna ihtiyaç duyulmamaktadır.

•  Ekonomik fiyat avantajı sağlar.

‚

Adakule Sok. 23/4 Kızılay / Ankara
Tel : (0312) 430 86 21
Faks : (0312) 430 86 13
e-mail : osmaneren77@hotmail.com
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Çünkü
Sağlık; insanın en önemli ve en kutsal hakkıdır.

Çağdaş bir bakışla, yeniliklerin ve değişimlerin ışı-
ğında, daha bilimsel ve geniş kapsamlı ele alındığın-
da tüm vücut sağlığı düşünülmelidir. Dünya Sağlık 
örgütü ise sağlığın tanımını; yanlız hastalık yada sa-
katlık halinin bulunmayışı değil, bedensel, ruhsal ve 
sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak vermiştir.
Vücudun en önemli giriş kapısı olan ağız ve bununla 
beraber dişlerin sağlığının genel sağlığın bir parçası 
olduğu göz ardı edilmemelidir. Beslenme ve solu-
numla vücudun en önemli giriş yeri olan ağız ve diş-
lerin sağlığı genel sağlığın, yaşam fonksiyonlarının 
ve yaşam kalitesinin en önemli bir parçasıdır.

Yapılan çalışmalarda
*5-17 yaş grubunda çocukların %60 ‘ında diş ve 
dişeti enfeksiyonu nedeniyle büyüme ve gelişim ye-
tersizliği

*Erken çocukluk döneminde diş çürüklü çocukların 
%80 ‘inde sağlıklı ağızlara sahip olanlara göre ideal 
kilolarında olmadığı

*İleri derecede dişeti sorunu olan hamilelerde düşük 
riskinin, sağlıklı dişetine sahip anne adaylarına göre 
8 kat fazla olduğu

*Diş ve dişeti hastalığı olan 39-49 yaş grubunda 
koroner kalp hastalığı görülme riskinin 3-7 kat fazla 
olduğu

*Kötü ağız hijyenine sahip bireylerde kronik solu-
num sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin 4-5 
kat fazla olduğu belirtilmektedir.

Çünkü
Bireylerin tam fiziksel sağlığı ile vücuttaki tüm organ 
ve dokuların sağlıklı olması ile mümkündür. Ağız diş 
sağlığı da bireyin vücut sağlığını doğrudan etkileyen 
bir faktördür.Toplumların gelişmişlik düzeyleri sade-
ce ekonomileri yada kişi başına düşen gelir oranları 
ile değil, eğitim ve sağlık ölçütleride göz önünde tu-
tularak değerlendirilmektedir.

Çünkü
Halkımızın %47’si son bir yılda dişhekimine gitme-
miştir. Yaşamı boyunca hiç dişhekimine gitmeyen 
nüfus oranı ise %12.5 ‘dir. 1992 yılında Sağlık Ba-
kanlığı Sağlık Projesi Koordinatörlüğü tarafından ya-
pılan araştırma sonucuna göre, gelişmiş ülkelerde 
nüfusun dişhekimine gitme sıklığı 5 iken, ülkemizde 
bu oran 0.7 ‘dir.

Çünkü
Diş çürükleri yönünden değerlendirdiğimizde;
* 6 yaş grubunda süt dişlerde çürük oranı %83

* 35-44 yaş grubunda kırsal kesimde çürük pre-
velansı %95-98, şehir çevresinde %79, şehirlerde 
%76

* 20-24 yaş grubunda diş çürüğü nedeniyle kişi ba-
şına tedavi edilmesi gereken diş sayısı 5.58, 25-29 
yaş grubunda 7 dir.

* 12-13 yaş grubunda her 100 çocuktan 81-
84’ünün dişlerinde çürük bulunmaktadır. 30-34 yaş 
grubunda ise 100 kişiden 97’ sinde çürük vardır.

Özelden Hizmet Satın Almak...
Niçin?
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Çünkü
Dişeti hastalıkları yönünden değerlendirdiğimizde * 
12 yaş grubunda %50, 25-29 yaş grubunda %90 
oranında dişeti hastalığı sorunu bulunmaktadır. Ay-
rıca protez kullanma yaşının hayli erken olduğu gö-
rülmektedir. Sabit proteze başlama yaşı 18, parsiyel 
proteze başlama yaşı 20-24, tümüyle dişsiz kalma 
yaşı 30-35’ e kadar inmektedir.

Çünkü
Ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı sorunlarının genel bir 
analizi yaptığımızda ise

Nüfus artışı yüksek, dişhekimi başına nüfus kabul 
edilebilir düzeydedir. Ancak dişhekimi başına dü-
şen nüfus dağılımı homojen değildir. Kamu kesimi 
hizmetleri tedavi ağırlıklıdır, koruyucu dişhekimliği 
hizmetlerine gereken önem verilmemektedir. Okul 
çağı çocuklarına yönelik eğitimler, ciddi, planlı koru-
yucu çalışmalar yapılmamaktadır.

Çünkü
Ülkemizde diş fırçalama alışkanlığı yaygın değildir. 
Ülkemizde dişfırçası diş macunu tüketimine baktığı-
mızda bunun gelişmiş ülkelerin çok düşük olduğu-
nu görmekteyiz.

Diş macunu kullanımı
 (Gr/Yıl)
İngiltere 480
İtalya 270
İspanya 155
Türkiye 40-45 1990 yılı
 80-85 2002 yılı
 87-90 2006 yılı

Diş fırçası kullanımı
 (Adet/Yıl)
İngiltere 2.4
İsveç 2.5
Türkiye 0.25 1990 yılı
 0.33 1996 yılı
 0.71 2006 yılı

Çünkü
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen ve 
bizimde tarafı olduğumuz “İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi” nin 22. Maddesinde “her şahsın, 
cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güven-
liğe hakkı vardır, yine 25 maddenin birinci fıkrasına 
göre “ her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, 
yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal 
hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin 
edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, has-
talık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanla-
rından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hal-
lerde güvenliğe hakkı vardır”hükmüne yervermiştir.

Çünkü
Bakanlar Kurulu’nun 10.07.2003 tarih ve 2003/5923 
sayılı kararnamesi ile yürürlüğe giren (11.08.2003 
tarih 25196 sayılı Resmi Gazete) “Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 
9. Fıkrasında; bu sözleşmeye Taraf Devletlerin, her-
kesin sosyal sigortada dahil olmak üzere sosyal 
güvenlik hakkını tanıdığı belirtilmiş, 12. Maddesinin 
birinci fıkrasında;” bu sözleşme’ye taraf devlet-
ler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel 
ve zihinsal sağlık standartına sahip olma hak-
kını kabul ederler.” hükmüne yer verilerek, söz-
leşmeye taraf devletlerin bu hakkın tam olarak 
kullanılmasını sağlamak için alacakları tedbirler 
sayılmış, salgın; yöresel mesleki ve diğer hasta-
lıkların önlenmesi tedavisi ve kontrolü, hastalık 
durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım 
sağlayacak koşulların yaratılması amacıyla taraf 
devletlerin gerekli tedbirleri alacakları hükme 
bağlanmıştır.

Çünkü
İç hukukumuza baktığımızda ise öncelikle Anayasa-
mızın 2. Maddesinde Devletimizin nitelikleri sayılmış 
ve sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış, 5 
maddesinde Devletin temel amaç ve görevleri sa-
yılarak kişilerin ve toplumun refah ve mutluluğunu 
sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal en-
gelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığı-
nın gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalış-
mak görevine ” herkes, yaşama, maddi ve manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” hük-
müne yer verilmiştir.

Çünkü
Yine Anayasamızın “ Sağlık hizmetleri ve çevrenin 
korunması” başlıklı 56. Maddesine göre” Devlet, 
herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sür-
dürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde ta-
sarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hiz-
met vermesini düzenler”, yine “ DEVlET BU GÖRE-
VİNİ KAMU VE ÖzEl KESİMlERDEKİ SAğlıK VE 
SOSYAl KURUMlARıNDAN YARARlANARAK, 
ONlARı DENETlEYEREK YERİNE GETİRİR” hük-
müne yer verilmiştir.

Çünkü
Diş ve dişeti hastalıklarında sadece dişlerde bulu-
nan çürülerin kontrol altına alınması değil, aynı za-
manda ağız ve çevre dokularının sağlık koşullarının 
ve ilişkili yaşam kalitesinin sürdürebilirliği önem ka-
zanmaktadır.
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Ağız hastalılarının geleneksel yöntemler kullanılarak 
tedavi edilmesi oldukça maliyetli bir işlemdir. Diş 
ve dişeti hastalıkları dünyada en yaygın ve en sık 
tekrarlanan hastalıkların başında gelir. Sanayileşmiş 
ülkelerde tedavi edilecek hastalıklar arasında dör-
düncü en yüksek maliyete sahip hastalıklardır. Bir 
çürüğü, bir dişeti hastalığını tedavi ettikten sonra 
ağız ve diş sağlığına gerekli önem verilmediği, fır-
çalama işlemlerinin ve periyodik bakım ve kontroller 
yapılmadığında yaşam boyu maliyet süregelmekte-
dir. Onun içindir ki Koruyucu Dişhekimliği uygula-
maları büyük önem taşımaktadır.

Gelişmiş bir çok ülkede gözlemlenen diş çürükleri-
nin azalma oranının nedeni, gerçekleştirilen bir dizi 
kamu sağlığı önleminin sonucudur.

Dişhekimi ihtiyacı; dişhekimliği eğitiminin içeriği, 
toplumun diş sağlığına olan ihtiyaç ve talebi, dişhe-
kimlerinin coğrafik dağılımı, orta ve uzun vadeli sağ-
lık hedefleri, koruyucu hizmet çalışmaları, bunların 
sürekliliğini sağlamak, kalıcı politikalar oluştumak ve 
toplumun ağız ve diş sağlığı seviyelerini gelişmiş ül-
keler düzeyine çıkarma kriterleri göz önüne alınarak 
belirlenmelidir.

Çünkü
Anayasaya göre, devlet herkesin hayatını beden ve 
ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlamak ama-
cıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 
vermesini düzenler. Bu görevini kamu ve özel ke-
simlerdeki sağlık kurumlarından yararlanarak, onları 
denetleyerek yerine getirir. Devlet, bu planlamayı 
yaparken özel sağlık kuruluşları ve muayenehane-
leri kullanmak zorundadır.

Çünkü
Halkın ağız ve diş sağlığını koruma konusunda hem 
hem özel sektörü, hem de kamu sektörünü siste-
min içine entegre etmek zorundayız. Milyarlarca li-
ralık yatırımlarla, topluma hizmet vermeyi bekleyen 
muayenehaneleri yok saymak hizmete erişim süre-
cini de yok saymaktır. Aynı zamanda kamu ile özel 
muayeneler arası rekabet, hizmet kalitesinin yüksel-
mesi açısından hizmet alıcıların lehine artı bir değer 
olacaktır.

Çünkü
Sağlık Bakanlığı, hizmet alıcıların haklarını korumak, 
sağlık seviyelerini yükseltmek adına planlamalar ya-
pıp kararlar alırken, hizmet sunucular olarak mua-
yenehane hekimlerini de bu planlamalar içine dahil 
edip görev vermek zorundadır, dişhekimi ihtiyacının 
belirlenmesi ve hizmet sunucular olarak kullanılma-
sında, bakanlık muayenehaneleri de sistemin içine 
katmak zorundadır.

Çünkü
Aşağıdaki tablolar incelendiğinde 2006 yılı verilerine 
göre yapılan işlem sayıları ile yine aynı tablolardan 
tedavi gereksinimi olan işlem sayıları arasındaki 
uçurumsal farkların kapatılması konusunda, bu bi-
reylere de hizmet götürebilmek amacıyla özelden 
hizmet alınmalıdır.

İŞLEM ADI ADET

Dolgu 1.943.262

Kanal tedavisi 210.630

Detertraj 2.268.425

Çekim 3.663.629

Protez (hareketli) 412.638

Sabit Protez 906.436

Diğer İşlemler 651.062

Sağlık bakanlığında çalışan meslektaşlarımızın yap-
tığı işlem sayısı (2006)

İŞLEM ADI ADET

Dolgu 247.000.000

Çekim 35.000.000

Kanal Tedavisi 8.700.000

Detertraj  39.500.000

Ülkemizde ihtiyaç duyulan işlem sayıları (2006)
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Perşembe SEMİNERlERİ
Her yıl düzenlemiş olduğumuz Perşembe seminerleri
25 Aralık 2008 tarihinde başlıyor. Bu yıl hazırlamış olduğumuz program aşağıdaki 
gibi düzenlenmiştir.

Katılımlarınızı bekliyoruz.

25 Aralık 2008
Çocuk Hastalarda ıletişim, Doç. Dr. Şaziye SARı

8 Ocak 2009
Eklem Hastalıklarında Muayene Yöntemleri, Prof. Dr. Erdal ERDEM

22 Ocak 2009
Radyograflarda lezyondan Tanıya, Prof. Dr. Candan PAKSOY

12 Şubat 2009
zirkonyum Esaslı Tam Seramik Kron Köprü Uygulamaları, Prof. Dr. Sadullah ÜÇTAŞlı

26 Şubat 2009
ımplantolojide Erken Yükleme, Prof. Dr. Celal TÜMER

12 Mart 2009
Muayenehane Pratiğine Yönelik Koruyucu Ortodontik Tedavi Prensipleri, Prof. Dr. Hakan ıŞCAN

26 Mart 2009
Dişeti Çekilmelerinde Tedavi Yöntemleri, Doç. Dr. Bülent KURTıŞ

9 Nisan 2009
Ön Grup Dişlerde Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Y. Hakan BAğıŞ

30 Nisan 2009
Sabit Protetik Tedavilerde Başarısızlık Nedenleri ve Çözümleri, Dt. Dt. Ruhi KUlEz

14 Mayıs 2009
Endodontide Apikal Cerrahi, Prof. Dr. Mete ÜNGÖR

28 Mayıs 2009
ımplant Cerrahisinde ve Sonrasında Oluşabilecek Komplikasyonlar, Doç. Dr. Hakan TÜz
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Özelden hizmet satın alınmasına 
ilişkin süreçte birçok görüşmeler 
yapıldı. 2008 yılının Temmuz ayın-
dan itibaren başlayan görüşmeler-
de ilk olarak “tedavi hakkını kullan” 
etkinlikleri için sendikalara bilgilen-
dirme ziyaretleri yapıldı.”

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Baş-
kanı Celal Korkut Yıldırım, Baş-
kanvekili Prof. Dr. Murat Akkaya, 
Genel Sayman Süha Alpay, TDB 
Denetleme Kurulu Üyesi Cengiz 
Tamtunalı ve Ankara Dişhekimleri 
Odası Başkanı Doç.Dr.Merih Bay-
kara, 30 Temmuz 2008 tarihinde, 
Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK ve 
HAK-İŞ yöneticilerini ziyaret ettiler.

Sendikaların genel merkezlerin-
de gerçekleştirilen görüşmelerde; 
Emekli Sandığı, BAğ-KUR ve SSK 
mensuplarının ağız ve diş sağlığı 
hizmeti alırken hangi koşullarda 
sevk sisteminden yararlanabileceği 
hakkında sendika genel başkan-
larına bilgi verildi. Sendika üyeleri-
nin ve bakmakla yükümlü olduğu 
yakınlarının diş hekimliği hizmet-

lerinden yararlanabilme koşulları 
hakkında bilgilendirilmesine yönelik 
düzenlenecek “Tedavi Hakkını Kul-
lan” etkinliğine destek istendi. Ha-
zırlanan bilgilendirme broşür ve afiş 
örnekleri sunuldu.

Sendika başkanları, TDB’nin talebi-
ni yönetim kurullarına götürecekle-
rini ve uygun görüldüğünde gerekli 
desteği vereceklerini söylediler. 
Ayrıca yıllardır istediğimiz ve savun-
duğumuz dişhekimliği hizmetlerinin 
hastaya yük getirmeden sevksiz 
bir şekilde muayenehanelerden 
alınması isteğimiz için de destek 
istendi.

“siyasi partileri bilgilendirme görüş-
melerine CHP ve MHP ile devam 
edildi.”
 
TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıl-
dırım, Başkanvekili  Prof. Dr. Murat 
Akkaya ve Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Nebil Seyfettin, 07.10.2008 
tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 
08.10.2008 tarihinde Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Cevdet Selvi ile görüştü. Gö-
rüşmede TDB MYK Heyeti tara-
fından kamuda  verilen ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerinin yetersizliği ve 
toplumun ihtiyacının karşılanabil-
mesi için muayenehanelerden de 
hizmet alınması gerekliliği ifade edi-
lerek, konuyla ilgili hazırlanan dos-
ya yetkililere sunuldu. MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, grup ola-
rak TDB`nin taleplerini destekleye-
ceklerini ve konu hakkında partinin 
ilgili komisyonlarına bilgi vereceğini 
ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sa-
yın Cevdet Selvi de, TDB`nin top-
lumun ağız ve diş sağlığı seviyesini 
daha üst düzeylere çıkarmak için 
yaptığı çalışmaları yakından takip 
ettiklerini ve hizmetlerin muaye-
nehanelerden alınması için destek 
olacaklarını ifade etti.

Selvi, gerekirse konu hakkında 
TBMM`deki muhalif partilerle bir 
araya gelebileceklerini de sözlerine 
ekledi.

Özelden Hizmet Alınmasına 
İlişkin Süreçte Son Durum
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Türk Dişhekimleri Birliği’ni temsilen 
bir heyet, 11 Ekim 2008 Cumarte-
si günü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’la görüştü. Görüşmeye 
Başbakan’ın isteği üzerine Türk 
Eczacılar Birliği Eski Başkanı ve 
AKP Milletvekili Mehmet Domaç’ta 
katıldı.

Görüşmede, TDB Genel Başkanı 
Celal Yıldırım, Türkiye’de dişhekim-
liği hizmetlerinde insangücü, eğitim 
kurumları ve hizmet sunumu ile ilgili 
bir bilgi sundu. Hükümetin, dişhe-
kimliği hizmetleri dışındaki sağlık 
hizmetlerini özelden aldığını,fakat 
dişhekimliği hizmetlerini kapsam 
dışında bıraktıklarını belirterek, 
bunn sakıncalarını anlatmışlardır. 
Dişhekimliği hizmetlerinin kamuda 
daha pahalıya mal olduğunu da 
belirten Yıldırım, 17.000 dişheki-
minin Türkiye’nin her yanında hiz-
met vermeye hazır bulunduğunu 
ancak Sağlık Bakanlığı ile Çalışma 
Bakanlığı’nın bu konuda gerekli 
adımları bir türlü atamadığını ifade 
etti.
Sağlık Bakanlığı’nın Ağız Diş Sağ-
lığı Merkezleri açarak milyarlarca 
lira yatırımla açılan dişhekimi mu-
ayenehanelerini atıl bıraktığını ifade 
eden Yıldırım, hazır kurulu muaye-
nehanelerden hizmet almak yerine 
devletin milyarlarca lira harcama 
yaparak yeni yerler açmasının daha 
maliyetli olduğunun altını çizerek 
muayenehanelerin milli servet ol-
duğunu.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ise, muayenehanelerden hizmet 
alınmasının hizmete erişmek açı-
sından uygun olduğunu düşündük-
lerini ve aile hekimliği mantığının 
da bu anlamda uygun olduğunu 
söyledi. Başbakan ayrıca, muaye-
nehanelerin milli servet olduğunu 
ve bunun önemsenmesi gerektiğini 
de ifade etti. Hizmet alımı ve bunun 

kamuya maliyetiyle ilgili projemizi 
hem Sağlık Bakanlığına hem Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
hem de Maliye Bakanlığına sunul-
duğu belirtildiğinde ise, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “konuyla 
ilgili herhangi bir geri dönüş olmadı 
mı” sorusu üzerine, kendisine bu-
güne kadar olumlu yada olumsuz 
bir cevap verilmediği ifade edildi.
 
Başbakan Erdoğan yapılacak ilk 
Bakanlar Kurulu Toplantısında her 
iki bakana da konuyu soracağını, 
tarafları çağırıp bir toplantı yapıl-
masını isteyeceğini ve Mehmet Do-
maç’ ı da bu konuda görevlendirdi-
ğini açıkladı.

 “sosyal güvenlik kurumu ile çalış-
malar başladı.” 15.10.2008
 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile teknik 
çalışmaların başlatılması öncesi, 
Türk Dişhekimleri Birliği Genel Baş-
kanı Celal Korkut Yıldırım, Başkan-
vekili Prof.Dr.Murat Akkaya ve MYK 
üyesi Tümay İmre, 15 Ekim 2008 
tarihin’de Ankara`da AKP Erzurum 
milletvekili Dişhekimi Prof.Dr. Mu-
zaffer Gülyurt ile bir araya geldiler. 
TDB heyetinin yaptıkları çalışmalar 

hakkında milletvekilini bilgilendir-
dikleri toplantıya daha sonra AKP 
Burdur milletvekili Dişhekimi Bay-
ram Özçelik de katıldı.
 
TDB heyeti aynı gün SGK Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürü 
Dr.Sami Türkoğlu ile toplandılar ve 
TDB`nin 17-18 Eylül 2008`de ilgili 
bakanlıklara sunduğu programın 
teknik ayrıntıları üzerinde çalışma-
lara başladılar.

“anahtar bırakma ve kadıköy mi-
tingleri ertelendi.”
 
Başta muayenehaneler olmak üze-
re serbest çalışan dişhekimlerinden 
hizmet alımına ilişkin Türk Dişhe-
kimleri Birliği ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu yetkilileri arasında teknik 
çalışma başlamış olmasından do-
layı yapılması planlana eylem planı 
ertelenmiştir.

Dergimizin basıma girdiği anda 
“toplum sağlığı için hükümetin ser-
best çalışan dişhekimlerinden hiz-
met satın alınmasına ilişkin kararın 
verilmesine ilişkin bekleme süresi-
nin 55. Gününde hükümeten henüz 
her hangi bir yanıt gelmemiştir.”

“Başbakan’la Görüşme”
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Sözün bittiği an

Eylem Zamanı
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TALEPLERİNİ 
MASADAN SOKAĞA TAŞIDI...

Türk Dişhekimleri Birliği; başta muayenehaneler olmak üzere 
serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alınması için, koruyucu 
ağız diş sağlığı hizmetlerini temel alan,  kamu kaynaklarının en iyi 
şekilde kullanılmasını öngören, otomasyon ile denetlenip-kontrol 
edilebilen, halkın ve dişhekimlerinin taleplerini ortaklaştıran, 
sürdürülebilir bir projeyi 17-18.09.2008 tarihlerinde ilgili 
Bakanlıklara sunmuştur. 
Ayrıca konuyla ilgili talebimiz, 11.10.2008 tarihinde yapılan 
görüşmede Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan`a da 
iletilmiştir. 

15 Ekim 2008 tarihinde Türkiye genelindeki 33 Oda Bölgesindeki 
Dişhekimleri Odaları,  “Ağız Sağlığı Sözde Kalmasın” ve  “Toplum 
Ağız Diş Sağlığı İçin Muayenehanelerden Hizmet Alınsın” 
talebimizi basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşarak, imza 
kampanyaları başlatmışlardır.

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI olarak 15.Ekim.2008 
tarhinde Kuğulu Park’ta “Basın Açıklaması” yapılmıştır. Basın 
açıklaması esnasında düzenlenen imza kampanyasına katılan 
vatandaşlarımıza ortak amacı anlatılmış ve diş macunları 
dağıtılmıştır. Basın açıklamasına vatandaşlarımız büyük bir ilgi 
göstererek, imza kampanyasını desteklemişlerdir.
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Ankara Dişhekimleri Odası basın açıklaması metni.

Ağız diş sağlığı genel sağlığın parçasıdır 

İHMAL EDİLEMEZ...
Sağlık; insanın en önemli ve kutsal hakkıdır.  Çağdaş bir bakışla, yeniliklerin ve değişimlerin ışığında, 
daha bilimsel ve geniş kapsamlı ele alındığında tüm vücut sağlığı düşünülmelidir. Vücudun en önem-
li giriş kapısı olan ağız ve bununla beraber dişlerin sağlığının genel sağlığın bir parçası olduğu göz 
ardı edilmemelidir. Beslenme ve solunumla vücudun en önemli giriş yolu olan ağız ve dişlerin sağlığı, 
genel sağlığın, yaşam fonksiyonlarının ve yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır.

Yapılan çalışmalarda;
5-17 yaş grubu çocukların %60’ında diş ve dişeti enfeksiyonu nedeniyle büyüme ve gelişim - 
yetersizliği,
Erken çocukluk döneminde diş çürüklü çocukların %80’inde sağlıklı ağızlara sahip olanlara göre - 
ideal kilolarında olmadığı,
İleri derecede dişeti sorunu olan hamilelerde düşük riskinin, sağlıklı dişetine sahip anne adayla-- 
rına göre 8 kat fazla olduğu,
Diş ve dişeti hastalığı olan 39-49 yaş grubunda koroner kalp hastalığı görülme riskinin 3-7 kat - 
fazla olduğu,
Kötü ağız hijyenine sahip bireylerde kronik solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin 4-5 - 
kat fazla olduğu belirtilmektedir.

Bireylerin tam fiziksel sağlığı vücuttaki tüm organ ve dokularının sağlıklı olması ile mümkündür. Ağız 
diş sağlığı da bireyin vücut sağlığını doğrudan etkileyen bir faktördür.
Diş çürükleri açısından değerlendirdiğimizde;

6 yaş grubunda süt dişlerinde çürük oranı %83,- 
35-44 yaş grubunda kırsal kesimde çürük prevalansı %95-98, şehir çevresinde %79, şehirlerde - 
%76,
20-24 yaş grubunda diş çürüğü nedeniyle kişi başına tedavi edilmesi gereken diş sayısı 5.58, - 
25-29 yaş grubunda 7 dir.

12-13 yaş grubunda her 100 çocuktan 81-84’ünün dişlerinde çürük bulunmaktadır.30-34 yaş gru-
bunda ise 100 kişiden 97’sinde çürük vardır. Dişeti hastalıkları yönünden değerlendirdiğimizde; 12 
yaş grubunda %50, 25-29 yaş grubunda %90 oranında dişeti sorunu mevcuttur. Bu verilerin yanısıra 
hastaların tedavi oranı çok düşüktür. Kişibaşı 1 adet dolgu bile düşmemektedir. Bu oranın düşüklü-
ğü talebin düşüklüğü olarak gösterilmektedir. Ancak sebepler irdelendiğinde talep düşüklüğü değil 
tedaviye ulaşabilmedeki sıkıntılar belirgin şekilde görülecektir. Sorunun sağlık hizmetlerinde sistem 
ve planlama sorunu olduğu görülmektedir.

Çözüm
Sağlıkta reform anlamında ele alınan Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nde atılacak her adımda bütüncül 
bir yaklaşım gerekmektedir. Sağlık sisteminin bütün aktörlerini dikkate alarak ve fotoğrafın bütününü 
görerek politika geliştirmek gerekmektedir. Bu anlamda etkin ve iyi işleyen bir ağız diş sağlığı sistemi 
için; finansman, eğitim, yaygın hizmet sunumu, hekim seçme özgürlüğü, hekim dağılımı dengesi, 
kayıt dışılığın, sahteciliğin etkili bir şekilde ortadan kaldırılması, etkin kontrol ve denetim sistemi gibi 
anabaşlıklar altında toplanacak konuların bir bütün içinde ele alınması gerekmektedir. 

-Sağlık harcamalarında rasyonalizm ve verimlilik sağlanabilmesi, 
-Hastanın hizmete kolay ulaşımı, 
-İş gücü kaybının önlenmesi, 
-Dişhekimliği hizmet kalitesinin artması, 
-Ülke çapında dengeli dişhekimi dağılımının sağlanabilmesi için 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin özel kuruluşlardan da alınması ile mümkün görülmektedir.  
   

Türk Dişhekimleri Birliği
Ankara Dişhekimleri Odası
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Ankara Dişhekimleri Odası’nın geleneksel Expoden-
tal Ağız ve Diş Sağlığı Sergi ve Sempozyumu’nun 
20.ncisi 14-16 Kasım 2008 tarihleri arasında She-
raton Hotel & Convention Center’da gerçekleştiril-
di. Aynı tarihlerde Türk Dişhekimleri Birliğinin Genel 
Kurulunun olması sempozyum ve sergiye katılımı 
etkiledi. Ankara içinden ve çevre illerden gelen  diş-
hekimlerinin katılımıyla gerçekleşen sempozyum 
saygı duruşu ve meslekte 30-40 ve 50 yılını doldu-
ran meslektaşlarımıza plaket verilmesi ile başladı.

Sempozyumun ilk konuşması Prof. Dr. Onur İÇ-
TEN tarafından  “Muayenehanede Acil Müdahale-
ler” başlığı ile yapıldı. Aynı günün akşamı Dişhekimi 
Canan  YAğAN GÜzElCAN’ın gerçekleştirdiği Acil 
Müdahale Kursu ile birlikte bu sunum meslektaşla-
rımız açısından oldukça doyurucu oldu. Bu konuya 
gösterilen ilgiden dolayı ADO Yönetim Kurulu Üyesi 
Dişhekimi Yaşar BERBEROğlU’nun önerisiyle ve 
kendisinin önderliğinde muayaehanelerde elimizin 
altında bulunacak bir acil müdahale kitapçığı hazır-
lanmasına karar verildi. Prof. Dr. Orhan GÜVEN’in 
TME operasyon örneklerinden slaytlarla zenginleş-
tirilmiş “TME Sorunları ve Çözümleri” konulu sunu-
mu ilgi çekiciydi. Meslektaşlarımızdan gelen talep 
üzerine Prof.Dr. Mete ÜNGÖR’e  endodontik te-
davide neden başarısız olunur, başarının sırrı nedir 
bize anlatır mısınız dedik, kendisi de bizlere “Endo-

dontide Başarısızlıktan Başarıya ı ve ıı” olmak üze-
re bol slaytlı, endodonti alanında son gelişmeleri 
de içeren bir sunum gerçekleştirdi. İlk günün son 
sunumları  mesleğimizin vazgeçilmezi haline gelen 
kompozitler üzerineydi. Doç. Dr. Arlin KİREMİTÇİ 
“Posterior Dişlerde Kompozitler”, Prof. Dr. Y. Ha-
kan BAğıŞ “Diastema ve Ön Grup Dişlerin Resto-
rasyonlarında Kompozit Rezin Kullanımı” konularını 
anlattılar. Prof. Dr. Fügen DAğlı’nın  “Rotary Alet-
ler Kursu”  son konuşmalardan sonra başladı ve 
büyük ilgi gördü. 

Güzel müzikler eşliğinde gerçekleşen  kokteylimi-
zin ardından ADO Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi 
Dolunay HAMAMızADE’nin senaryosunu yazdı-
ğı ve Turgay YıDız’ın yönettiği “Dişe Dokunur Bir 
Gün” adlı oyunu, dişhekimi arkadaşlarımız çok kısa 
bir zaman dilimi içerisinde çalışmalarına rağmen  
başarıyla sahnelediler. Oyunda Dolunay HAMAMı-
zADE, Selim MUTGAN, Coşkan ARAS, Y.Güven 
ÖzEN,Turgay YılMAz, Nihat KÖKSAl, Güzin 
ÜNlÜ YAŞAR, Bülent ÖzÇAğATAY, Nazmiye AK, 
Özgül EROl ve çocuk oyuncu olarak Nazenin HA-
MAMızADE rol aldılar. Oyunun bir parçası olarak 
çekilen kısa film gösteriminde Dişhekimlerinden 
Orhan ÖzKAN, Hüsnü YAVUzYılMAz, Nidai ER-
GUN, Selçuk İlKSOY ve  Yaşar BERBEROğlU 
görev aldılar. Başka illerden gelen meslektaşlarımız 

20. Expodental-Ankara
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oyunu kendi illerinde de izlemek istediklerini belirt-
tiler.

15 Kasım 2008 Cumartesi günü ise Prof. Dr. Gür-
han ÇAğlAYAN’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. 
Feriha ÇAğlAYAN ve  Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat ÜNAl’ın katıldığı 
“Antibiyotik Kullanımı” isimli panel yapıldı. Bu sa-
yede özellikle gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanı-
mının üzerinde duruldu. Proflaktik olarak antibiyotik 
kullanımının bazı bireylerde ne kadar önemli oldu-
ğunun altı çizildi. Prof. Dr. Nil AlTAY “Çocuk Has-
talarda İletişim” ile hem eğitici hem de keyifli bir su-
num gerçekleştirdi. İkinci günün öğleden sonrasını 
proteze ayırmıştık. Prof. Dr. Gülşen CAN “Hareketli 
Protezlerde Planlama”, Prof. Dr. Hüsnü YAVUz-
YılMAz “Hassas Tutuculu Protezlerde Planlama”, 
Dr. Ruhi KUlEz ise “Total Protezlerde Başarısızlık 
Çözümleri” konularını anlattılar. Prof. Dr. Sadullah 
ÜÇTAŞlı’nın “Sabit Protezlerde Yapım Hataları” 
sunumuyla devam eden sempozyumun bu 2.nci 
günü Prof. Dr. Funda AKAlTAN’ın “Ölçü Materyal-
leri ve Tekniklerinde Son Durum” konulu sunumuy-
la sona erdi. 

Sempozyumumuzun son günü  melektaşlarımızın 
talebi doğrultusunda  yer verdiğimiz implant ağırlık-

lıydı. İmplantlarda endikasyon ve planlama üzerine 
Doç. Dr. Tolga TÖzÜM, implantlarda cerrahi uy-
gulamayı Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Kenan ARAz , İmplant üstü 
protez uygulamalarını Prof.Dr. Bülent DAYANGAÇ 
ve son olarak da  İmplantlarda Komplikasyonlar ve 
Çözümlerini Doç. Dr. Sedat ÇETİNER ,  bir  bütün-
lük içinde anlattılar. Böylelikle İmplantı A’dan z’ye 
dinlemiş olduk.  

Sempozyumun bilimsel sunumlarının sonuncusunu 
GATA Patoloji  Ana Bilim Dalından  Prof.Dr.Ömer 
GÜNHAN gerçekleştirdi. Dişhekimi kökenli ve Oral 
Patoloji dalında önemli bir isim olan Dr. Günhan 
bizlere “Mukoza İmmünitesi ve Aftöz lezyonlar” 
başlığı altında hepimizin merakla dinlediği bir su-
num gerçekleştirdi. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da paramedikal bir ko-
nuşmacımız vardı.Özellikle son yıllarda yayınlamış 
olduğu “Şu Çılgın Türkler” ve “Diriliş” romanlarıyla 
gündemden düşmeyen Turgut ÖzAKMAN bizler-
leydi. Yapılan söyleşinin ardından bizlere kitaplarını 
da imzalayan yazarın dişhekimi olmayan hayranları 
da ordaydı.

21. Expodentalde buluşmak üzere...
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Türk Dişhekimleri Birliği`nin 12.Olağan Genel Kurulu 
14-15-16 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara`da 
Dedeman Otel’ de yapıldı.
 
İki listenin yarıştığı ve üç gün süren Genel Kurulun 
son gününde yapılan seçimler sonucunda Prof.
Dr.Murat AKKAYA’ nın  listesi seçimleri kazandı. 
2008–2010 döneminde görev yapacak Merkez Yö-
netim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Yüksek 
Disiplin Kurulu Üyeliklerine seçilen meslektaşlarımı-
zın isimleri aşağıdadır.
Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine;
Prof. Dr. M. Murat AKKAYA, Süha AlPAY, 
Rahime DEDEOğlU, Ali GÜRlEK, Abdullah 
İlKER, Kadir Tümay İMRE, A:Tarık İŞMEN, Bülent 
ÖzTÜRK, Nebil SEYFETTİN, Bilge ŞİMŞEK ve 
Cengiz TAMTUNAlı
Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine;
Ahmet ATAÇ, Köksal BEYDEMİR, İzzet Çığ, 
Ahmet AYDıN DEMİRER, Mehmet ESKİCİOğlU, 
Yeşim ODABAŞı, Bülent ÖzTÜRK, Savcı 
RİCAlOğlU ve Mustafa Kemal TAŞ
Merkez Denetleme Kurulu üyeliklerine ise;
zafer ÇOlAKOğlU, Neşe (İNCEOğlU) DURSUN, 
Abdurrahman DOğUlU, Birol KARAİBİŞ ve 
Mustafa levent ÖzSES seçilmişlerdir. 

TDB
12. Olağan Genel Kurulu
Sonuç Bildirgesi 
(14-15-16 Kasım 2008, Ankara)
  
Tüm insanlığın ekonomik, sosyal, çevresel tam bir 
iyilik halinin tersine, küçük bir azınlığın dünyanın ni-
metlerinin sınırsız talanına dayanan dünya ekono-
mik sistemi, içine girdiği krizle birlikte tüm dünyayı 
peşinden sürüklemektedir. Küreselleşmenin nimet-
lerinin tüm insanlığa yeni olanaklar sunacak, adalet-
li bir biçimde genişlemesini gözetecek uluslararası 
kuruluşlar, anlaşmalar yeni gelişmelere yanıt vere-
memektedir. Küresel ekonomik kriz insanlığın önü-
ne yeni çözüm olanakları da sunmaktadır. Bu çö-
züm, uluslararası ilişkilerin ve uluslararası hukukun 
yeniden biçimlendiği, dayanışmadan, özgürlükten, 
adaletten yana yeni bir dünya sistemidir.
 
Bu kriz de göstermektedir ki, kamusal politikaların, 
kamusal sistemlerin yok edilmesine yönelik politi-
kalar, sistemin kendisini de yok etmeye götürmek-
tedir. Dünya ekonomik krizinin zenginden yoksula 
tüm ülkeleri etkilemesi kaçınılmazdır. Ülkemiz de 
bu etkinin dışında değildir. Ekonomik durgunluk 

Türk Dişhekimleri Birliği 
12.Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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tüm alanları etkilemeye başlamıştır. Bu ortamda 
tüm dünyada olduğu gibi sosyal politikaların devre-
ye sokulması çözüm için atılması gereken ilk adımı 
oluşturmaktadır.
 
Ülkemiz, mevcut dünya koşullarında, ekonomik, 
demokratik, sosyal gelişmesinin sancılarını da en 
ağır biçimde yaşamaktadır. Bu krizler sadece dün-
ya koşullarına bağlanamaz. Ülkemiz hükümetleri 
tüm toplumun taleplerini karşılayacak, ekonomik, 
demokratik ve sosyal politikaları da hızla devreye 
sokmalıdır. Ülkemizin şiddet ortamına yeniden sü-
rüklenmesinden nemalananlara fırsat verilmemesi-
nin tek yolu uygulanacak bu politikalar olacaktır.
 
TDB`nin de içinde olduğu emek platformunun ve 
tüm demokratik kuruluşların uzun yıllardır mücade-
lesini verdiği sosyal, ekonomik, demokratik talepleri 
hükümetler için yol gösterici olmalıdır.
 
TDB`nin kuruluşundan bu yana sürdürmüş olduğu 
ağız-diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi mücadele-
si de bu taleplerin kopmaz bir bileşenidir. TDB`nin, 
ağız-diş sağlığımız için, tüm sağlığımız için serbest 
çalışan dişhekimlerinden, muayenehanelerden 
hizmet alınması isteminin haklılığının, tüm toplum 
kesimlerinin yanında, hükümet tarafından da ifade 
edildiği görülmektedir. Görülüyor ki önümüzdeki 

süreç çok daha zorlu geçecektir. Hizmet alımının, 
hem dişhekimlerinin hem toplumun taleplerini kar-
şılayan bir sürece girmesi, sistemin sürdürülebilir 
olmasının da kanıtı olacaktır. Taleplerimiz doğrultu-
sunda gerçekleşecek her adım, TDB ve odalarının 
Dişhekimliğinin 100.yılına en büyük armağanı ola-
caktır.
 
TDB ve Odaları, dişhekimlerinin özlük hakları, çalış-
ma koşulları, Sürekli Dişhekimliği Eğitimin zorunlu-
luğu, yeni fakültelerin açılmasının durdurulması, var 
olanların kontenjanlarının sınırlandırılması yanında, 
Meslek Odalarının yasalarına siyasi amaçlı müdaha-
le edilmemesi, yasalardaki denetim yetkisinin siyasi 
amaçlarla kullanılmaması yönünde de çalışmalarını 
sürdürecektir.
 
TDB bu süreçte, ağız-diş sağlığı hizmetlerinde, 
kamu / özel sermaye yoğun kuruluşların, muaye-
nehanelere üstünlüğü anlamına gelecek her türlü 
adaletsizliğin, ticarileşme ve tekelleşmenin, etik ve 
deontolojik kuralların göz ardı edilmemesinin, he-
kim emeğinin ucuzlatılmamasının ısrarlı takipçisi 
olacaktır.
 
TDB ve Odalarının geçmişten gelen gelenekleri, 
deneyimleri, ülkemiz dişhekimliğinin ikinci yüzyılını 
aydınlatıyor. 15.11.2008

 
Türk Dişhekimleri Birliği
12. Dönem Merkez Yönetim 
Kurulu görev dağılımları yapıldı.
 
Türk Dişhekimleri Birliği 12.Olağan Genel Kurulu 
Sonuçlarına göre belirlenen Merkez Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, 20.11.2008 tarihinde Çankaya İlçe Se-
çim Kurulundan mazbatalarını alarak, ilk toplantıda 
görev dağılımını yaptı. Yapılan toplantı sonucunda 
TDB Başkanlığına Prof.Dr. M.Murat AKKAYA, Baş-
kan Vekilliği’ne K.Tümay İMRE, Genel Sekreterliğe 
Süha AlPAY ve Saymanlığa ise A.Tarık İŞMEN se-
çilmişlerdir.
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SGK
Danıştay Kararlarını Hiçe Sayıyor
SGK’dan İki Farklı Karar

ÖNCE 18.07.2008
SGK tarafından yapılacak ödemelerde tdb asgari ücret tarifesine uyulması konusunda bir genel-
ge yayınlandı…!

SONRA 04.09.2008
SGK danıştay kararına rağmen kararı farklı yorumlayarak eski uygulamasına devam edeceğini 
açıkladı...!

18.07.2008
SGK tarafından yapılacak ödemelerde TDB asgari ücret tarifesine uyulması konusunda bir ge-
nelge yayınlandı…!

Danıştay tarafından, Devletin tedavi hizmeti sunamamasından kaynaklı olarak özel sağlık kuruluşlarına sevk 
ettiği hak sahiplerinin ‘özel sağlık kurum ve kuruluşlarında’ (muayenehanelerde) yaptırdıkları işlemler sebe-
biyle ödemek zorunda kaldıkları bedelin ancak bir kısmının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler hukuka aykırı 
bulunarak yürütmesi durdurulmuştur.
 
Bilindiği gibi TDB tarafından açılan davada Danıştay 2. Dairesi 2007 yılında verdiği bir kararla, diş tedavisi 
için resmi sağlık kurumlarında tedavi imkanı bulamadığı için, sevkle özel sağlık kurum ve kuruluşları ile 
muayenehanelerden hizmet alan hak sahiplerine Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen fiyatlardan ödeme 
yapılmasının ve Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile Bütçe Uygulama Talimatı arasındaki farkın 
kişilerce ödenmesi yükümlülüğünün sunulan hizmetin amacı ile bağdaşmadığına, ödemelerin Türk Dişhe-
kimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ne göre yapılması gerektiğine ve  ancak Türk Dişhekimleri Birliği Asgari 
Ücret Tarifesi’ni aşan bir ücret söz konusu ise bu farkın kişinin kendisince karşılanacağına hükmetmiştir.
 
Söz konusu kararda Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nin resmi niteliği ile bu Tarife altında hiz-
met sunulmasının olanaklı olmadığı hususu da belirlenmişti. 
 
Danıştay 10. Dairesinde İzmir Dişhekimleri Odası tarafından 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı mad-
delerinin iptali istemiyle açılmış olan davada verilen 15.4.2008 tarihli kararda da Devletin tedavi hizmeti 
sunamamasından kaynaklı olarak özel sağlık kuruluşlarına sevk ettiği hak sahiplerinin ‘özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarında’ (muayenehanelerde) yaptırdıkları işlemler sebebiyle ödemek zorunda kaldıkları bedelin 
ancak bir kısmının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştur.
 
Söz konusu kararla, Sağlık Uygulama Tebliğinin ‘özel sağlık kurum ve kuruluşlarında’ diş tedavilerini düzen-
leyen 8.2 maddesinin;

“1- Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde 
toplam olarak 150 YTl’ yi,
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2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde 
toplam olarak 300 YTl’ yi,

geçmemek şartıyla ödenir.”
 
hükmündeki parasal sınırların; aynı fıkradaki “Bu sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş 
olup, diğer diş tedavilerine ait bedeller, Tebliğ eki EK–7 listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak karşılanır.” 
hükmünün ve aynı maddenin 10. fıkrasındaki “En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron 
yaptırılması halinde bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir 
şekilde geçemez.” düzenlemesinin yürütmesi durdurulmuştur.
 
Anılan karar üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18.7.2008 tarih ve 28010 sayılı Genelge yayınlan-
mıştır. Söz konusu Genelgede yukarıda açıklanan hüküm vurgulanmakta ve Danıştay kararı doğrultusunda 
işlem yapılması gereği belirtilmektedir.

“Danıştay Kararları ve bu kararların uygulanmasına ilişkin Genelge hükmü uyarınca resmi tedavi kurumla-
rında tedavilerinin sağlanamaması sebebiyle ‘özel sağlık kurum ve kuruluşlarına’ sevk edilen hastaların diş 
tedavileri ile ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliğinde (Ek–7) belirtilen hizmet bedellerinin uygulanma imkanı 
kalmadığından bundan böyle hak sahiplerinin özel sağlık kurum ve kuruluşlarından (muayenehanelerden) 
aldıkları diş tedavisi hizmetleri ile ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi uygulanacaktır. ”

04.09.2008
SOSYAl GÜVENlİK KURUMU BAŞKANlığıNDAN

Danıştay Onuncu Dairesinin 15/04/2008 tarih ve 2007/7393 E.sayılı kararı ile 25/05/2007 
tarih ve 26532 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 
Tebliğinin (SUT) “Özel Sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık 
kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi” başlıklı (8.2) numaralı maddesinin 9. Fıkrasında yer alan 
“tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması 
halinde toplam olarak 150 YTl’yi, Alt-üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez 
dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde 300 YTl’yi geçmemek şartıyla ödenir” cümle-
sindeki 150 ve 300 ibarelerinin bu cümleden sonra devam eden “Bu sınırlama sadece kron ve 
protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait bedeller,Tebliğ eki ek-7 listesinde 
yer alan fiyatlar esas alınarak karşılanır” cümlesinin ve 10. fıkrasının yürütülmesi durdurulmuş-
muş olup ilgili yürütmeyi durdurma kararı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 18/07/2008 
tarih ve 28010 sayılı 2008/68 no2lu Genelgesi ile duyurulmuştur.

Ancak söz konusu Danıştay kararının uygulanmasında farklılıklar olduğu tespit edilmiş olup 
SUT’un “ Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum 
ve kuruluşlarında diş tedavisi” başlıklı (8.2) numaralı maddesinin 8. fıkrasında yer alan “serbest 
dişhekimlikleri, kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık ku-
rum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin bedellerin ödnmesinde, tebliğ eki 
Ek-7 listesinde yer alan fiyatlar esas alınır” cümlesi halen yürürlüktedir.

Bu itibarla,Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin ağız protezleri dahil diş tedavi 
bedellerinin ödenmesinde SUT’un Diş Tedavileri Fiyat listesi (EK-7) 2nde yer alan işlem ve 
fiyatlar esas alınacaktır.
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Kadıköy Belediyesi
 
Belediyeler tarafından ağız ve diş sağlığı 
hizmeti sunmak üzere kurulan sağlık kuru-
luşlarında bedelsiz hizmet verilmesi halin-
de, belediye’nin gelir kaybına neden olduk-
ları gerekçesiyle yargılanacaklar.
 
Danıştay 1. Dairesi, Kadıköy’de ücretsiz veya 
indirimli sağlık hizmeti sunan Belediye Başkanı 
ve Belediye Meclis üyeleri hakkında yargılama 
vizesi verdi. Danıştay’ın verdiği kararın ardın-
dan Kadıköy Belediye Başkanı ve 40 Belediye 
Meclis üyesi, Belediye’nin gelir kaybına neden 
oldukları gerekçesiyle yargılanacaklar. İçişleri 
Bakanlığı’nın verdiği kısmi yargılama vizesine ta-
rafların yaptığı itirazı görüşen Danıştay 1. Dairesi, 
“Bakanlar Kurulu kararıyla belirtilen istisnalar dı-
şında ve ticari kurallara aykırı olarak ücretsiz ya 
da indirimli hizmet sunmak suretiyle 4736 sayılı 
kanunun 1. maddesi hükmüne aykırı davranıl-
dığı ve Belediyenin gelir kaybına uğratıldığı bu 
nedenle ilgililere isnat edilen eylemin, hakların-
da soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte 
bulunduğu anlaşıldığından,  yetkili mercii kara-
rının soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına 
yapılan itirazların reddine, dosyanın Kadıköy 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na, kararın birer örne-
ğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderil-
mesine oybirliğiyle karar verildi.” dedi.

Kadıköy Belediye Meclisi; Kadıköy Belediyesi 
Sağlık Polikliniğinde Belediye Meclis üyelerine, 
sorumlu müdür veya başhekimin medikal ve 
deontolojik endikasyon koyduğu hastalara üc-
retsiz, Belediye Meclis üyeleri ile İl Genel Mec-
lis üyelerinin 1. derece yakınları, vakıf mütevelli 
ve yönetim kurulu üyeleri ile 1. derece yakınları, 
Kadıköy taksici esnafı ve dernek başkanları, Ka-
dıköy için hizmet eden vakıf ve mahalle gönüllü-
leri ve 1. derece yakınları için indirimli sağlık hiz-
metleri sunulmasına karar vermişti. Danıştay, bu 
uygulamayla Bakanlar Kurulu kararıyla belirtilen 
istisnalar dışında ve ticari kurallara aykırı olarak 
ücretsiz ve indirimli hizmet sunmanın yasalara 
aykırı olduğuna dikkat çekti. Bu kararın ardından 

Kadıköy Belediye Başkanı ve 40 Meclis üyesi 
hakkında Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı so-
ruşturma başlatacak.

Lalahan belediyesi  aleyhine 
açtığımız dava sonuçlandı.

ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ’nde görülen, 
lalahan Belediyesine ait Batıkent Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezindeki Sağlık hizmetinin taşeron 
aracılığı ile gördürülmesine ilişkin işlemin; Bele-
diyenin belde halkına yönelik sağlık hizmetlerini 
satın alma  yoluyla gördürme yetkisinin bulun-
madığı, 5393 sayılı Belediye kanunu’nun67. 
Maddesinde, sağlıkla ilgili destek hizmetlerinin 
ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülmesinin 
öngörüldüğü, taşınmaz kiraya verme işi ile hiz-
met alım işi ihalelerinin tek ihale şartnamesi ile 
yapılamayacağı, belediye encümeni kararı ile 
belediyeye ait taşınmazın üç yıldan daha uzun 
süre kiraya verilemeyeceği, sağlık gelirleri kar 
payının belediye gelirleri arasında sayılmadığı, 
özel sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizme-
tinin belediye tarafından faturası kesilerek resmi 
kurumlardan tahsil edilemeyeceği, özel sağlık 
kururluşunun Belediye Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi altında faaliyet göstermesinin, halkın yön-
lendirilmesine ve haksız gelir elde edilmesine 
neden olacağı ve hukuka aykırı olduğu iddiala-
rıyla Ankara Dişhekimleri Odası olarak lalahan 
Belediye Başkanlığı hakkında açmış olduğumuz 
dava sonuçlanmıştır.

Bu durumda; “Ağız VE DİŞ SAğlığı MERKEzİ 
KURMA VE İŞlETME İŞİ” nin sağlıkla ilgili destek 
hizmeti niteliğinde olmayıp, asli sağlık hizmeti ni-
teliğinde bulunması nedeniyle, belediyece 5393 
sayılı kanunun 14. ve 67. Maddesi kapsamında, 
yüklenici üçüncü şahıslar ve taşeron aracılığı ile 
gördürülmesi mümkün olmadığından, lalahan 
Belediyesine ait Ağız ve Diş sağlığı Merkezindeki 
sağlık hizmetinin, yüklenici üçüncü şahıslar ara-
cığı ile karşılanmasına ilişkin işlemlerde hukuka 
uyarlık görülmemiştir, nedenleriyle dava konusu 
işlemin iptaline karar verilmiştir.

Belediyeler Asli Görevlerini Çözdü
Sağlık Bakanlığı’na El Attı...

Belediyelerin 
asli görevlerini 

unutup ağız 
ve diş sağlığı 

hizmeti 
sunmaya 

soyunmaları 
uygulamaları 
yargıdan geri 

dönüyor.

Belediyenin 
ücretsiz sağlık 

hizmetine 
danıştay karşı 

çıktı…
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TDB
Asgari Ücret Tarifesinde
Son Durum

2009 Yılı Asgari Ücret Tarifesinin tespiti için odaların gö-
rüşleri alınıyor. Odaların görüşleri alındıktan sonra hazır-
lanacak olan 2009 yılı Asgari Ücret Tarifesi bakanlığın 
onayına sunulacak.

2008 Yılı Asgari Ücret Tarifesi onaylanmadığınan, 2007 
Yılı Asgari Ücret Tarifesi geçerliliğini sürdürüyor.
  
“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.  
  
3224 sayılı kanunun 40.maddesinde; “Yeni tarife, yürürlüğe girin-
ceye kadar eski tarife hükümleri devam eder.” denildiğinden,  yeni 
tarife Bakanlık tarafından onaylanıncaya kadar 2007 Yılı Asgari Üc-
ret Tarifesi geçerliliğini korumaktadır. 
  

TDB Asgari Ücret Tarifesinin onaylanması için sağlık 
bakanlığı’na  yazı gönderildi…!
 
2008 Yılı Asgari Ücret Tarifesinin Sağlık Bakanlığınca halen onay-
lanmamış olması ve Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan altı aylık enflasyonun hükümetin be-
lirlediği hedeflerin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle  meslektaş-
larımızın mağduriyetlerinin her geçen arttığı, 07.08.2008 tarihinde 
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 
yazımızda belirtilerek, 2008 yılı asgari muayene ve tedavi ücreti 
tarifesinin onaylanması istenmiştir.
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12 Eylül
Dünya Oral Sağlık Günü

12 Eylül Dünya Oral Sağlık Günü bu yıl ilk kez tüm dünyada kutlandı.

“Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI), bu yıl ilk defa 12 Eylül’de Dünya Oral Sağ-
lık Günü’nü kutladı. Birincisinin bu yıl olduğu kutlamaların,ülkemizde bilim-
sel dişhekimliğinin 100.yılına denk geldiği için oldukça anlamlı oldu.
 
Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitlerine göre; diş ve diş eti rahatsızlıklarını yay-
gınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağ-
lık sorunlarından birisidir. Sanayileşmiş ülkelerde tedavi edilecek hastalıklar 
arasında dördüncü en yüksek maliyete sahip hastalıktır. Diş ve diş eti has-
talıkları aynı zamanda önlenebilir hastalıklar olmasına rağmen, ülkemizde 
koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmaması ve bunun sonucunda ortaya 

çıkan tedavi taleplerinin karşılanamaması nede-
ni ile diş ve diş eti hastalıkları oldukça 

yaygındır. Türkiye’de toplumun diş 
ve diş eti hastalıklarının tedavi 

ihtiyacını tüm dişhekimleri 
ancak 34 yılda çözebile-

cektir. 
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Tüm ağız sağlığı çalışanları, dental hastalar ve 
tüm dünyaya;

FDI Dünya Dental Federasyonu ilk Dünya Ağız 
Sağlığı gününü kutlamaktan onur duyar. Bu özel 
gün, dünya çapındaki bir milyon dişhekimini dü-
şünerek, bir önceki yıl FDI genel Asemblesi ta-
rafından resmiyete kavuşturulmuştur. Ağız sağ-
lığı, enternasyonel sağlığın ihmal edilen alanıdır. 
FDI’da bundan dolayı Dünya Ağız Sağlığı Günü 
çerçevesinde düzenlenecek eğitim ile halkı da 
kapsayan promosyon aktiviteleri yoluyla, ağız 
hastalıklarından korunmanın ne kadar önemli 
olduğuna dikkat çekmeye çalışmaktadır.

Dental caries çocukları, yetişkinleri ve yaşlıları 
etkileyen en kronik hastalıktır. Bu hastalık te-
davi edilmediği takdirde, günlük performans ve 
genel sağlıkta gerilemeye yol açmakta, bunun 
sonucunda da tedaviye gereksinim duyulmak-
tadır. Dental caries ve diğer ağız hastalıkları 
aslında basit, güvenli ve etkili yöntemlerle ön-
lenebilir. Bununla birlikte, aslında yalnızca florid 
içerkli diş macunu kullanılarak yapılan günlük 
oral hijyenin bile yeterince yaygın olarak uygu-
lanmadığını görmekteyiz.

Sağlıklı bir gülümseme ile ağrısız ve rahat yeme 
ve konuşabilme, genel sağlık ve iyi bir yaşam 
için çok önemlidir. Aslında kolayca önlenebi-
lecek yada tedavi edilebilecek ağız hastalıkları 
kontrol edilmez ise önemli rahatsızlıklara neden 
olabilir. FDI, iyi bir ağız sağlığının genel sağlık ve 

iyi bir yaşam için gerekli olduğuna inanmaktadır, 
ki bu her insanın hakkıdır. Şimdi açıkça tüm dün-
yanın ağız sağlığına gösterdiği önemi konuşma 
ve adaletsizliği vurgulama zamanıdır. Düşük ve 
orta gelirli ülkelerde yaşayan kişiler için yeterli 
tedavi imkanı bulunmamaktadır. Yüksek gelirli 
ülkelerde ise koruma tedavileri için aynı durum 
geçerlidir. FDI, Dünya Ağız Sağlığı Günü dolayı-
sıyla tüm yetkililere iyi bir ağız sağlığının, sağlıklı 
toplumun belirtisi olduğunu hatırlatmayı görev 
bilmiştir. Bu bağlamda yapılan çok şey olması-
na rağmen, hala yapılması gereken çok iş var-
dır. FDI, “ Tüm Dünyayı optimal ağız sağlığına 
kavuşturma” misyonunu yerine getirmek için 
profesyonel kuruluşlar, sağlık bakanlıkları ve 
dental endüstrilerle ortak çalışmaya kararlıdır.

Herkes, hepimiz, ister dişhekimi yada birey ol-
sun, ister profesyonel kuruluş yada halk sağlığı 
çalışanı olsun, dünya çapında daha iyi bir ağız 
sağlığı için katkıda bulunabiliriz. Hepimiz, Dün-
ya Ağız Sağlığı Gününde iyi bir yaşamın temel 
parçasının ağız sağlığı olduğu konusunda bir-
leşmeliyiz. Bugüne kadar yapılan gelişmeleri 
kutlamalı, fakat aynı zamanda hepimizin daha 
iyi bir ağız sağlığına kavuşması için çalışmaya 
devam etmeliyiz.

Dr. Burton Conrod
FDI Başkanı

Ayrıca FDI Başkanı  Dr. Burton Conrod Dünya 
Ağız Sağlığı günü nedeniyle tüm dünya’ya 

yayınladığı mektubudur.

Ayrıca FDI Başkanı  Dr. Burton Conrod Dünya 
Ağız Sağlığı günü nedeniyle tüm dünya’ya 

yayınladığı mektubudur.
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Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve 
dişhekimleri odaları başkan ve yöneticileri olağanüs-
tü gündemle 3 Eylül 2008 tarihinde Ankara Neva 
Palas Otel’ de toplandılar. 
 
Gündemin birinci maddesinde, Danıştay kararı ile 
Maliye Bakanlığı ve SGK  genelgeleri sonrası bazı 
bölgelerde sevklerin kaldırılması, geri ödeme ku-
rumlarının farklı uygulamaları  konularında oda baş-
kanları yaşadıkları sıkıntıları aktardılar. TDB hukuk 
danışmanı tarafından mevcut durum değerlendiril-
mesinden sonra gelecekte sevklere yönelik yaşana-
bilecek olası sıkıntılar ve bunların nasıl aşılabilece-
ği  TDB Merkez Yönetim Kurulu ve oda yöneticileri 
tarafından tartışıldı ve kamuoyunun mevcut tedavi 
haklarını kullanması yönünde bilgilendirme çalışma-
larının hızlandırılmasına;buna yönelik hazırlanan afiş, 
broşür ve filmlerin, meslek örgütlerinin de desteği 
alınarak birlik ve odalar tarafından dağıtılmasına ka-
rar verildi. 
 
İkinci gündem maddesi olan kamunun özelden 
hizmet alımına yönelik çalışmalarda gelinen nokta 
konusunda, ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmelerin 
oda yöneticileri ile paylaşılmasından sonra, baş-
ta muayenehaneler olmak üzere serbest çalışan 
dişhekimlerinden hizmet satın alınmasına yönelik 
TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 
ve mutabakata varılan tedavi paketi ve bedellerini 
içeren teklifin,  Bakanlığa sunulmasına ve bu teklifin 

yine üzerinde mutabakata varılan bir eylem planı ile 
desteklenmesine karar verildi.
 

Olağanüstü Başkanlar Konseyi
Kararları
Hizmet satın alınmasına karar verilmesi halinde, Türk 
Dişhekimleri Birliği’nin hazırladığı Maliyet Analizlerin-
deki “Hizmet Yoğunluğu” parametresindeki artışa 
bağlı olarak ağız diş sağlığı hizmet bedellerinde orta-
ya çıkacak ücret değişikliklerinin, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na Türk Dişhekimleri Birliği’nin 
teklifi olarak sunulmasına;  

Teklifin, 
— Oda bölgelerinde topluma yönelik imza kampan-

yası düzenlenmesi,
— Gazetelere ilan verilmesi,
— Ankara’da ve Oda bölgelerinde ortak basın açık-

laması yapılması,
— Ulusal televizyonlarda konuya ilişkin program 

yaptırılması,
— Hazırlanacak afişlerin asılması,
— Ankara’da muayenehane anahtarlarının sembo-

lik olarak Bakanlığa bırakılması,
— İstanbul’da kitlesel miting düzenlenmesi v.b.
bir dizi eylemle desteklenmesi konularında Odaları-

mızla genel mutabakat sağlanmıştır.

TDB Başkanlar Konseyi 

Ankara’da Olağanüstü Toplandı
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TDB’nin meslektaşlarımızın muayenehanelerinde POS cihazı bulundurmalarını zorunlu kılan 
Tebliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da açtığı dava 2 muhalif oya 
karşın 3 oyla red edilmiştir. Karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna ge-
rekli itiraz yapılacaktır. Bu karara göre; POS cihazı bulundurulması ile ilgili Tebliğ yürürlükte 
olup, uygulanmaya devam edilecektir. 

Pos Cihazı Kullanımıyla İlgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Bir  
Açıklama Yaptı…! 
 379 ve 382 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınla-
nan 30.05.2008 tarihli sirküler uyarınca POS Cihazı bulundurulması 01.09.2008 tarihinden 
itibaren zorunlu tutulmuş ve yeni POS Cihazı kullananların ayrıca Serbest Meslek Makbuzu 
düzenlemeyecekleri bildirilmiştir.
 
Mesleğimize ilişkin uygulama konusunda yaşanan sorunların çözümü için yaptığımız baş-
vurular sonucu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ekte bulunan 29.08.2008 tarih ve 
86248 sayılı açıklamayı Birliğimize göndermiştir.
 
Açıklamada,  serbest meslek erbabı tarafından hastaya verilen hizmete ilişkin bedelin kredi 
kartı ile ödenmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde, hizmetin asgari ücret tarifesinde 
yer alan muayene ve tedavi kalemlerinden kaç tanesini içerdiğine bakılmaksızın, 
379 sıra numaralı Tebliğ ile bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS 
cihazı ile düzenlenecek POS belgesinin yanı sıra anılan Kanunun 236 ncı 
maddesinde yer alan “serbest meslek makbuzu” nun da düzenlenmesi 
ve ayrıntıların bu belge üzerinde gösterilmesinin uygun görüldüğü ifade 
edilmektedir.
 
Ancak, dişhekimleri tarafından düzenlenecek serbest meslek 
makbuzunda, 379 sıra numaralı Tebliğ uyarınca düzenlenen 
POS belgesinin tarih ve numarası ile birlikte kullanılması 
halinde bir hüküm ifade edeceğine ilişkin açıklamaya yer 
verilecektir. Bununla beraber POS belgesinde yer alan 
toplam tahsilat tutarı ile serbest meslek makbuzunda 
yer alan tutarın farklı olmaması ve POS belgesinin 
serbest meslek makbuzunun aslının altına eklene-
rek hastaya verilmesi gerekmektedir. 
 
Diğer taraftan, dişhekimlerinin POS belgesi 
ile beraber serbest meslek makbuzu düzen-
lemeleri durumunda bu iki belgeden sadece 
birinin gelir olarak dikkate alınacağı, bu belgeyi 
kullanan açısından da her iki belgeye istinaden 
sadece bir gider kaydı yapılacağı ifade edilmek-
tedir. 

Pos Cihazı
Uygulaması Devam Edecek!...







42 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

tarih ve 1777 sayılı karar ile Prof. Dr. Cihat 
Borçbakan, Prof. Dr. Emin Burad, Pfof. Dr. 
İzzet Kantemir, Prof. Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. 
Pertev Ata’dan oluşan yeni bir komisyon kur-
du ve komisyon bu konuda bir kanun tasarısı 
hazırlayarak dekanlığa sundu. Tıp Fakültesi 
profesörler kurulunun onayından geçen bu 
tasarı üniversite senatosuna gönderildi fakat 
27 Mayıs 1960 ihtilalinin olması çalışmaların 
bir süre durmasına neden oldu.

1963 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi dekanı Prof. Dr. Behiç Onul’un teklifi 
ile profesörler kurulu Gülhane Askeri Tıp Aka-
demisi Çene ve Plastik Cerrahi profesörü ve 
aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi K.B.B. kliniğinde çene cerrahisi öğretim 
görevlisi olan Prof. Dr. Cihat Borçbakan’dan 
Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek 

Ankara’da bir Diş Hekimliği Yüksek Okulu 
açılması için çalışmalar 1959 yılında başladı. 
O zaman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı olan Prof. Dr. zafer Paykoç’un teşeb-
büsü ve profesörler kurulunun 15.03.1959 
tarihinde yaptığı toplantıda 209 sayılı karar ile 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu kurulması için gere-
ken hazırlığı yapmak üzere Prof. Dr. Muhittin 
Ülker Başkan, Prof. Dr. Emin Burad, Prof. Dr. 
Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Hilmi Akın, Prof. 
Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Celal Ertuğ, Prof. 
Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. Pertev Ata, Prof. Dr. 
Feyzullah Doğruer’den oluşan bir komisyon 
kurularak karar 26.03.1959 tarih ve D-2-3587 
sayılı yazı ile komisyon üyelerine bildirildi.

Daha sonra hazırlana rapor doğrultusunda, 
Ankara Üniversitesi senatosu 10.07.1959 

Ankara Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi

Başkentimizdeki Dişhekimliği Fakülteleri 1
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Daha sonra kurulan Pedodonti Kürsüsü’ne 
de Dr. Dt. Bedii  Küçüküçerler atandı.

Kliniklerdeki yetersizlikler nedeniyle bilahare 
Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Patoloji Kürsüleri’ne 
ait yerler Diş Hekimliği’ne devredildi. 1967 yı-
lında yüksek okul bünyesinde 10 yataklı bir 
çene cerrahisi servisi açılarak diş hekimliğin-
de ilk yataklı servis oluşturuldu. 1968 yılında 
ilk mezunlarını veren Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu 25.06.1973 tarihinde Diş Hekimliği Fa-
kültesi haline geldi.Fakülte olduktan sonra Tıp 
Fakültesi bünyesinden ayrılmak zorunda ka-
lındı. Bu sebepten Şubat  1974 tarihinde Sıh-
hıye Sağlık Sokak’ ta bir bina kiralanark idari 
bölümler ve temel tıp kürsüleri, Nisan 1975 
tarihinde Kızılay ziya Gökalp Caddesi’nde 
ikinci bir bina kiralanarak klinikler bu adrese 
taşındı. Şubat 1977 tarihinde ise halen eği-
tim yapılan Beşevler’deki kendine ait binaya 
taşınıldı.

Fakültede şu an 78 (4 temel bilimlerde olmak 
üzere 74 klinik diş hekimliği bölümlerinde) 

Okulu’nun açılması için yeniden rapor istedi. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi profesör-
ler kurulunun 05.11.1963 tarih ve 429 sayılı 
kararı ile hazırlanan rapor kabul edilerek Tıp 
Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksek Oku-
lu açılması onaylandı. Ankara Üniversitesi 
Senatosu 12.11.1963 tarih ve 2624 sayı ile 
kararı uygun gördü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
22.11.1963 tarihinde 030.1/20593 sayı ile 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun kuruluşunu 
onayladığı, 28.11.1963 tarih ve 41-6/ 1299 
sayılı yazı ile Rektör Prof. Dr. İhsan Doğrama-
cı tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bildi-
rildi. 14.12.1963 tarih ve 11581 sayılı Resmi 
Gazete’de hazırlanan yönetmelik yayınlana-
rak yürürlüğe girdi. 

Profesörler kurulunca tahsis edilen Tıp 
Fakültesi’nin Diş polikliniği ve buna bitişik eski 
göz polikliniği birleştirilip gerekli değişiklikler 
yapılıp tefriş edilerek diş hekimliği klinikleri ha-
line getirildi. 10.11.1963 tarihli günlük gaze-
telere de evvelce Hacettepe Üniversitesi’nde 
açılmış imtihanı kazanan ve oraya girmemiş 
10 öğrenci alınacağı ilan edildi. Ayrıca Harp 
Okulu’ndan ayrılan 11 öğrenci de kabul edi-
lerek toplam 21 öğrencinin F.K.B.ye kayıt-
ları yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 29 Ocak 1964 
Çarşamba günü Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı,Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Behiç Onul, Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. Dr. Cihat Borçbakan’ın 
konuşmalarından sonra Milli Eğitim Bakanı 
İbrahim Ökten tarafından öğretime açıldı.

Diş Hekimliği Yüksek Okulu’unda başlangıçta 
dört branş açılarak şu kadrolar kuruldu:

Ağız ve Çene Cerrahisi Kürsüsü:Prof. Dr. 
Cihat  Borçbakan, Uzman Dr. Suphi Ko-
nukman, Asistan Dt. Sait Akoğuz, Asistan 
Dt.Şakir Akça, Asistan Dt. Refik Yöney Protez 
Kürsüsü: Dr. Dt. İlhan Çuhadaroğlu, Asistan 
Dt. Cemal Altan, Asistan Dt. Coşkun Yılmaz

Tedavi Kürsüsü: Dr. Dt. Bülent Başaran, 
Asistan Dt. Rezzan İçkam, Asistan Dt. Ulu-
say Koryak

Ortodonti Kürsüsü: Dr. Dt. Nurettin Günay, 
Asistan Dt.Cengiz Oktay, Asistan Dt. Şefika 
Konukman
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timini Sağlık Bilimleri Enstitüsü yürütmektedir. 
Diş Hekimliği Fakültesi aynı zamanda toplu-
ma ağız sağlığı hizmetlerini de sunmakta ve 
döner sermaye işletmesi temelinde diş has-
tanesi şeklinde hasta kabul etmektedir. Diş 
Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler ve Klinik 
Diş Hekimliği Bölümleri ve bunların alt birim-
lerinden oluşan bir akademik yapıya sahiptir.

tam ve 9 yarı-zamanlı profesör, 19 doçent, 
1 yardımcı doçent 61 asistan 1 uzman ve 
1 öğretim görevlisi eğitim kadrosunda yer 
almaktadır. Fakültenin temel amacı ülkenin 
gereksinim duyduğu nitelikli diş hekimlerini 
yetiştirmektir. Beş yıllık eğitimi tamamlayan 
öğrenciler “diş hekimi” olarak mezun olmak-
tadırlar. Diş hekimliğindeki yüksek lisans eği-

H. Aras TEK: Gördüğüm kadarıyla klinikler 
ve öğrenci laboratuarları son derece iyi şart-
lara sahip.

N. B. SAYAN:  Bunu tarafsız bir ağızdan 
duymak gerçekten çok güzel. Bu nedenle 
teşekkür ediyorum. 2000’li yılların başından 
beri hemen hemen fakültemizin tüm klinik-
leri, laboratuarları yenilendi. Uzun yıllardır 50 
fantom modelimizde prekilinik öğrencileri-
mizin klinikte daha başarılı olmalarını sağla-
mak üzere eğitim vermekteyiz. Ama gönül 
istiyor ki bu olanaklarımızı 160 öğrenci yeri-
ne daha az sayıda öğrenciye verelim. Gene 
2000’li yılların başında merkezi sterilizasyon 
sistemi ile fakültemizde tüm enfeksiyon ön-
lemleri alınıyor. Bioteknoloji enstitümüz des-
teği ilk kurulan PcR laboratuarımız gelecekte 
bilimsel gelişimimize büyük destek verecek. 
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında kendi 
olanaklarımızla oluşturulan laboratuarlarımız 
da sadece fakültemiz araştırmacılarına değil 
tüm diğer fakülte araştırmacılarına da destek 
olmakta. Kısaca gelişen teknolojik olanakları-
nı öğretim üyelerimize, araştırma görevlileri-
mize, öğrencilerimize sunuyoruz. İnanıyorum 
ki onlar yaptıkları bilimsel çalışmalarla dünya 
bilim havuzuna katkıda bulunuyor.

H. Aras TEK: Öğrencilerin fakülteye başla-
dıklarında uyum sağlamalarını  kolaylaştırıcı 
sosyal ve kültürel aktiviteler açısından fakül-
teniz ne durumda?

H. Aras TEK: Fakülteye her yıl kaç öğrenci 
alındığını sormakla başlamak istiyorum.

N. B. SAYAN: Fakültemize geçen yıldan 
önce 110 Türk, 7’de yabancı uyruklu olmak 
üzere toplam 117 öğrenci alınıyordu. Ama bu 
yıl bu sayı yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte 
toplam 133’ü geçti.

H. Aras TEK: Bu öğrencilerinizin eğitimi için 
fakültenizin fiziki şartları ne durumda?

N. B. SAYAN Bugün mesleğimizin bilimsel 
kuruluşun 100. yılı Ankara Üniversitesi Diş 
Hekimliğinin Kuruluşun 45.yılı. Ben öncelikle 
Türk Diş Hekimliğinin ve Fakültemizin gelişi-
mine katkıda bulunan tüm değerli hocalarımı-
za çok teşekkür etmek istiyorum.  Ama ger-
çekleri de konuşmamız gerekirse fiziki gelişim 
maalesef bilimsel gelişmelerin çok gerisinde 
kalmış. Örneğin bizim fakültemizin bu binaya 
gelişi 1977 siyasi otorite o yıla kadar 50 öğ-
renci alan fakültemize yeni bina oluşturuldu-
ğu düşüncesi ile  birden bire 100 öğrenci alın-
masına karar vermiş. Ama kararda üniversi-
tenin ve fakültenin yönetiminin hiçbir önerisini 
almamış. Almış olsa yeni kurulan fakültenin 
toplam 50 öğrenci kapasiteli oluşturduğunu 
öğrenebilirdi. Fiziki kapasite sadece binanın 
içinde kullanım alanlarının değişik zaman di-
limlerinde değişikliğe uğratılması ile oluşmuş. 
Yeni ek bina yapımı söz konusu değil. Durum 
böyle olunca fiziki kapasitenin alınan öğrenci 
sayısı için yeterli olduğunu söylemek kendi-
mizi kandırmak olur. Bu fiziki koşullarda 75 
bilemediniz 90 kişiye hizmet verebilir.

Ankara Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Nejat Bora SAYAN ile Söyleşi
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fakültenin bulunduğu şehrin özelliklerine göre 
ufak tefek değişimlerle uygulandığına inanıyo-
rum. Türk diş hekimliği eğitiminde bugün için 
artık bence uluslararası platformda eksiklikleri 
tartışmaktan ziyade bizlerin uluslararası plat-
formda nasıl öncü olabileceğini tartışmamız 
gerekiyor. İnanıyorum ki Türkiye’deki bir çok 
diş hekimliği fakültesi buna kendi fakültemiz 
de dahil olmak üzere uluslararası düzeydeki 
birçok fakülteyle yarış edebilecek düzeyde 
bunu da bizim Avrupa standartları eğitimini 
yakalamış olmanın getirdiği bir güç olarak ad-
landırmak istiyorum.

H. Aras TEK: Bu arada yeni diş  hekimliği 
fakülteleri açılıyor. Bu durumu hem standart-
ları yakalama açısından hem de az önce bah-
settiniz kapasitenin üzerinde öğrenci eğitimi 
vermek zorunda kalmanız açısından değer-
lendirebilir misiniz?

N. B. SAYAN Evet, burada belki  Türk Diş 
hekimleri Birliği ile diş hekimleri odalarımızla 
düşünce bağlamında ayrı bir bakış açısı ge-
tirmek zorunda kalacağım. Ama bunu getir-
mek zorundayım çünkü bu artık Türkiye’de 
tartışılmalı. Nedir o? Diş hekimliği fakültesi 
açılmasın ısrarı işte bugünkü tabloyu doğur-
muştur. Az önce söylediğim gibi 70-75 kişilik 
hizmet üretebilecek bir diş hekimliği fakülte-
siyiz, bu fakülteye 130 kişi verilmiştir. Keşke 
yeni diş hekimliği fakülteleri açılsa da alt ya-
pıları sağlam kurulsa da Ankara Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi de 70 kişiyle eğitime 
devam etseydi, bugün için birinci sınıfta 161 

N. B. SAYAN Fakültemiz öğrencilerinin,  çok 
ağır eğitim şartlarına rağmen sosyal aktivi-
teleri ve güzel etkinlikleri olan  kulüpleri var. 
Örneğin tiyatro, sanat müzik toplulukları var. 
Spor branşlarında üniversiteler arası, fakülte-
ler arası yarışlara katılan basketbol, voleybol 
gibi spor dallarında öğrencilerimiz var. Tabi 
aslına bakarsanız bunlar gerçekten öğren-
cilerimiz için çok zor zaman dilimleri yarata-
rak gerçekleştirdikleri aktiviteler. Dişhekimliği 
eğitimi hepimizin bildiği gibi zorlu bir eğitim, 
hele günümüz koşullarında rekabet de gün-
deme gelince daha iyiyi yakalamak açısından 
öğrencilerimizin çok sıkı çalışması gerekiyor.  
Bu bağlamda biz fakülte olarak öğrencilerimi-
ze olanaklar yaratmaya çalışıyoruz. Müzik ve 
tiyatro topluluklarımıza salonlar tahsis etmeye 
çalışıyoruz, sporla ilgilenen öğrencilerimiz için 
üniversitemizin  tüm spor olanaklarını kullan-
dırmak için çaba gösteriyoruz.

H. Aras TEK : Ülkemizde diş hekimliği eğiti-
minin ulusal standartları var mıdır?

N. B. SAYAN Şimdi ülkemizde diş hekimliği-
nin ulusal standartları derken, bir kere sevine-
rek şunu söylemek istiyorum ki 2000’li yılların 
başından beri Türkiye’de ki tüm diş hekimliği 
fakülteleri idare kadrosu, dekanları yaptıkları 
toplantılarda diş hekimliği eğitiminde ki çekir-
dek müfredat dediğimiz ya da diş hekimi ol-
mak için olmazsa olmaz koşulları belirleyecek 
bir eğitim programı ortaya koyduk. Bu çekir-
dek müfredatın, tüm fakültelerimiz de yörenin 
özelliklerine göre, fakültenin olanaklarına göre, 
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eğitimi ve sağlık hizmetlerini Türkiye için rol 
model olabilecek bir şekilde değerlendirdiği 
gibi, birçok Avrupa ülkesindeki fakültelerden 
de çok daha iyi durumda olduğunu belgeledi, 
ADEE’nin (www.adee.org) sayfasında şu an 
için bu rapor yayınlanmaktadır. Bizden izin 
istediler “yayınlayabilir miyiz” diye. Biz de se-
vinerek bunu yayınlamalarını kabul ettik. Bu 
raporla birlikte sevindirici unsur, Ankara Üni-
versitesindeki bir çok öğretim üyesi de artık 
bu ADEE grubu içerisinde başka fakültelerin 
değerlendirilmesinde rol almaya başlayacak, 
fakültemizin öğretim üyeleri bu ekip içinde 
yer alacak bu fakültemiz için onur verici bir 
sonuç. İnanıyorum ki; Türkiye’de bu sonucu 
yakalayabilecek birçok diş hekimliği fakülte-
miz var. Belki periferde kurulan bazı fakültele-
rimizin alt yapı dezavantajları var ama süratle 
onlar da kendilerini yenilemek için çok büyük 
çaba içerisindeler. Bu arkadaşlarımızla hep 
birlikte hareket ediyoruz. Dekanlar toplantıla-
rında birbirimize destek veriyoruz. İnanıyorum 
Türk Dişhekimliği bugün için Avrupa birliği Ül-
kelerinin birçoğundaki eğitim standardını bir 
çok noktada yakalamış durumda.

H. Aras TEK: Tam gün yasa tasarısı gün-
demde, eğitim veren bir kurum olarak, bu 
yasanın yürürlüğe girmesi durumunda diş 
hekimliği öğrencilerinin eğitim kalitesinin ne 
yönde etkileneceğini düşünüyorsunuz, bu 
konuda önerileriniz nelerdir?

N. B. SAYAN Ben üniversitelerde tam gün 
uygulamasından yanayım, üniversitelerde part 
time olması taraftarı değilim. Neden değilim? 
Bir öğretim üyesi, gerçekten kendini sadece 
mesleğine, branşına, öğrencilerine, hasta-
larına adamak zorundaki başarılı sonuçlar 
elde edebilsin. Ama maalesef günümüz ko-
şullarında ekonomik nedenlerden dolayı öğ-
retim üyelerimizin part time statüde çalışma 
zorunluluğu var. Şimdi eğer tekrar tam gün 
yasası gündeme gelecekse, tam gün yasası 
içerisinde bir kere mutlaka öğretim üyelerinin 
geçim kaygılarının ortadan kaldırılabileceği bir 
ücret tespitinin yapılabilmesi lazım, eğer bu 
yapılmazsa insanları çok cüzi bir ücretle çalış-
tıramazsınız, çalıştırırsanız verim alamazsınız, 
aldığınız verim sizin uluslararası düzeyde ya-
rışabileceğiniz bir verim olamaz. Tabi ki part 
time, tam gün bunlar tartışılsın, eğitime kali-
teye etkisi, tartışılsın ama mutlak ve mutlak 
unutulmaması gereken şey öğretim üyelerinin 
özlük haklarının tam olarak verilmesi duru-

kişiye eğitim  vermek zorunda kalmasaydık. 
Dolayısıyla demek ki fakülte açılmasın demek 
soruna çözüm üretmiyor. O zaman yapılması 
gereken ne? Türk Diş hekimleri birliğinin, oda-
larımızın şu anda eğitim içerisinde bulunan fa-
kültelerimizin, Sağlık Bakanlığının  Türkiye’nin 
bir profilini ortaya çıkarmaları lazım. Bu profil 
içerisinde halkın diş hekimine gitme alışkan-
lığından, diş hekimlerinin ileriki yıllardaki ka-
zançlarına kadar her şeyin değerlendirilerek 
Türkiye’de bir standart sayı tespit edilmeli, bu 
sayı bugünkü fakülteler için büyük limitler do-
ğuruyor ise bu limitler azaltılarak yeni fakülte-
ler kurulmalıdır ki eğitimde yakalamak için çok 
büyük çaba sarfettiğimiz kaliteyi kaybetme-
yelim. Eğitimdeki kaliteyi kaybetmemek için 
kurulacak olan fakültelerin de alt yapılarının 
çok sağlam olması lazım. Sağlam alt yapıda 
kurulacak yeni bir fakültenin bence Türk Diş 
Hekimliğine hiçbir dezavantajı yoktur. Ama 
eğer siz kurduğunuz fakültelerdeki alt yapıyı 
sağlamlaştırmadan kurarsanız ya da alt yapısı 
70 kişilik bir fakülteye 130 kişi gönderirseniz 
eğitimin kalitesinde ya da sağlayacağınız hiz-
mette Avrupa standartlarını yakaladım iddia-
sında bulunmanız sizin için çok zordur.

H. Aras TEK: Avrupa standartların bahse-
derken Türkiye’de uluslararası diş hekimliği 
eğitimi standartlarının uyumlandırma çalışma-
ları hangi aşamada?

N. B. SAYAN Şimdi, örneğin bizim fakülte-
mizin misyonu; dünyanın neresinde olursa 
olsun diş hekimliği hizmeti verebilecek bilgi, 
beceri ve donanıma sahip diş hekimi yetiştir-
mek derim, bana soru sorulduğunda. Çün-
kü inanıyorum ki bizim mesleğimiz bir altın 
bilezik. Dünyanın her yerinde eğer bilginiz 
yeterli ise her yerde bu mesleği icra edebi-
lirsiniz, yeter ki donanımınız, bilginiz ve bece-
riniz yeterli olsun. Diş hekimliği fakültelerinin 
uluslararası bir standardı var mı derseniz ben 
yok diyeceğim. Avrupa’da bir standart var mı 
gene yok. Çünkü birçok Avrupa ülkesinde 
farklı uygulamalar mevcut. 5 yıldan 6 yıla de-
ğişen, değişik konuları içeren farklılıklar var. 
Ama tabi ki olmazsa olmaz bazı koşullar da 
var. Bu standartlarda en azından ortak bile-
şeni ortak noktayı yakalamak için ADEE adı-
na kurulmuş, Avrupa Diş hekimliği eğitiminin 
değerlendirmesini yapan bir kurum var. Bu 
kurum en son mayıs ayında Ankara Üniver-
sitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne geldi. Ankara 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde verilen 
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rinin, akademik personelinin ekonomik sıkın-
tılarının ortadan kaldırılması lazım. Bunun dı-
şında bana göre bir de üniversitelere kaynak 
aktarımında ve kaynakların kullanımında biraz 
özerklik vermek lazım. Kısaca bilimsel ve mali 
özerklik şart. Elinizdeki kaynakları üniversi-
telerin isteklerine bırakmakta yarar var. Ama 
maalesef bugün için uygulanan mali yöntem-
ler, üniversitenin elindeki kaynakların kullanı-
mını bazı yasalarla bazı maddelerle kısıtlıyor. 
Dolayısıyla üniversiteleri şu anda fakülteleriyle 
beraber bir kapana kıstırılmış gibi düşünüyo-
rum, inşallah bu sorunlar kısa sürede aşılır.

H. Aras TEK: Döner sermaye, performans 
sistemi biraz olsun ekonomik kadronun sıkın-
tılarını  çözmekte faydalı mı? Yoksa bu sis-
tem öğrencilerin eğitimini olumsuz yönde mi 
etkiler?

N. B. SAYAN: Kesinlikle, bir öğretim üyesi 
düşünün ki ekonomik sorunlarını çözmek için 
sabahtan akşama performans nedeniyle has-
ta bakmak zorunda kalacak. Böyle bir sistem 
içerisinde öğretim üyesinin kendini yenileme-
sini, bilimsel yayınları takip etmesini, öğrenci-
sine yeteri kadar zaman ayırmasını, eğitimle 
ilgilenmesini, bilimsel bilgi üretmesini bu bil-
giyi dünyaya pazarlamasını düşünemezsiniz. 
Dolayısıyla sağlık bakanlığının uyguladığı per-
formans sisteminin özellikle tıp ve diş hekimli-
ği fakültelerinde uygulanması çok büyük hata 
olur. Her iki fakültede de hem eğitim kalitesi-
ne hem öğretim üyesinin saygınlığına gölge 
düşürür.

H. Aras TEK: Ülkemizdeki tüm diş hekimliği 
fakültelerinde doktora yapan meslektaşları-
mızın kadro sıkıntısı var. Bu sorunu gidermek 
için fakültenizde nasıl bir yöntem uygulanı-
yor.

N. B. SAYAN: Açıkçası üretebileceğimiz çö-
züm, idare olarak çok fazla yok. Niye yok, 
çünkü devletin bu konuda ayırdığı kadro mik-
tarı belli bu miktarın üniversitede verdiği araş-
tırma görevlisi sayısı belli bu sayının arttırırımı 
söz konusu değil. Özellikle diş hekimliğinde 
hemen hemen hiç mümkün değil. Aşağı yu-
karı 8 yıllık dekanlık görevimin başından beri 
geçmiş yıllardaki araştırma görevlisi sayılarımı-
zı kaybediyoruz. Onları elimizde tutamıyoruz. 
Ama bir taraftan da mezun olan meslektaşla-
rımızın doktora yapmak, kendini bir konuda 
uzmanlaştırmak, bir konuda kendi bilgilerini 

munda inanıyorum ki bütün öğretim üyeleri 
tam günde çalışacaktır. Dolayısıyla; part time 
sistemi kendiliğinden yok olacaktır. Ve tabi 
ki tartışmasız olarak da öğretim üyesi bütün 
gücünü öğrencisine, fakültesine, eğitime, 
hastasına adadığında da her şeyin kalitesi 
yükselecektir.

H. Aras TEK: Türkiye’nin en köklü dişhekim-
liği fakültelerinden birinin dekanı olarak fa-
külteleri de ilgilendiren bu tarz yasa tasarıları 
gündeme geldiğinde sizden ve diğer dekan-
lardan görüş alınıyor mu?

N. B. Sayan: Maalesef. Bırakınız bu konuda 
görüş almayı, fakültelerden ve üniversiteler-
den bir kaçış söz konusu. Maalesef şu ana 
kadar hiç karşılaşmadığımız bir siyasi yakla-
şımla karşı karşıyayız. Aşağı yukarı benim idari 
yaşamım onbeş yılı buldu, uzun bir süreç. Bu 
süreç içerisinde çok hükümetler gördüm ama 
bütün hükümetler özellikle Sağlık ve Maliye 
Bakanlıkları ilgili Fakültelerden mutlak görüş 
alırlardı. Ama şimdi sistem değişti. Görüşler 
Fakültelerden ziyade siyasi otorite tarafından, 
siyasete yakın kişilerden alınarak bilimsellik, 
tarafsızlık tamamen göz ardı ediliyor.

H. Aras TEK: Çok geniş kapsamlı bir konu 
olduğunu bilmekle beraber, akademik kad-
ronun sıkıntılarına da kısaca değinebilir misi-
niz?

N. B. SAYAN Akademik kadroda görev ya-
pan öğretim üyelerimizin, öğretim eleman-
larımızın sorunu birinci olarak ekonomik. Şu 
anda bir öğretim üyesinin aldığı ücretle  o öğ-
retim üyesinin hayatını tamamen eğitime ak-
tararak idame ettirmesi  gerçekten çok zor. 
Tüm öğretim üyelerinin çocukları var, çocuk-
larının okul hayatları var, giderleri, kiraları var, 
yani bunlar hepimizin bildiği şeyler. Tüm bu 
ekonomik sıkıntılar ister istemez öğretim üye-
sini etkiliyor. Öğretim üyesi kendini yenilemek 
zorunda, okumak zorunda, dünyayı takip et-
mek zorunda, yurt dışına açılmak zorunda, 
ürettiklerini bilimsel ortamlara taşımak  gös-
termek zorunda, dışarıda üretilen bilgiyi içeri 
getirmek zorunda, bunların tamamı ekonomik 
bir olay. Tabi bu ekonomik olay bilimselliği de 
etkiliyor. Yani sizin gücünüz sınırlıysa bilimsel 
toplantılara sınırlı sayıda katılıyorsanız, üret-
tikleriniz ekonomik nedenlerle sınırlı kalıyorsa, 
bunun aktarımı da sınırlı olacaktır. O yüzden 
öncelikli olarak üniversitelerin öğretim üyele-
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ği kararla Doktora – Uzmanlık eşdeğer ola-
bilir mi sorusunu tamamen ortadan kaldırdı. 
Bu durumda diş hekimliğinde bugüne kadar 
doktora yapan meslektaşlarımızın sorunu dü-
ğüm oldu. Bu aşamada diş hekimliğinde uz-
manlık olduğunda ortaya çıkacak tablo daha 
da olumsuzluklar getirecek. Bence doktoralı 
meslektaşlarımızın sorununa en iyi çözüm 
Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak bir ka-
rarla olabilir. Çıkarılacak bir yönetmelikte Diş 
Hekimliği klinik dallarında Doktora yapanla 
Tıpta Uzmanlık yapanların özlük haklarından 
yararlanabilirler diyerek çözebilir. Bu çözüm 
sanırım en sağlıklısı. Ancak bu çözümde gene 
de bazı problemler olacaktır. Örneğin Ağız, 
Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisinde yapı-
lan Doktoralı meslektaşlarımızın karşısındaki 
Tıp Hekimlerinin baskısı, yada pasta kaygısı 
son bulmayacak. Bu nedenle yapılacak ilk 
uzmanlık toplantısında Diş Hekimliği de diğer 
dalların uzmanlığında özlük haklar için müca-
dele edilirken, Tıp Hekimlerinin baskısı altında 
tutulmak istenen Ağız, Diş Çene Hastalıkları 
ve Cerrahisinde de uzmanlığa geçilmeli ve 
bunla da yetinilmemeli 1219 sayılı yasada da 
değişimler süratle yapılmalıdır. Uzmanlık hak-
larına zaten sahip olan Ortodonti de Doktora 
verilmeye son verilerek uzmanlık öğrencileri 
yetiştirilmelidir. Önerdiğim bu çözüm bence 
doktoradan uzmalığa geçişte olumlu bir adım 
olacaktır.

H. Aras TEK: Şu ana kadar kaç diş hekimi 
yetiştirdiniz.

N. B. SAYAN 2.850

H. Aras TEK: Son olarak söylemek istediği-
niz, meslektaşlarımızla paylaşmak istediğiniz  
bir şey var mı?

N. B. SAYAN: Ankara Üniversitesi Diş he-
kimliği Fakültesi, konuşmamın başında söyle-
diğim gibi bu yıl 45. Yıl’ını kutluyor. Kuruluşu-
nun 45. Yıl’ı olması sebebiyle 7-8 Kasım ta-
rihlerinde Bilimsel Türk Diş hekimliği’nin 100. 
Yıl kutlamalarına bir nebze katkımız olması 
bağlamında tüm diş hekimi arkadaşlarımızı 
Ankara’da yaptığımız ‘Ankara Üniversitesi 
Diş hekimliği Fakültesi 45. Yıl Kutlamaları’na 
davet ettik. Hem bilimsel aktiviteler açısın-
dan, hem birlikte olup paylaşım açısından 
fakültemizin dünden bugüne geldiği yeri gör-
mek açısından çok güzel bir organizasyondu. 

genişletmek gibi arzuları var. Bu arzularından 
dolayı da burası bu kaynak sürekli açık kalıyor. 
Ve ilk başta çok büyük umutlarla, kadrosuz 
olduklarını bilerek girdikleri doktora öğrenci-
leri, eğitim sistemleri içerisindeki yoğunluktan 
sonra haklı olarak bir geçim kaygısı yaşıyorlar 
ve ürettiğinden bir pay almama sorunu ortaya 
çıkıyor. Tabi ki; bu sıkıntılı bir durum. Ancak 
söylediğim gibi maalesef bu bir arz talep me-
selesi, örneğin bizim fakültemizde daha bir ay 
önce yapılan doktora öğrenciliği sınavlarında 
3 kişinin alınacağı bir doktora öğrenciliği sı-
navına 47 kişinin müracaat ettiğini biliyorum. 
Dolayısıyla demek ki bir istek var ama  ilerle-
yen yıllarda kadrosuz çalışmanın, ücretsiz ça-
lışmanın getirdiği sıkıntıları göremiyorlar. Ben 
idareye geldiğim aşamadan itibaren öğretim 
üyeleri arkadaşlarımla ‘ Kadronun olmadığını 
gördüğünüz bölümlerde ya da doktora eğiti-
minizi tamamladığınız süreç içerisinde kadro 
şansınızın olmadığını düşündüğünüz, bölüm-
lerde lütfen doktora öğrencisi olmayın’ şek-
lindeki uyarılarımıza rağmen öğrencilerimiz bu 
yolu, meslektaşlarımız bu yolu tercih ediyor-
lar. Ama ben de şuna inanıyorum ki; bu yol-
da ilerleyen arkadaşlarımız, ilerleyen yıllarda 
yeni kurulacak fakültelerin alt yapıları için çok 
değerli elemanlar olacaktır. Aynı zamanda 
bu meslektaşlarımız sağlık bakanlığında çok 
daha rahat koşullarda iş bulabiliyorlar. Kendi 
kliniklerinde daha farklı hizmet ürettikleri için 
ya da bir daldaki bilgilerinden dolayı daha 
farklı bir konumda olabiliyorlar.

H. Aras TEK: Daha önce de gündeme gelen 
Diş hekimliğinde uzmanlık Yasa Tasarısı son 
dönemde tekrar gündeme geldi. Bu sorunları 
biraz olsun çözebilir mi? Bu konuyla ilgili dü-
şüncelerinizi ve önerilerinizi alabilir miyiz? 

N. B. SAYAN: Diş Hekimliğinde uzmanlık 
uzun yıllardır çözüm bekleyen büyük bir so-
run. Kanayan bir yara. Konuya Sağlık Bakan-
lığının, Türk Diş Hekimliği Birliğinin, fakülte-
lerin bakış açıları farklı ve maalesef ortak bir 
noktada buluşmak için taraflar bir türlü bir 
araya gelemiyor. Konunun tartışıldığı ortam-
larda da gene maalesef diş hekimleri tek baş-
larına söz sahibi değil. Oluşturulan kurullarda 
azınlıkta kalıyor. Bizimle ilgili mesleğimizle ilgili 
kararlar tıp hekimi meslektaşlarımızın yakla-
şımı ile veriliyor. Bu da bence gelişen Türk 
Diş Hekimliğine büyük zarar veriyor. Yetki 
karmaşasına sebep oluyor. Danıştayın verdi-
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Fakültesi’ni değerlendirdiği için Ankara Diş 
hekimleri Odası’na ve sizlere çok teşekkür 
ediyoruz.

H. Aras TEK: Biz de, Ankara Diş hekimleri 
Odası adına, bizleri kabul ettiğiniz ve soruları-
mızı içtenlikle cevaplandırdığınız için teşekkür 
ediyor, size ve tüm meslektaşlarımıza başarı-
lar diliyoruz… 

Sheraton Oteli’nde 7-8 Kasım tarihlerinde 
tüm mezun arkadaşlarımızı, tüm meslektaşla-
rımızı bu kongrede bilimsel paylaşımlar için ve 
geçmişi hatırlamak, geçmişle günümüzdeki 
bağı koparmamak açısından birlikte olmaya 
çağırdık. Tüm Ankara Üniversitesi mezunla-
rı ve tüm diğer meslektaşlarımızı toplantıda 
görmek bizi mutlu etti. Bize zaman ayırıp bu 
söyleşide Ankara Üniversitesi Diş hekimliği 

2000-2001 eğitim ve öğretim yılında li-
sanüstü eğitimine başlayan fakültemiz, 
Bahçelievler’deki dişhekimliği fakültesine ek 
olarak, Bağlıca kampüsü, Adana Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi, Konya Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi ve Alanya Uygulama ve 
Araştırma Hastanesinde toplam 23 Öğretim 
Üyesi, 9 Uzman Doktor, 38 Doktora Öğrenci-

Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
1999 yılında kurulmuştur. Başkent Üniver-
sitesi dişhekimliği hizmetleri 1995 yılında tıp 
fakültesi bünyesinde açılan tek ünitelik bir diş 
polikliniği ile başlamış, daha sonra Ağız Diş 
Sağlığı Polikliniği olarak hizmet vermeye de-
vam ederek 1999 yılında dişhekimliği fakülte-
miz kurulmuştur.

Başkent Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi
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tesi binasında gerçekleştirilmektedir. Dişhe-
kimliği lisans eğitimine İngilizce hazırlık sınıfı 
ile başlanmaktadır. İngilizce hazırlık sınavını 
geçenler 1. sınıftan başlayabilmektedir. 5 
yıllık bir eğitim ve öğretim programını içeren 
dişhekimliği eğitimi ilk 3 yıl temel bilimler, 4. 
ve 5. sınıflarda ise klinik eğitim ve staj prog-
ramlarını içermektedir. 3. sınıfın ikinci yarıyı-
lında öğrenciler klinik gözlemci olarak klinik 
eğitimi almaya başayacaklardır. Oral Diagnoz 
ve Radyoloji, Periodontoloji, Ağız Diş Çene 
Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş Tedavi-
si, Konservatif Diş Tedavisi, Endodonti, Or-
todonti ve Pedodonti Anabilim Dalları’ndan 
oluşan 8 anabilim dalında  klinik bilimlere ait 
dersler ve staj eğitimi Bahçelievler’deki dişhe-
kimliği fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.  Tıp 
fakültesinin bütün eğitim, araştırma olanakları 
ve ameliyathaneleri dişhekimliğine de hizmet 
vermektedir. Dişhekimliği öğrencileri ve aka-
demik personeli, kampüsteki hayvan labora-
tuvarı, kütüphane ve diğer fakültelerdeki tüm 
araştırma olanaklarından da yararlanabilmek-
tedir. Öğrenciler arzu ettikleri takdirde 5. sınıf 
klinik eğitmini Adana ve Konya’daki Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesinde de gerçekleş-
tirebileceklerdir.

si ve 38 Yardımcı Sağlık Personeliyle Ağız diş 
sağlığı ve dişhekimliğinde mezuniyet sonrası 
eğitim alanlarında hizmet vermektedir.

Fakültemiz, 2006-2007 eğitim ve öğretim 
döneminde 3’ü burslu olmak üzere toplam 
30 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır ve 
8 anabilim dalında hizmet vermektedir. Te-
mel bilimler eğitimi, Bağlıca kampüsünde, 
protez ve tedavi laboratuarları ve derslikleri 
ile donanımlı bir tesis olan dişhekimliği fakül-

Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Konya 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Alanya 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve İstan-
bul Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 
toplam 26 Öğretim Üyesi, 28 Uzman Doktor 
ve 38 Doktora Öğrencisi ile ağız diş sağlığı 
ve dişhekimliğinde mezuniyet sonrası ve li-
sans eğitim alanlarında hizmet vermektedir. 
Diş Hekimliği Fakültesi’nde; Oral Diagnoz ve 
Radyoloji, Periodontoloji, Ağız Diş Çene Has-
talıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Diş 
Hastalıkları ve Tedavisi, Ortodonti ve Pedo-
donti Anabilim Dalları’ndan oluşan 7 anabilim 
dalında hizmet verilmektedir.

H. Aras TEK:  Tarihçe ve akademik kadro 
hakkında kısa bir bilgi verirmisiniz.

K ARAZ: Başkent Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi 1999 yılında kurulmuştur. Başkent 
Üniversitesi dişhekimliği hizmetleri 1995 yılın-
da tıp fakültesi bünyesinde açılan tek ünitelik 
bir diş polikliniği ile başlamış, daha sonra Ağız 
Diş Sağlığı Polikliniği olarak hizmet vermeye 
devam ederek 1999 yılında dişhekimliği fa-
kültemiz kurulmuştur. 2000-2001 eğitim ve 
öğretim yılında lisanüstü eğitimine başlayan 
fakültemiz, Bahçelievler’deki dişhekimliği fa-
kültesine ek olarak, Bağlıca kampüsü, An-
kara Hastanesi Ümitköy Polikliniği, Adana 

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kenan Araz ile ADO Yönetim
Kurulu üyesi Helin ARAS TEK’in röportajı:
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H. Aras TEK:  Her yıl kaç öğrenci alıyorsu-
nuz?

K ARAZ: Fakültemiz, 2006-2007 eğitim ve 
öğretim döneminde 3’ü burslu olmak üzere 
toplam 30 öğrenci ile lisans eğitimine başla-
mış olup, her yıl aynı şekilde 30’ar öğrenci 
alarak eğitim-öğretim programına devam 
edilmektedir. 

H. Aras TEK:  Eğitim açısından fiziki şartlar 
ne durumdadır?

K ARAZ: Temel bilimler eğitimi, Bağlıca kam-
püsünde, protetik diş tedavisi ve konservatif 
diş tedavisi laboratuarları ve derslikleri ile 
donanımlı bir tesis olan dişhekimliği fakültesi 
binasında gerçekleştirilmektedir. Dişhekim-
liği lisans eğitimine İngilizce hazırlık sınıfı ile 
başlanmaktadır. İngilizce hazırlık sınavını ge-
çenler 1. sınıftan başlayabilmektedir. 5 yıllık 
bir eğitim ve öğretim programını içeren diş-
hekimliği eğitimi ilk 3 yıl temel bilimler, 4. ve 
5. sınıflarda ise klinik eğitim ve staj program-
larını içermektedir. 3. sınıfın ikinci yarıyılında 
öğrenciler klinik gözlemci olarak klinik eğitimi 
almaya başayacaklardır.

H. Aras TEK:  Sosyal yaşam ve kültürel ak-
tiviteler yeterli mi?

K ARAZ: Diş hekimlği eğitiminin yoğun bir 
süreç olması nedeniyle öğrencilerimizin sos-
yal ve kültürel aktiviteler gerçekleştirmelerini 
elbette teşvik etmekteyiz. Bu sayede, öğ-
rencilerin sosyo-kültürel ve mesleki açıdan 
gelişmeleri; iletişim ve kendilerini ifade etme 
becerisi kazanmaları; topluluk konularıyla ilgili 
veya ortak etkinlikler düzenlemeleri, düzenle-
nen etkinliklere katılmaları; boş zamanlarını iyi 
değerlendirme ve birlikte eğlenme alışkanlığı 

kazanmaları amaçlanmaktadır. Üniversitemiz 
bünyesinde Türk Sanat Müziği Korosu, Türk 
Halk Müziği Korosu, Halkoyunları Topluluğu 
ile Sahne Sanatları Topluluğu Dans ve Tiyat-
ro Grupları konularında uzman eğitmenler 
yardımıyla çalışmalar yapılmakta olup Bağla-
ma, Gitar, Fotoğrafçılık, Resim ve Ahşap Bo-
yama kursları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
öğrencilerimiz spor merkezlerimizde futbol, 
voleybol, basketbol, masa tenisi, aerobik-
step, amerikan futbolu, uzak doğu sporları, 
klasik dans, satranç, bilardo, yoga ve tenis 
dallarında, profesyonel çalıştırıcıların eşliğin-
de faaliyetlere katılabilmektedirler.

H. Aras TEK:  Ülkemizde diş hekimliği eğiti-
minin ulusal standartları var mıdır?

K ARAZ: Henüz tüm diş hekimliği fakülteleri 
arasında tam bir standardizasyon sağlandı-
ğı söylenemez ancak zaman zaman fakülte 
dekanları ve eğitim koordinatörleri tarafından 
toplantılar gerçekleşmekte ve bu konudaki 
çalışmalar devam etmektedir.

H. Aras TEK:  Arka arkaya yeni diş hekimliği 
fakültelerinin açılmasını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

K ARAZ: Diş hekimliği fakültesi fiziki şartlar 
ve eğitim-öğretim kadrosu bakımından do-
nanımı ve gereksinmeleri yüksek olan fakülte-
lerdir. Büyük şehirlerde gerek hasta gerekse 
öğretim elemanı ve üyesi potansiyeli yüksek 
olduğundan fakültelerin açılması mümkün 
olabilmektedir. Ne var ki çeşitli illerde diş he-
kimliği fakültesi bulunmayan üniversitelerde 
mevcuttur. Ancak her türlü donanımı tam 
olarak sağlanabildikten sonra, sağlıklı hiz-
met ve eğitim verebilmesi mümkün olduktan 
sonra fakültelerin kurulması sağlıklı ve verimli 
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olacaktır. Özellikle doğu anadolu bölgeleri-
mizdeki illerde halen alanında uzmanlaşmış 
diş hekimi eksiklikleri vardır. Ancak, yeni fa-
kültelerin kurulması, gelişmiş üniversitelerde 
öğrenci kontenjanının düşürülmesi ve her 
sene mezun olan toplam diş hekimi sayısının 
stabil kalması şartıyla yeni fakültelerin açıl-
masında fayda vardır.

H. Aras TEK:  Uluslararası diş hekimliği eği-
timi standartlarının ulusal fakültelere uyum-
landırma çalışmaları ne durumda?

K ARAZ: Başkent Üniversitesi Diş Hekimli-
ği Fakültesi’nin kurulması ve gerek doktora 
programlarına gerekse lisans eğitimine baş-
lanma aşamasında, pek çok uluslararası üni-
versitenin kapsamında bulunan diş heklim-
liği fakültelerinin programları ve fiziki şartları 
araştırılmıştır. Programlarımızın Avrupa Uyum 
Yasalarına uymasına da özen gösterilmiştir. 
Ayrıca, Türkiye’deki pek çok diş hekimliği fa-
kültesine göre oldukça yeni olduğumuz için, 
uluslararası eğitim standartlarına uyum daha 
ılımlı olmuştur.

H. Aras TEK:  Tam gün yasa tasarısı gün-
demde; eğitim veren bir kurum olarak, bu 
yasanın yürürlüğe girmesi durumunda diş 
hekimliği öğrencilerinin eğitim kalitesinin ne 
yönde etkineceğini düşünüyorsunuz, bu ko-
nuda önerileriniz nelerdir?

K ARAZ: Fakültemizde kısmi statü uygula-
ması bulunmamaktadır. Sağlıklı ve başarılı 
eğitim ve bilimsel araştırmaların olabilmesi 
açısından, öğretim üyelerinin tam gün çalış-
malarının yararlı olacağı kanısındayım.

H. Aras TEK:  Yetkililer bu yasa tasarısı gün-
deme geldiğinde sizden görüş alıyor mu?

K ARAZ: Henüz bu konuda yetkililer bizler-
den fikir almamıştır.

H. Aras TEK:  Akademik kadronun sıkıntıları 
(ekonomik, bilimsel, hukuki vs) nelerdir?

K ARAZ: Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle akademik personelin zaman za-
man ekonomik sıkıntıları olabilir ve bu sıkın-
tılar bilimsel çalışmaları etkileyebilir. Ancak 
üniversitemiz, fakültemizde çalışan akademik 
personele bilimsel etkinliklerde tüm olanak-
larıyla destek olmaktadır. Gerek yurtdışında 
uluslararası, gerekse ulusal kongre veya top-
lantılarda özellikle bilimsel sunumlara destek 
verilmektedir.

H. Aras TEK:  Döner sermaye sistemi aka-
demik kadronun sıkıntılarını çözmek için ye-
terli mi, bu performans sistemi öğrenci eğiti-
mini olumsuz yönde etkiler mi?

K ARAZ: Fakültemizdeki akademik kadro 
gerek poliklinik hizmetlerinde gerekse eği-
tim-öğretim programlarında özveriyle çalış-
maktadır. Elbette ekonomik koşullar günü-
müzde önemlidir ancak önemli olan yaptı-
ğımız işi sevmek ve kanıksamaktır. Unutma-
mak gerekir ki diş hekimliği eğitiminin amacı 
veya hedefi, mezun olduklarında hastaların 
sorumluluğunu efektif ve güvenli şekilde pro-
fesyonel olarak taşıyan, bilgili, işinin ehli, ye-
tenekli ve insancıl diş hekimleri yetiştirmektir. 
Öğrencilerimize iyi bir eğitim vermek ama-
cıyla fakültemizde görev yapan tüm öğretim 
elemanları büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 
Öncelikli görevleri öğrenci eğitimi olduğu için 
performans sistemi ikinci sırada yer almakta-
dır ve eğitimi etkilememektedir.

H. Aras TEK:  Fakülte lerde özellikle doktora 
yapan meslektaşlarımızın kadro sıkıntısı var. 
Fakültenizde nasıl bir yöntem uygulanıyor?

K. ARAZ: Fakültemizde doktora programı 
paralı olup doktora öğrencilerinin kadrosu 
bulunmamaktadır. Ayrıca fakültemizde kad-
rosuz öğretim elemanı veya üyesi de bu-
lunmamaktadır. Anabilim dalları ihtiyaç duy-
duklarında kadro açılarak öğretim elemanı 
almaktayız.

H. Aras TEK: Diş hekimliği uzmanlık yasa 
tasarısı hakkındaki düşünceleriniz ve öneri-
leriniz nelerdir?

K ARAZ: Diş hekimliğinde de tıp dalların-
da olduğu gibi uzmanlık olmalıdır. Bu konu 
ile ilgili fakültelerde ve Türk Diş Hekimliği 
Birliği’nde bulunan temsilciler detaylı çalış-
malar yaparak yasanın bir an önce çıkması 
sağlanmalıdır.

H. Aras TEK:  Şu ana kadar mezun vereme-
diniz ama doktora çalışmalarını tamamlayan-
lar oldu sanırım.

K ARAZ: Evet lisans eğitimine 3 yıl önce 
başladığımız için henüz mezun vermedik. 
Ancak, Başkent Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nden mezun olan dişhekimlerinin 
kaliteli ve en son teknolojiyi kullanarak hizmet 
verebilecek birer sağlık personeli olacakları-
na içtenlikle inanıyoruz. 2000-2001 döne-
minden bu güne kadar da fakültemizde Ağız 
Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim 
Dalı’nda 5, Periodontoloji Anabilim Dalı’nda 
4, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 2, 
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’nda 
2 ve Ortodonti Anabilim Dalı’nda 6 doktora 
öğrencisi uzman olarak mezun olmuştur.
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Mesleğimize bugüne kadar büyük 

emeği geçen, dönemlerinde yaptıkları 

ile bu mesleğin yücelmesinde, 

bugünlere gelmesinde büyük katkıları 

olan eski dönem ve şimdiki TDB ve 

ADO başkanlarına içtenlikle sorduk 

ve içtenlikle yanıtlar aldık. Başkan 

oldukları dönemde neleri yapmak 

isterlerdi, neleri iyi ki yapmışlardı, 

başlarından geçen en ilginç olay 

ne idi ve en önemlisi yeni mezun 

meslektaşlarımıza önerileri nelerdi?

Biz sorduk, Başkanlar yanıtladı.



“Elimi taşın altına koydum, çünkü … diye nedenini 
soruyorsunuz. Sualinizi yine bir soru ile yanıtlama-
ya çalışacağım: Elimi, altına soktuğum hangi taşı 
veya taşları soruyorsunuz?

Dişhekimliği bilimsel kuruluşunun 100. yılında, 
mesleki öğretim süremde dahil 58 yılı, kendi ya-
şantımda da 79 yılı geride bıraktım. Böyle bir ya-
şantı içinde, bazen isteyerek, bazen de isteğiniz 
dışında kaldırmak zorunda olduğunuz taşlarla 
karşılaşıyorsunuz. Aslında, hayat boyunca, her 
duyarlı insanın”taşın altına elini koyduğu” veya 
koyması gerektiği zamanlar vardır. Bunları sürekli 
yapanlarda, zorluklara direnme gücü gösterenler-
de, bu alışkanlık haline gelir. Bir anlmada o kişinin 
karakteri olur.

Ziya paşanın şiirindeki bir beyit, bunu çok güzel 
özetler.

“Asude olan dersen eğer, gelme cihana,

Meydana düşen kurtulamaz seng-i kazadan”

Ancak, yaşadığımız sürece; “Bana ne?“ veya 
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyecek ka-
dar duyarsız değilseniz, atılan taşlar istemeseniz 
de size de rastlayacaktır. Bundan kaçamazsınız. 
İki seçeneğiniz vardır: taşın altında sessiz kalıp 
ezilmek veya taşın altına elinizi sokup kendinizi ve 
diğer ezilenleri kurtarmaya çalışmaktır.

Kendimi örnek alırsam ilk ve orta öğrenimimi “pa-
rasız yatılı” sınavı kazanarak okudum. Yaz tatil-
lerinde yakınlarımızın mağazalarında çıraklık ve 

tezgahtarlık yaptım. 11-12 yaşında bir çocuğun 
ailesinden yüzlerce km uzakta ve onlara hasret 
okumasını bilirmisiniz? Geceleri yatakhanede 
yorganı başına çekerek, gizli gizli, neden ağlar-
lar? Küçücük yaşta taşın altına soktukları ellerini 
acıması mıdır onları ağlatan… Lise öğrenimim sı-
rasında Eyüp Feshane fabrikasında 16-24 saatle-
ri vardiyasında “dokuma işçisi” idim. Bu çevrede 
edindiğim dostluklar ve bilgiler sonucu “TÜRK-İŞ 
KONFEDERAYONU” ilk genel kurulunda gazete-
ci olarak bulundum. İzmir’deki bu genel kurulun 
(1952) ihtiyacı olan mikrofon ve hoparlörleri sağ-
lamak için “taşın altına elimi sokmak” gerekiyor-
du. İşçi emekçilerinin sesini daha gür duyulmasına 
aracı oldum.

Lise sonuncu sınıftan üniversiteyi bitirinceye ka-
dar, muhtelif gazetelerde, muhabir ve muharrir 
olarak çalışmaya devam ettim. Ek olarak, Topkapı 
yolu inşaatında “Sürveyan yardımcılığı” bile yap-
tım. Dişhekimliği son sınıfında, sömestr kaybın-
dan beklerken: İşçi Sigortaları Cağaloğlu Ağız-Diş 
Sağlığı Merkezinde “protez teknisyeni” olarak ça-
lıştım. Mezun olmuş bazı arkadaşlarım, aynı yerde 
Diş tabibi ve amirim olarak çalışıyordu. Tüm bu 
zorlu ve meşakkatli uğraşlarım, aile ekonomisine 
katkıda bulunmam nedeni ile olmuştu.

II.Dünya Savaşı (1939 – 1945) ve sonrasında, 
özellikle, maaşla yani sabit bir gelirle geçinen ai-
lelerde, ciddi ekonomik sıkıntılar vardı. Düşman 
işgalinden “KURTULUŞ SAVAŞI”, vererek çıkmış, 
Osmanlı Devletinin borçlarını da ödemek zorun-
da bırakılmış ülkemizde milli ekonomi ve sanayi 

ORHAN ÖZKAN

Hangi Taşı Soruyorsunuz?



şöyle dursun “şeker fabrikası” bile yoktu. Oysa biz 
çocuklar için şeker sevilen, ekmek ise (karne ile) 
vazgeçilmez gıdalardı. Böylesine uygun olmayan 
koşullarda, ülke ve aile ekonomisine katkıda bu-
lunmak “hazır yiyicilik”den vazgeçmek zorunda 
idiniz. İnsani ve milli duygularınız, sorunları paylaş-
manızı gerektiriyordu. Kısacası siz de “taşın altına 
elinizi sokmak” zorunda idiniz…

Tüm bu uğraşlarım içinde, özgür ve çalışabilmek 
imkanı bulabilmiş insanlarımızı; onların koşulları 
içinde, daha iyi tanımak olanağını buldum. 1955-
56 yıllarında Mardin’e Diş Tabibi olarak gittim. 
Oralarda, bambaşka dünyaları tanıdım. Mardin’e 
de zorunlu hizmetle değil, kendi isteğimle ve yine 
“taşın altına elimi sokmak” için gittim. Çünkü İ.Ü.T. 
Birliği Başkanlığımda çeşitli fakültelerden pek çok 
arkadaş edinmiştim. Bunlardan doğulu ve güney-
doğulu olanlardan çoğunun, mezuniyet sonrası 
kendi memleketlerine gitmek istemediklerini gör-
düm, hayret ettim. Batı Anadolu’nun büyük şehir-
lerinde kalmayı tercih ediyorlardı, üzüldüm. Doğu 
ve güneydoğu, okuttukları evlatlarının kendilerine 
hizmet vermesini bekliyordu…

1955-56 yıllarında, Mardin’de, Dişhekimliği ya-
nında Kız ve Erkek Sanat okullarında öğretmenlik 
yaptım “Cebir – Geometri, Fizik, Kimya, Hijyen 
ve Çocuk Bakımı, Defter Tutmak ve Hukuk Bilgisi 
derslerini veriyordum. Sürekli okumak ve başarılı 
olmak zorundaydım, Topluma, Öğrencilerime kar-
şı sorumluluk yüklenmiştim.Elim taşın altında idi. 
Milli Eğitimimizin geçmişini, gününü ve sportif ko-
nularda bazı taşların altına elimi soktum. Mardin 
Kalespor, sonraları Yd.Sb.olarak gittiğim Çanak-
kalede Çanakkale spor, kulüplerinin kurulmasına 
yardımcı oldum. Umumi kaptanlıklarını yaptım.

Mardin’de çalıştığım sıralarda, haftada 3 gün yine 
istekli olmadığım halde cezaevi Dişhekimliği ile de 
görevlendirildim. Böylece de özgürlükleri kısıtlan-
mış insanların; suçlarını, suç nedenleri ve ortamı-
nı, sonuçlarını cezaevi şartlarındaki duygularını 
anlamaya çalıştım. Hukuk Bilgisi öğretmenliğimin 
yanında hukukun cezalandırdığı, bazısı gerçekten 
“kader mahkumu” insanlarımızı anlayabilmek ola-
nağı buldum.Taşın altında bilinmeyen çok sorun-
lar vardı… Onların isteği ile cezaevi tutuklularına 
“İstiklal Marşı” öğrettim. Bayrak çekilip indirme 
törenlerinde, sadece merasim kıtası gibi durmak 
istemiyorlardı… Mahkum olan insanların özgürlük 
şarkısı söylemek istediği, unutmadığım anılarım 

arasındadır. Müzik ruhun gıdasıdır, cezaevinde de 
olsa…

Çocukluk ve Orta öğretimimde başladığım, müzik 
eğitimi çalışmalarına üniversitede ve sonrasında 
da devam ettim. Çanakkale ”Türk Müziği Korosun-
da” İzmir’de “Dr Ayhan Sökmen korosu “konser-
lerinde (1974-1978 arası) bazen solist, çoğunlukla 
koro elemanı olarak şarkı söyledim. Eserlerin su-
numu için, “elimi taşın altına sokarak” spikerlikte 
yaptım. Bazıları TRT’de de yayınlandı 1978-1981 
yılları arasında, 3 yıl TRT Genel Danışma Kurulu 
üyeliğine görevlendirilmemin ilk adımları müzik ile 
başladı. Sağlıkla ilgili konuların, gün ve haftaların 
ciddi bir “Sağlık Yayın Takvimine” göre yapılması-
nı, o günlerde, gerçekleştirdim. Taşın altına elimi 
soktuğum zevkli uğraşlardan biridir.

Önce Dişhekimliği Talebe Cemiyeti, sonra İ.Ü. Ta-
lebe Birliği başkanlığım sırasında siyasal, sosyal ve 
kültürel faaliyetlerin gerçekleşip başarısı için “ eli-
mi taşın altına” koymaktan kaçınmadım. II.Dünya 
savaşı (1939-1945) sonrasında, ülkemizde, çok 
partili demokratik bir dönem başladı. Gençlik 
olarak politikadan uzak kalamazdım. Siyasi parti-
lerimiz “ gençlik kolları” kurmaya karar vermişti. 
Buralarda, kurucular, parti yönetimlerini çeşitli 
kademelerinde yönetici olarak görevler aldım. Bu 
alanlardaki taşların altına da elimi soktum. Sosyal, 
Siyasal ve ekonomik yönden bilgi ve deneyimle-
rim kadar acı ve tatlı, ama bazısı “tarihi değeri” 
sayılacak anılarım oldu. Bunlara; Dünya Sağlık 
Örgütündeki (WHO) görevlerim sırasında dış ül-
kelerden edindiğim gözlemler de eklendi.Devlet 
Planlama Teşkilatın da (DPT), Beş Yıllık Kalkınma 
Planları çalışmalarım, en az yirmi beş yıl, ülkemizi, 
sorunlarını ve çözümlerini daha iyi öğrenmeme 
büyük katkı sağladı.

Söyleyen değil söylenen bir toplum olmamız, ör-
gütlenme noksanlığımız, öğrenim ve eğitimdeki 
yanlışlarımız, deneyimleri hafife almamız, so-
runlarımızın temel nedenleri idi. Örneğin; Expo 
Dental Ankara’nın gerçekleşmesi, 1976’da gö-
revli gittiğim İtalya Bolognadaki Expo – Dental’i 
Görmenin kazandırdığı deneyim sonucu oldu.Al-
tına elimi soktuğum zorlu taşlardan biridir. Onur 
duyduğum anılarımdan biriside 1994 deki Expo-
Dental’in “Onursal Başkanlığı’nı” Cumhurbaşkanı-
mız Süleyman DEMİREL’in kabul etmesi ve uluslar 
arası önem kazanan bu organizasyonumuza 160 
Milyon Lira ödenekle katkı sağlamasıdır. Kurucu-



su olduğum Expo-Dental Ankara’nın bu yıl 20.nin 
yapıldığını görmek de bana ayrı bir mutluluk ka-
zandırmıştır. Taşın altındaki ellerimin acıdığı çok 
günler olmuştur. Ama şimdi “iyi ki yapmışım” 
dediğim uğraşlardan biri de EXPO – DENTAL 
Ankara’dır. Benden sonra, gayret ve özverileri ile 
Expo-Dental’i 20 yaşına getirme başarısını göste-
ren ADO yönetimlerine, destek ve ilgisini devam 
ettiren meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Yaşantımız boyunca, elimizi taşın altına sokmamız 
istendiği zamanlar da olmuştur. Bunlar arasında; 
Sağlık politikalarının oluşturulması çalışmaları-
na katılmam, Sağlık Bakanlığı’nda önce Mesleki 
Öğretim ve sonra Sağlık Propaganda ve İstatistik 
genel Md., Müşavirlik gibi görevlerim vardır. Bu 
sorumluluklarım nedeni ile Sağlık hizmetlerine ait 
kadrolaşmada kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
hazırlanması ve çıkarılması çalışmalarına katıldım. 
Köyden kentlere kadar toplumumuzun yapısını, is-
teklerini, gereklerini yaşayarak öğrenmiş olmam, 
“iki yıl, Hukuk bilgisi” öğretmenliğindeki bilgilerim 
bu çalışmalarımda yardımcı oldu. Genelde Sağlık 
ve Özelde Dişhekimliği alanındaki katkılarım, taşın 
altına elimi sokmanın zorluğu kadar bana huzuru-
nu da verdi.

Kaldırdığımız her taşın kazandırdığı huzur, bil-
gi ve deneyimler ufkumuzu genişletir, cesare-
timizi artırır. Kaldırdığımız taşlarla döşediğimiz 
yeni yollar açılmış olur. Bunlardan bir örnek de 
dişhekimleri’nin tüzel kişiliği olan yasal örgütlen-
mesidir. 22 Kasım 1908 ‘de “Dişçilik Mektebi” ku-
ruldu. 1932’de Üniversiteye dönüş reformu oldu. 
1950’de iktidar değişikliği ile sağlık hizmetlerinde 
tam devletleştirme politikası benimsendi. 1961’de 
kabul edilen yeni “ Anayasa” sivil toplum örgütle-
rine yeni haklar getirdi. Devlet Planlama Teşkileti, 
Sendikalar, Grev, Lokavt ve 224 sayılı sosyalleştir-
meler gibi yapılanmaları düzenledi. 1953’de yü-
rürlüğe giren (6023 sayılı) TTB kanunu gereksin-
melere yanıt vermediğinden 1970, 1974 ve 1978 
yıllarında değişiklikler için yapılan kanun teklifleri 
kadük oldu. Tabip odalarında,sadece iki diş tabi-
bi ile temsil ediliyorduk. Dişhekimleri’nin sayısı ile 
birlikte sorunları da artmıştı. Sayıları dişhekimle-
rinden beş kat fazla olan sahtecilere karşı yeterli 
mücadele verilmiyordu. 1960’da çıkarılan “Tıbbi 
Deontoloji Tüzüğü” de yeterince uygulanmadı-
ğından, meslektaşlarımız arasında etik ve disiplin 
suçları artmıştı.

TT Birliği; Sağlık örgütlenmesi, dağılımı, ulaşılabilir-
lik, personel, araç-gereç ve etkinlik konularında ol-
duğu gibi Tabiblerin ve diş Tabiblerinin sorunların-
da da gereken politikaları üretemiyordu.Genelde 
bir meslek şovenizmi ile, dişhekimlerinin bilimsel 
çalışmaları bile yeterli ilgi ve desteği görmüyordu. 
Dişhekimlerinin kurduğu bazı cemiyet ve dernek-
lerde de, “örgütsel özgürlük”düşüncesi ortaya çık-
tı. 1964 de Dişhekimliği yüksek okulunu “Fakülte” 
olup bilimsel örgütlenme özgürlüğüne kavuşması 
yeni bir atılımdı. 1974 de başkanı olduğum İzmir 
Dişhekimleri Derneği, 1983 de TD Cemiyeti Anka-
ra şubesi genel kurullarında TTB den ayrı olarak 
oda ve birlik kurulması kararı alındı. 12 eylül 1980 
den sonra kurulan hükümet ve Danışma Meclisi, 
Meslek kuruluşları kanunlarının yenilenmesine ka-
rar verdi. Sağlık Hizmeti veren TBB ve Diş TBB ça-
lıştıran tüm kurumların temsilcilerini TTB Başkan 
ve Yardımcılarının görevlendirildiği bir komisyon 
kuruldu. Sağlık Bakanlığı müsteşarı rahmetli, Dr. 
Ertuğrul AKER’in başkanlığındaki bu komisyon 
“raporterliğine” de beni görevlendirdiler. WHO 
danışmanlığım, DPT üyeliğimin ve SPTİ genel mü-
dürlüğü ile TTB genel kurullarındaki çalışmalarım, 
görüş ve önerilerim bu göreve seçilmeme neden 
olmuştu. “Meyve veren ağaç taşlanır” misali, her-
halde, bu işi yapabileceğimi düşünmüşlerdi. Elleri-
mi taşın altına koydurmuşlardı.

1981-82 yılları içinde komisyonumuz 8 aylık, ger-
çekten demokratik bir ortamda ve katılan kurum 
ve kuruluşların sürekli görüşlerini, yazılı önerileri-
ni alarak TTB kanun taslağını hazırladı. Oy birliği 
ile kabul ettik. 1982 anayasasının halk oylaması 
kabulünden sonra meclise sevkine karar verildi. 
Çünkü, 1982 anayasasının sağlıkla ilgili 56.cı ve 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 
ait 135.nci maddesi kesinleşmemişti. Kanunların, 
anayasaya uygunluk zorunluluğu gecikmeye ne-
den olmuştu. Hükümet kanun hükmünde karar-
name çıkarıp TT Birliği yasasında bazı değişiklikler 
yapmayı yeterli gördü.

Dişhekimlerinin isteği doğrultusunda, ayrı oda ve 
birlik kurulması kararları, 1974 den sonra 1983 de 
ilgili genel kurullarda kabul edilince çalışmalar baş-
ladı. TTB için titiz ve uzmanlarca hazırlanıp gerekli 
yerlerin görüşlerini alındığı taslağın, redaksiyonu 
ve dişhekimleri için bir kanun çıkartılması için TD 
Cemiyeti Ankara şubesi, benim başkanlığımda şu-
bemiz genel sekreteri Dt Osman ÖZYÜREK ve Doç 



Dr Cem BAYKAN’ın katıldığı bir komisyon kurdu. 
TTB için hazırlanmış bakanlıların ve ilgili kurum-
ların (SSK,Belediyeler vb.) ve TTB’nin onayından 
geçmiş eski taslak üzerinde çalıştık. Ankara şubesi 
başkanı Prof Dr Hüsnü YAVUZYILMAZ, TD Cemi-
yeti Başkanı Prof Dr Özen TUNCER ilgi gösterip 
desteklediler. 1984 yılında İstanbul milletvekili 
Prof Dr Ercüment KONUKMAN ‘da hazırlanmış 
taslağı kanun teklifi olarak TBMM ye sundu. Sağ-
lık Komisyonunda uzun ve zorlu uğraşlardan son-
ra meclise sevk edilen kanunumuz 3224 sayı ile 
1985 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sorunlarımıza vekaleten değil asaleten sahip 
çıkan, yılların özlemi çağdaş bir örgütümüz var-
dı. Üzerimizdeki bir yükü kaldırmıştık. Benimle 
beraber taşın altına ellerini sokanlar; Prof Dr 
E.KONUKMAN, TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Ko-
misyonu Başkanı Eskişehir Milletvekili Mustafa 
BALCI, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi De-
kanı Prof Dr Köksal BALOŞ, İzmir Başkanı rahmetli 
Sevil ERMAN’ı şükranla anıyorum.30 Yılı aşkın bir 
uğraş içinde destek gördüğüm meslektaşlarımın 
isimlerini unuttuklarımdan da özür diliyorum. Altı-
na elimi sokmaktan, iyi ki yapmışım dediğim taş-
lardan biri de Dişhekimleri Odaları ve Birliği Kanu-

nunu yazılması ve çıkarılması çalışmalarına katılım 
ve katkılarımdır.

TDB’nin kurulabilmesi için, en az 10 odanın kuru-
lup genel kurullarını yapması gerekiyordu. 3224 
sayılı kanuna göre, serbest çalışan dişhekimlerini 
odaya kayıt yaptırması zorunluydu. Bu zorunlulu-
ğu, ilgi ve gönül rızasıyla yapmaları için, 270 mes-
lektaşımı tek tek dolaşarak, kayıt yaptırmaya teş-
vik ettim. Kolay değil ama gerekli ve zevkli bir taş 
kaldırma oldu. Çünkü hala karşı çıkanlar vardı…

Böylesine yoğun geçen bir yaşantı içinde, “keşke 
yapabilseydim” diyecek vaktim olmadı. Aslında 
“keşke” demekten de hoşlanmadım. Bu arada 
öylesine çok ve dönemine göre ilginçliği değişik 
olaylar oldu ki, onlardan birisine “ en ilginç” de-
mek ayrımına yapmaya gönül razı olmuyor.

Şimdi; 79 yıllık bir ömür içinde “altına elimi sok-
tuğum irili ufaklı taşlardan” kurulmuş “hayat bi-
nasında” yaşamaya çalışıyorum. Genç meslektaş-
larıma önerim; yalnız kendilerini ve etraflarındaki 
yetişkinleri değil, kendi çocuklarını bile “taşın al-
tına el sokma” cesaretine alıştırmalarıdır. Çünkü 
kaldıracakları o kadar çok taş var ve olacaktır. Kal-
dırma azminde olanlara saygılarımı sunuyorum.



İyiki yapmışım

Farkli bir deyişle dernekçilik olarak adlandırdığımız 
sosyal enerjimizi kullanma çabasında belirleyici 
olan ekip çalışması. Bu noktada tüm iyi yapılan 
şeylerin arkasında ekip var. Kendi açımdan iyiki 
yapmışım diyeceğim birkaç şey var. İyi ki beni yan-
lış anlayanlarla özel olarak konuşmuşum. İyi ki kin 
tutmamışım. İyi ki “bu işlere girerek” onlarca dos-
ta sahip olmuşum.

Dönemimde yaşadığım en ilginç olay

Beni hayrete düşüren onlarca olay yaşadım. Bü-
rokratlar,, siyasetçiler; dişhekimleri, öğretim üye-
leri ile unutulmaz traji komik olayların yanısıra in-
sanın yüreğini acıtan olaylar yaşadım. Bunlardan 
bir tanesi şu; İstanbul Dişhekimleri Odasının sahte 
diş hekimlerine karşı mücadelesini arttırdığı bir dö-
nemde sahte diş hekimlerine “baskınlara” gidiyo-
ruz. Diğer yandan odanın komisyonlarını kurmaya 
çalışıyoruz. Komisyonlarda çalışacak gönüllü diş 
hekimi bulmak çok zor. Herkes işgüç derdinde, 
ayrıca sosyal etkiniklerde bulunanların üzerinde 
baskı devam ediyor. Birgün sahte dişhekimleri ile 
mücadele komisyonuna erkek bir meslektaşımız 
gönüllü olarak katıldı. Koşturup duruyoruz; bir 
akşam toplantısı sonrası benim ile konuşmak is-
tediğini fark ettim. Ne var ne yok diye sohbete 
başladık. Kendisinin sahte diş hekimi ile çalıştığını 
kendisine dokunmamamızı istedi. Başımdan aşa-
ğıya bir kova kaynar su dökülmüş gibi oldum.Ge-
rekli uyarıyı yaptım; tabii ki bir sonraki toplantıda 
yoktu.

CELAL KORKUT YILDIRIM

Elimi Taşın Altına Koydum, Çünkü...

Hayatı algılamaya başladığımız dönem ülkemiz-
de ve dünyada toplumsal olayların yoğun olarak 
yaşandığı bir döneme takabül ediyordu. Doğal 
olarak bu süreç bizleri mesleğimiz ve ülkemizdeki 
olaylara, gelişmeler karşı duyarlı kılmıştı. Ülkemiz, 
mesleğimiz ve dünya insanlığı için bir birşeyler ya-
pabilmek amacı ile elimiz taşın altından çekme-
den yolumuza devam etmeye çalıştım

Keşke yapabilseydim.

Bir laf vardır. “Gençlikte bilebilseydim, yaşlılıkta 
da yapabilseydim” derler. Yaşam hergün yeni 
şeyleri öğrenmekle geçiyor. İstanbul Diş hekimleri 
Odasının ilk genel sekreteriydim; yasamızla birlik-
te sorunlarımızı derinlemesine öğrenmeye başla-
dık. Sahte diş hekimleri sorununun çözülebileceği 
umudunu taşıyordum. Ama sorunun birçok boyu-
tunu öğrendiğimde bu işin hiç de kolay olmadığı-
nın farkına vardım. Çünkü Türk Dişhekimleri Birliği 
yasası sorumluluklar veren ama yetki vermeyen 
bir yasa. Bu yasanın hazırlanma sürecinde eksiklik-
lerini giderebilseydik sorumluluğu kadar yetkileri 
olan bir meslek kuruluşu olabilirdik. Ama yukarıda 
söylediğim gibi “bilebilseydik”. Ancak, bir gerçe-
ği de hemen belirteyim. Bilmemize rağmen ülke-
mizde bir çok şeyi değiştirmek mümkün olmuyor. 
Tüm güç devletin ve onu yürüten siyasi partinin 
elinde. Sizle yetkisini paylaşmıyor. Keşke yapabil-
seydim de bir çok şey daha söylemek mümkün. 
Örneğin diş hekimliği bileşenlerinin ortak sorunlar 
çerçevesinde birlikteliğini arzu ettiğimiz düzeyde 
sağlayabilseydik



Yeni diş hekimlerine önerim

Güzel bir sorun.Ne yazık ki cevabı ayni şekilde gü-
zellikler ve arzu ettiğimiz umutları taşıyamayan bir 
cevap. Tüm mesleklerde olduğu gibi insana hiz-
met onur. Özellikle ağrısı,sıkıntısı olan birine şifa 
vermek daha da onurlu. Gönül isterdi ki bu hiz-
meti verirken gelecekle ilgili kaygılarımız olmasın. 
Özgür bir şekilde tıbbi kurallara uygun en iyi teda-

viyi verebilelim. Bizlerin ütopyası,hayali;hasta ile 
hekim arasında paranın konuşulmadığı, hastanın 
hekimine sonsuz güven duyduğu,hekimin hasta-
yı ticari kazanç aracı görmediği bir sağlık sistemi. 
Genç dişhekimleri bu “hayalin” gerçekleşmesi için 
“elini taşın altına koysun”. Bunun için diş hekimle-
ri odalarına sahip çıksınlar. Ancak o zaman mesle-
ğimiz ve toplumun ağız diş sağlığı arzu ettiğimiz 
yerde olabilir.



Mesleğimizle ilgili bir çok sıkıntı var ülkemizde. 
Öncelikle bunların çözümü için, katkıda bulunmak 
için istedim. Farklı yapıda insanlar vardır. Bazıları 
birlikte üretmeyi, paylaşmayı, başkaları için çalış-
mayı sever. Bende birlikte üretmeyi, paylaşmayı 
seven bir kişi olarak bu yolu seçtim, taşın altına 
elimi koydum. Tabiiki bütün bunlar Dişhekimliği 
mesleğimi çok sevdiğim içindir.

Keşke yapabilseydim.

Odamız ve hatta dişhekimleri arasında yakın bir 
ilişki kurup, odayı bürokratik bir mekan gibi değil, 
kendi evi gibi benimseyebileceği bir mekan olarak 
algılamalarını sağlamayı isterdim. Sadece dişheki-
mi ile oda arası değil, tüm dişhekimlerinin birbir-
leriyle iyi ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratmayı 
isterdim. Odamıza meslektaşlarımızın daha çok 
katkıda bulunması, insanların birbirlerini tanıyıp 
daha iyi anlayabileceği, paylaşabileceği, üretebile-
ceği bir ortam yaratmak.

İyiki yapmışım

Ankara Dişhekimleri Odası olarak kaliteli bir hiz-
metin verilebileceği, toplantıların, eğitim çalışma-
larının kendi bünyesinde yapılabileceği kendine 
ait bir yerinin olması.

Dönemimde yaşadığım en ilginç olay

Hasta şikayetleri oda yönetim kurullarının en sık 
karşılaştığı sorunlardandır. Bunlardan bir tanesi 
bir hasta şikayeti.

Hastanın şikayeti; hasta kendisine danışılmadan 
ve kendisinden habersiz tüm dişlerinin kesilip pro-
tez yapılmasından şikayetçi idi. Hasta dişhekimine 
gidiyor, dişhekimi muayene ediyor, arkasından bir 
kaç saat süren ve hastanın ne olduğunu anlaya-
madığı bazı işlemler yapılıyor. Daha sonra hasta 
aynaya baktığında dişlerinin kesik olduğunu fark 
ediyor ve kendisine danışılmadan dişhekiminin 
dişlerini kesmesinden dolayı şikayetçi oluyor.

Yeni diş hekimlerine önerim

Yeni mezun dişhekimlerine önerilerim, öncelikle 
bir hekim olmanın sorumluluğunu her açıdan ta-
şımaları, koruyucu dişhekimliğine önem vemeleri, 
insana saygılı olmaları, etik değerlere sahip çıkma-
ları, malpraktisten kaçınmaları ve bütün bu değer-
lere sahip çıkarken ekonomik sıkıntıya düşmeden 
rahatça yaşayabilecek bir beceriyi göstermeleri. 
Aynı zamanda mesleğine ve meslek örgütüne 
saygı göstermeleri ve meslek örgütünden sadece 
bir şeyler beklemek yerine taşın altına ellerini koy-
malarını öneririm.

MURAT AKKAYA

Elimi Taşın Altına Koydum, Çünkü...



ESER CİLASUN

Elimi Taşın Altına Koydum, Çünkü...

Mesleğimi çok seviyorum, mesleğime ve ülkeme 
karşı sorumluluk duyuyorum.

Keşke yapabilseydim.

26 yıldır muayenehane hekimliği yapıyorum. Çok 
güzel vakalarım oldu. Keşke resimleyip sunumlar 
hazırlasaydım.

İyiki yapmışım

Dişhekimleri Birliğinin kuruluşunda görev yap-
maktan ve kurucu genel sekreter olarak çalışmış 
olmaktan, daha sonra da Türkiye’nin ilk “kadın” 
meslek örgütü başkanlığı yapmış olmaktan dolayı 
çok mutluyum.

Dönemimde yaşadığım en ilginç olay

Çok ilginç olaylar yaşadım. En ilginç anım; ilk kez 
asgari ücret listesini resmi gazetede yayınlatmak 
için tüm işlemleri tamamlayıp 1986 yılı aralık ayı 
ortasında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Daire-
si Genel Müdürlüğüne yolladık. Ancak genel mü-
dür bunu paralı ilan olarak yayınlamak istedi.

Biz kabul etmeyince de “Dişhekimleri zengindir, 
paranız mı yok?” dedi. Konunun para meselesi 
değil de yasaların uygulanması meselesi olduğunu 
anlatmak için günde 5-6 kez telefonla arayıp, her 
gittiği yerdeki sekretaryaya not bıraktım.

Çünkü telefonlarıma çıkmıyordu. 15 günlük kova-
lamacanın sonunda, “buna inandığı için değilde, 
telefon kovalamacasından bıktığı için yayınlataca-
ğını” söyledi. Böylece Ocak ayında yayınlandı.

Yeni dişhekimlerine önerim

Meslek Odaları ile ilgilensinler. Bilimsel etkinliklere 
katılarark kendilerini hep yenilesinler. Anadolu’da 
çalışsınlar. Ülkemizde 5-6 büyükşehir dışında da 
insanların dişhekimine gerksinimi var. Yeni diş-
hekimlerine önerim; Meslek Odaları ile ilgilensin-
ler. Bilimsel etkinliklere katılarark kendilerini hep 
yenilesinler. Anadolu’da çalışsınlar. Ülkemizde 
5-6 büyükşehir dışında da insanların dişhekimine 
gerksinimi var.



Elimi taşın altına koydum çünkü, Dişhekimiyim., 
mesleğimi çok seviyorum. Meslek politikalarıyla 
ilgilenmekten ve üretmekten çok keyif alıyorum.
Güçlü meslek örgütlerinin mesleğin yücelmesinde 
önemli katkı sağladığına inanıyorum. Çünkü, bu 
bir sosyal sorumluluktur. Son olarakta, ‘Oda bana 
ne veriyor ki? ’; ‘Değil! ’, ‘Ben odaya ne veriyo-
rum’ diyenlerdenim. Meslekte 30 yılını doldurmuş 
biri olarak hala benden sonrakilere neler verebiliri-
min heyecanını yaşıyorum.

Keşke yapabilseydim.

Keşke kelimesini hiç sevmem. Dönemimizde yasa 
ve yönetmeliklerin başkan ve yönetim kuruluna 
yüklediği tüm görevleri eksiksiz yaptığımızı düşü-
nüyorum. Buna, aşağıda bahsettiğim tatsız ceza 
olayı dahildir. Elimizden gelen pek çok projeyi 
gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Odamızın kuru-
luşunun çok yeni ve ciddi parasal sorunlarımızın 
olmasına rağmen pek çok ilke imza attık. Bizden 
sonra görevi devralan arkadaşlarımızda o projele-
re sahip çıkarak, geleneksel hale getirdiler. Hem 
geliştirerek, hem de yeni projeler üreterek. Ancak, 
3224 sayılı yasanın 39.uncu maddesi uyarınca, 
seçime katılmayan meslektaşlarımıza para cezası 
verdiğimiz için çok ama çok üzüldüğümüzü belirt-
meden geçemiyeceğim. Bu bir yasal zorunluluktu. 
Ancak, yasa uygulayıcıları istemeseler de üzülerek 
de olsa yasaları uygulamak zorundadırlar. Meslek-
taşlarımızın da bunu anlayış ve hoşgörü ile karşıla-
dıklarını düşünmek istiyorum.

İyiki yapmışım

Oda’yı yönetim, disiplin, denetleme kurullarına 
seçilen meslektaşlarımızın dışında, tüm üyeleri-
mizin geniş katılımını pek çok komisyon ve çalış-
ma grubu kurarak sağladık. Bu da üretimimizin 
o oranda artmasını sağladı. Seçilmiş organlarla 
yürütülen oda çalışmalarının tabanada yayıldığını 
görmek beni en mutlu eden olaylardan biridir.Ay-
rıca; İyi ki bahar sempozyumlarını başlatmışız. İyi 
ki Dişhekimliği Fakülteleri dönem 5 öğrencilerine 
‘Dişhekimlerinin Görev ve Sorumlulukları’ konulu 
seminerleri başlatmışız. İyi ki Sahte Dişhekimleri 
ile yoğun bir şekilde mücadele etmişiz.

Dönemimde yaşadığım en ilginç olay

Dönemimizde yaşadığım ilginç 2 olayı aktarmak 
istiyorum. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakülte-
si Mezuniyet töreninde Ankara Dişhekimleri Oda 
Başkanı sıfatıyla yaptığım konuşmayı unutamam. 
Bir zamanlar benimde okuduğum ve mezun oldu-
ğum bilim yuvasında genç meslektaşlarıma hitap 
ederken duyduğum mutluluk ve hüzün, zaman 
tünelinden geçer gibi heycanlandığım, boğazımın 
düğümlendiğini ve konuşmamı gözyaşları içinde 
bitirdiğim o duygusal an. Birde Ankara Hilton ote-
linde olanaksızlıklar içinde gerçekleştirdiğimiz TDB 
kongresi. Son on yılın metoroloji bilgilerini alma-
mıza rağmen son on yıldır o tarihlerde Ankara’da 
yağmur yağmamışken o yıl Haziran ayında yağan 
şiddetli yağmur kongre organizasyonunda bizi 
nasıl sıkıntı, stres ve çaresizliğe soktuğunu unu-
tamıyorum.

NEZİH YAVUZ TAN

Elimi Taşın Altına Koydum, Çünkü...



Yeni diş hekimlerine önerim

Yeni Dişhekimlerine; 2. Ulusal Öğrenci Kongresin-
deki sunduğum önerilerimi yineliyorum.

– İster kamuda çalışın ister üniversitede ama bu-
lunduğunuz yerin dişhekimleri odasına mutla-
ka kaydolunuz. Odanıza sahip çıkıp, destekle-
yiniz. 

– Kesinlikle sahte Dişhekimleriyle çalışmayınız. 
Diplomalarınızı kiralamayınız.

– SDE programlarına mutlaka katılınız.

– Akraba ve komşulara güvenerek muayeneha-
ne açmayınız.

– Meslektaşlarınızı hastalarınıza asla kötülemeyi-
niz.

– Mutlaka yardımcı ile çalışınız. Mümkün ise 
hemşire tercih ediniz.

– Toplu çalışmayı tercih ediniz. İşletme giderle-
riniz (Kira, sekreter,telefon vs.) azalacağı gibi. 
‘Birlikten güç doğar’ özdeyişini unutmayınız.

– Muayenehane açarken il, ilçe, bölge seçimini 
iyi yapınız. Dişhekimi olmayan yada az olan 
bölgeleri tercih ediniz.

Bu vesile ile benimle birlikte yönetim, denetleme 
ve disiplin kurullarında görev yapan, komisyonla-
rımızda ve bölge temsilcilik görevlerinde bizlere 
yardımcı olan, proje üreten, “ellerini taşın altına 
koyan” tüm meslektaşlarıma, ‘İSİMSİZ KAHRA-
MANLARA” sonsuz şükranlarımı sunuyorum.



ONUR ŞENGÜN

Elimi Taşın Altına Koydum, Çünkü...

Elimi taşın altına koydum çünkü, değer verdiğim 
ve saygı duyduğum pek çok insanın da eli taşı al-
tındaydı.

Keşke yapabilseydim.

Keşke yapabilseydim: Halkımızın son derece bo-
zuk olan ağız diş sağlığı göstergelerini düzeltme-
nin ve mesleğimizin ekonomik ve sosyal saygın-
lığını arttırmanın tek yolu halkımızın dişhekimine 
ulaşmasının önündeki ekonomik ve yasal engel-
lerin kaldırılmasıdır. Bunu yapabilmeyi çok ister-
dim. Ama bunu başarabilmek için sağlık bakanı 
ile başbakanın da dişhekimi olması gerekir diye 
düşünüyorum.

İyiki yapmışım

İyi ki yapmışım: Ülkemizde dişhekimliğinin gelişe-
rek halkımızın daha bilimsel ve kaliteli dişhekimliği 
hizmeti almasının en önemli faktörlerinden birisi 
olan Sürekli Dişhekimliği Eğitimi sisteminin kuru-
luşunda görev almış olmaktan büyük bir mutluluk 
duymaktayım. Ayrıca uyguladığımız tedavilerin 
ücretlendirilmesinin bilimsel bir temele oturtulma-
sı çalışmasının başlatılmasını sağlayan TDB Yöne-
tim Kuruluna başkanlık etmiş olmaktan da gurur 
duymuşumdur.

Dönemimde yaşadığım en ilginç olay

Dönemimde yaşadığım en ilginç olay: Birlik baş-
kanı olduğum dönemdeki sağlık bakanının diğer 
sağlık meslek birlikleri, basın, hastane başhekimle-

ri ve hatta kendi atadığı ve yıllardır arkadaşı olan 
müsteşarı ile dahi sürtüşmeleri dönemimize dam-
gasını vuran en önemli talihsizlik olmuştur.

Sağlık bakanı Türk Eczacıları Birliğini bir yıl boyun-
ca denetlettirmiş, Türk Tabipleri Birliği, Yüksek 
Sağlık şurasından çekilmiş ve sağlık bakanlığının 
hazırlayacağı hiçbir hukuki düzenlemeye katkı 
sağlamama ve toplantılarına katılmama kararı al-
mış, müsteşarı sağlık bakanını ağır bir dil ile suç-
layarak istifa etmiş ve basının sağlık bakanlığına 
girişi dahi yasaklanmıştı.

O dönemde ağır hasta olan ve özel bir hastanede 
yatan “Başbakan Sn.Bülent ECEVİT’in sağlık ba-
kanının girişimiyle kurulacak bir uzmanlar kurulu 
tarafından muayene edilmesi “önerimiz üzerine 
(Kendisi sağlık bakanı olduğu halde bu özel hasta-
nede Başbakanı ziyaret edemiyordu.) Dişhekimle-
ri Birliğini de düşman olarak görmeye başlamıştı. 
Böyle bir sağlık bakanı ile çalışmış olmak dönemi-
min en ilginç olayıdır.

Yeni diş hekimlerine önerim

Genç Dişhekimlerine öğütler: Benim genç mes-
lektaşlarıma şöyle bir öğütüm olacaktır. Bilimin 
değişim hızına yetişebilen dişhekimi olabilmek için 
Sürekli Dişhekimliği Eğitimi etkinliklerine katılma-
larını ve böylece kendilerine güvenlerini en üst 
düzeyde tutmalarını, uyguladıkları tedavilerde de 
yapabileceklerinin en iyisini değil yapılabilecek en 
iyi tedaviyi gerçekleştirmelerini öneririm.



MERİH BAYKARA

Elimi Taşın Altına Koydum, Çünkü...

Yaşamın bir parçası elini taşın altına koymak. 
Herkes bunu yaşamının belirli dönemlerinde yap-
mıştır, yapacaktır. ADO’da göreve gelmem sayın 
Onur Şengün’ün teklifiyle olmuştu. O dönemde 
fakültede idim. Oda ve birlik çalışmaları hakkında 
çok ilgili de değildim. Bu teklif karşısında isteksiz 
davrandım, ancak o yıllardaki ülkenin siyasal duru-
mu ve elimizi taşın altına koyma gerekliliği benim 
fikrimi değiştirdi. İlk kez yönetim kurulunda göre-
ve başladığımda bir çok şeyin daha önce farkın-
da olmadığımı, yapılması gerekenleri, en azından 
yapmak için çok gayret gösterilmesi gerektiğini 
gördüm. O zamanlar bir slogan vardı;”Oda bizim 
için ne yapıyor?”. Odada çalışanlar da ”siz odanız 
için ne yapıyorsunuz” diyerek herkesin mesleği 
için taşın altına elini koymalarını istiyordu. Taşın 
altına elini koyan her dönemde az olmuştur. Bu 
yüzden de taş giderek ağırlaşmıştır.

Keşke yapabilseydim

Meslek örgütümüzün kurumsallaşmasını, kurum-
sallaşabilmesini çok istedim. Çünkü kurumsallaş-
ma örgütün ömrünü uzatacak en önemli önlemdir 
denilir. Kurumsallaşma yönetimin profesyonellere 
aktarılması olarak algılanmamalıdır. Yapılacak iş-
lerin prosedürlere bağlanması, sistematize edil-
mesi, periyodik raporların yönetimlere aktarılması 
ve geleceğin bunlara göre yönlendirilmesidir. En 
önemlisi işlere uygun kişilerin seçilmesi ve atanma-
sıdır. Ancak yılardır görmekteyiz ki sadece seçilen 

yönetim kurulu ile işler başarılmaya çalışılmakta, 
alt yapılar kurulamamaktadır. “Hiçbirimiz hepimiz 
kadar başarılı olamayız”.

İyi ki yapmışım

“Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün 
hataları yapacak kadar uzun yaşamıyor” demiş bir 
düşünür. Bu nedenle geçmişi iyi bilmek gerekiyor. 
Hataları en az seviyeye indirmek için iyi bir ekipe 
gerek olduğuna inadım. Daha önceleri yapılan 
hatalar ve eksiklikleri görerek yön belirlemeye ça-
lıştım.

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı politikasının olma-
dığını gördük. Bu nedenle çalışmalar yapıp iyi bir 
proje ürettiğimize inanıyorum. Yaklaşık 5,5 yıl 
önce ortaya koyduğumuz bu projenin hala mes-
lektaşlarımız tarafından mesleğin kötü gidişinden 
bir çıkış, bir umut olarak olarak görülmesi doğru-
ları ortaya koyduğumuzu gösteriyor. Başlangıçta 
çok karşı çıkan olmuştu. Ancak insanlık tarihinde 
bu tür reaksiyonlar olmuştur. Örneğin; 1944’te 
Daryik F. Zanuck “Televizyon en geç altı ay içinde 
piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle 
bir kutuya bakmak istemezler”, Kenneth Olsen-
Digital Equipment Corp.’un (bir bilgisayar firması) 
başkanı 1977’de “ İnsanların evlerinde bilgisayar 
bulundurmaları için herhangi bir neden göremi-
yorum”, 1899’da Charles H. Duell-Amerikan Pa-
tent Dairesi Başkanı “Artık yeni bir şey yok. İcat 



edilecek her şey icat edildi” demişler. Bu gün bu 
düşünceler bize ne kadar traji-komik geliyor.

Dönemimde yaşadığım en ilginç olay

Oda genel kurullarından birinde seçim günüydü. 
Çok değer verdiğim bir hocamla sohbet ederken 
“bu işlere girme” dedi. Şaşırdım. Dilim döndüğün-
ce gerekçelerimi sıraladım. Bunun üzerine hocam 
şu hikayeyi anlattı (hatırladığım kadarıyla sunuyo-
rum, yanlışım varsa affola).

“İttihatçılar Anadolu’da da örgütlenme çalışmala-
rı yaparken bir yerde herkesin çok değer verdiği, 
saygı gösterdiği, başı sıkışanın danıştığı saygın bir 
zatı duyarlar ve onunla görüşüp yandaş olması 
için kendisi ile görüşmeye giderler. Bu görmüş ge-
çirmiş kişi gelenleri dinler, kendisine birkaç gün 
müsaade etmelerini ister. Ben istihareye  (bir işin 
hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için ab-
dest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husus-
taki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere 
uykuya yatmak) yatayım. Bakalım ne göreceğim, 
size ona göre kararımı söylerim diyor. Birkaç gün 
sonra merakla zatın yanına gidiyorlar. Kısa bir gi-
rizgahtan sonra fikri sorulunca şöyle cevap veri-
yor;

- İstihareye yattığımda rüyamda affedersiniz bü-
yük abdestimi yapıyordum. Birden necaset dile 
geldi. Bilir misin hoca efendi ben ne hoş lezzetli, 
ne kadar hoş kokulu nebatattım. Bak insan içine 
girdim, ne hale geldim”.

Bu hikayeyi yıllardır sık sık hatırlatan olaylarla kar-
şılaşır, hocamın ne demek istediğini daha iyi an-
larım.

Yeni diş hekimlerine önerilerim

Genç meslektaşlarıma bir dişhekimi olarak ayrı, 
bir yurttaş olarak ayrı önerilerim olacak. Ayrı ayrı 
derken aslında bir bedende iki görevimiz olduğu-
na inanarak diyorum. Dişhekimi, yani hekim sade-
ce diplomada yazdığı gibi teorik ve pratik olarak 
başarılı olunarak alınan bir unvan değildir bence. 
Diploma yasal olarak mesleği yapmanın gerekli 
şartıdır. Fakat hekim sıfatının alınması kolay değil-
dir. Hekimin yüzü daima kendisini yetiştiren aile-
sine, hocalarına ve ondan hizmet bekleyen hasta-
larına dönük olmalıdır. Bir hekim etik değerlerden 
sapmamalıdır. Başarılı olmak bir sonuç değil bir 
süreçtir.

Bir okçu hedefi ıskaladığında hatayı kendinde 
arar. Suç asla hedefin değildir. Nişan alma yete-
neğinizi kendiniz geliştirirsiniz. Bir hekim bilimden 
sapmamalıdır.

Birçoğunuz Anadolu’nun çeşitli yörelerinde hiz-
met vereceksiniz. Anadolu insanını iyi tanımak 
gerekir. Ne insanlarımızı, ne de meslektaşlarınızı 
gençliğin ateşi ile hafife almamalısınız. Onlardan 
öğrenecek çok şey var. Lord Chesterfield’in şu 
öğüdünü unutmamalı. Der ki “Öğrendiklerini saat 
gibi cebinde taşı, ikide bir saati olduğunu göster-
mek isteyen insanlar gibi ortaya çıkarma. Eğer bir 
sana saati sorarsa söylersin. Her saatin başında 
(sorulmadan) saat kulesi gibi ötme.”

Bir yurttaş olarak ülkesinin sorunlarına duyarlı ol-
malıdır insan. Ülkeler tarihilerini incelediğinizde 
görürsünüz ki, bana ne diyenler de bedel öder-
ler. Bunca bedel ödenerek kurulan Cumhuriyete, 
kurucusu Atatürk’e, O’nun ilkelerine sahip çıkan 
bireyler bu ülkeyi çağdaş bir geleceğe götürecek-
lerdir.



Dişhekimi deyince aklınıza ne geliyor?

Dişhekimiyle ilgili yaşadığınız bir anınız 
var mı? 

Ağız ve diş sağlığınıza yeterli özeni 
gösterdiğinizi düşünüyormusunuz?

Ünlülere sorduk, yanıtladılar.



diş hekimi deyince aklınıza ne geliyor? 

..diş sağlığı geliyor. 

diş hekimiyle ilgili yaşadığınız bir anınız var mı?

..genelde diş hekimlerinden korkulur fakat ben bu konuda methanetliyim dolayısıyla hatıralarıma yerleş-
miş özel bir anım yok.

ağız ve diş sağlığınıza yeterli özeni gösterdiğinizi düşünüyormusunuz?

..bu konuda hassas ve özenliyim.

diş hekimi deyince aklınıza ne geliyor? 

… Dişhekiminden korkuyorum 

diş hekimiyle ilgili yaşadığınız bir anınız var mı?

Ne zaman diş hekimine gitsem dolgu yapmak için kullanılan, su püskürten, “vızzzz” diye ses çıkaran 
aletten çok korkuyorum, dişçimle ne kadar iyi anlaşırsam anlaşayım, ne kadar tatlı ve sevecen olursa 
olsun, işler bir noktada o garip aletin kullanılmasına geliyor ve ben çok rahatsız hissediyorum kendimi. 
Kalkıp gitmek istiyorum. Şimdi çok tatlı bir diş hekimim var onun koltuğunda kendimi biraz daha rahat 
hissetsem de  tam olarak korkumu yendim, gönül rahatlığıyla dişçiye gidiyorum diyemeyeceğim. 

ağız ve diş sağlığınıza yeterli özeni gösterdiğinizi düşünüyormusunuz?

Ne yazıkki düşünmüyorum. Günde iki defa diş fırçalamak tamam ama düzenli kontroller, temizletmek 
filan gibi konulara pek giremiyorum, dişhekimi  korkum yüzünden.. Allahtan dişlerim güzel duruyor ama 
daha da güzel olabilirlerdi  tabi ki şu korkum olmasaydı…  

diş hekimi deyince aklınıza ne geliyor? 

Diş hekimi ya da halk arasındaki tabirle “dişçi” benim için çok önemli bir kavram. 5-6 yaşından beri düzen-
li olarak tedavi ve muayeneye giden bir insan olarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ancak bir de 
şu var nedense insanlar genelde doktordan korkarlar örneğin doktordan korkanların sayısına X dersek, 
dişçiden korkanların sayısı 3X, 4X tir. Evet teknoloji kullandıkları aletleri ne kadar geliştirirse geliştirsin 

AŞKIN NUR YENGİ SANATÇI

ALİ SUNAL SANATÇI

HALİT KIVANÇ SANATÇI



dişçi koltuğunda kimi zaman insanın kendini biraz rahatsız hissettiği anlar vardır, ama şunu da söylemek 
gerekir ki o koltuktan kalktığınızda korktuğunuza değmediğini ve artık daha da sorunsuz, ağrısız, sızısız 
yiyip içebileceğinizi fark edersiniz. 

diş hekimiyle ilgili yaşadığınız bir anınız var mı?

İlk defa diş hekimine gittiğimde küçücük bir çocuktum 5-6 yaşlarında… Başıma neler geleceğini de bilmi-
yorum henüz ama diş doktorum da çok iri, heybetli bir adamdı. Oldukça canım acımasına rağmen, “bu iri 
yarı adamı kızdırmamalıyım” düşüncesiyle gıkımı bile çıkartmamıştım.  Hala da öyledir, öyle sızlanma gibi 
huylarım yoktur, gittiğimde koltuğa oturur gözlerimi kaparım, ne yapıldığını bilmem, sonra bana aç bak 
nasıl oldu derler.. Uzun yıllardır, neredeyse 30 yıldır Vural Cankat’ın hastasıyım, bana oğlum, kardeşim 
kadar yakındır. 

ağız ve diş sağlığınıza yeterli özeni gösterdiğinizi düşünüyormusunuz?

Buna kesinlikle “evet” diyebilirim. Kontroller sırasında eğer doktorum bana bir tedavi önerirse kabul ede-
rim, sonuçta yıllardır ekran önündeyim, bu ülkenin “ekran yüzü” kavramıyla tanıştığı isimlerden biriyim 
dolayısıyla dişlerimin görünümü benim için, içim için, ayrıca yaptığım meslek için çok önemli çünkü dişin 
yapısı ağızdan çıkan sesler üzerinde de çok etkili dolayısıyla dişlerimde bir sorun olmaması benim mesle-
ğim açısından da çok önemli.. Ancak hiçbir zaman “aman bütün dişlerimi söktürüp yeniden bambaşka 
dişlere, proteze kavuşayım, çok kusursuz olsun dişlerim” diye düşünenlerden de olmadım. Son olarak 
şunu söyleyebilirim; İyi ki dişçiler var çünkü insan bazı durumlarda dişlerini göstermek zorunda kalıyor.

diş hekimi deyince aklınıza ne geliyor? 

Ağız sağlığı insan yaşamındaki en önemli unsurlardan biri.. Çünkü bütün sosyal hayatımız ağzımızdan 
çıkanlarla, gülümsemeyle veya somurtmayla şekilleniyor neredeyse.. Benim için diş hekimi denildiğinde 
akla “dişler” geliyor. Sağlıklı, beyaz dişlerin son derece estetik bir tarafı var ve insanın morali üzerinde 
de çok etkili..

diş hekimiyle ilgili yaşadığınız bir anınız var mı?

Diş hekiminde geçirdiğim anlara özel öyle kayda değer bir şey yok ancak geçtiğimiz yıllarda Devlet 
tiyatrolarında Anton Çehov’un bir oyununda diş hekiminin asistanını oynadım.Oyunun konusu kısaca 
yardımcısı olduğum doktorun acilen şehir dışına çıkması ve benim muayenehaneye gözkulak olurken ya-
şadıklarım hakkındaydı. Kendime “dişçi” süsü vererek kilisenin diş ağrısından yakınan zangocunun dişini 
kerpetenle çekmeye çalıştığım, ancak başaramayıp adamcağızı yerlerde sürüklediğim sahne tüm salonu 
kahkaya boğmuştu… Sanırım diş hekimlerinin tedavisi ve mizah arasında bir bağ var, insanlar nedense 
o koltuğa oturanlara önce acıyor sonra da gülüyorlar, bu mizansen dikkat ettiyseniz pek çok komedi 
filminde ve oyunda vardır. 

ağız ve diş sağlığınıza yeterli özeni gösterdiğinizi düşünüyormusunuz?

Evet gönül rahatlığıyla ağız ve diş sağlığıma gereken özeni gösterdiğimi söyleyebilirim. Özellikle dişlerimi 
fırçalamak benim gün içerisinde çok defa yaptığım bir şey hatta bu konuda kimi zaman doktorumdan 
“lütfen dişlerinizi biraz daha az fırçalayın” diye ihtar aldığım bile oldu. 

CİHAN ÜNAL SANATÇI



diş hekimi deyince aklınıza ne geliyor? 

Dişhekimi deyince aklıma”korkmak” geliyor ! Ağzınızı açacaksınız, dişler oyulacak veya çekilecek. İğneler 
yapılacak, ağzınıza pensler girecek. Çok tatsız şeyler. Ama sonuçta başka çreniz yok. Mecburen yaptıra-
caksınız.

diş hekimiyle ilgili yaşadığınız bir anınız var mı? 

Yaşadığım anılar, o koltuğa her oturuşta ter basması ve yaşadığım gerilimdir. Ama sonuçta tedavi bitince 
oradan  “oh” diyerek kalkmak, işin en güzel yanıdır. 

ağız ve diş sağlığınıza yeterli özeni gösterdiğinizi düşünüyormusunuz?

Gerekli özeni gösterip göstermediğimi doğrusu bilemiyorum. Sanırım hepimiz aynıyız. Yumurta kapıya 
dayanmadan ve sıkıntı son aşamaya gelmeden dişhekimine gitmeyiz. 

Gösterdiğim tek özen, günde iki kez dişlerimi fırçalamak. Sadece bu kadar.

diş hekimi deyince aklınıza ne geliyor? 

Dişhekimi deyince aklıma bir sürü “Acaba”’lı sorular gelir.

— Acaba yakışıklı mı ?
— Acaba pahalı mı ?
— Acaba acır mı ?

diş hekimiyle ilgili yaşadığınız bir anınız var mı?

Henüz yok !

ağız ve diş sağlığınıza yeterli özeni gösterdiğinizi düşünüyormusunuz?

Kesinlikle,”Evet” Nasıl ki bir şehrin medeniyetinin ölçüsü mimarisi ve trafiği ise, bir insanın medeniyetinin 
ölçüsü de, bana göre dişleridir. Bir de ayakkabıları...

EMİN ÇÖLAŞAN GAZETECİ

DİLEK ÖNDER GAZETECİ
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Osmanlı devrinde dişçilik sanatı cerrahların ve görgüye 
dayanarak kendini yetiştirmiş kişilerin elindeydi. Anadolu’da 
1399’da yaptırılan ilk hastane Yıldırım Darüşşifa’sının dişhekimi 
kadrosu bulunmazken, 1557 tarihli Süleymaniye Darüşşifa’sının 
iki cerrah kadrosu bulunduğu, bunların dişhekimliği uygulamaları 
yapabilecek yetkileri olduğu görülmektedir.

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 binada 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 okulun açılmasını sağlayan Prof.Dr.Halit Şazi (Kösemihal) 
1869’da doğıu. Galatasaray Lisesi ve Askeri Tıbbıye’de parlak 
bir öğrenci idi. Müşir Prof.Dr.Cemil Topuzlu Paşa (1866-1958)
nın yanında asistan oldu. Askeri Tıbbıye’de müze direktörü ve 
küçük cerrahi profesörü iken dişhekimliğini öğrendi ve Cemil 
Topuzlu’yu ikna ederek 1909 da dişhekimliği okulunu açtı. 1921 
de ölünceye kadar okulda hocalık yaptı.

1933’te yapılan Üniversite Reformuna kadar Dişçi ve Eczacı 
mektepleri Tıp Fakültesine bağlı olarak yönetilirken 31 Temmuz 
1937’de kadroları birbirinden ayrılarak Dişhekimliği Yüksek 
Okulu, 11 Temmuz 64 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi haline getirilmiştir.

Türkiye’de ilk dişhekimliği meslek kuruluşu 1912’de “Tıp 
Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezunin ve Talebe Cemiyeti” adıyla 
İstanbul’da kurulmuş, başkanlığına Prof.Dr. Halit Şazi Kösemihal 
getirilmiştir. 1914’de “Darülfünun’u Osmani Tıp Fakültesi 
Dişçilik Şubesi Mezunin ve Talebe Cemiyeti” adı ile tescil 
edilmiş, ancak 1. Dünya Savaşı’nda üyeler askere gidince bu 
kuruluş kısa bir süre sonra dağılmıştır.

Bu zorluklar ve sıkıntılar içinde başlayan tarihin 100 
yıllık geçmişinde Dişhekimliği mesleğinin kurucularına 
ve gelişip bu günlere gelmesinde emeği geçenlere 
şükranlarımızı sunuyoruz.
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100.Yıl Öykü 
Yarışması 

Sonuçlandı

Türk Dişhekimleri Birliği’nin, bi-
limsel dişhekimliğinin 100. yılı etkin-
likleri kapsamında dişhekimi ve diş-
hekimliği hizmetleriyle ilgili kavramları 
topluma ulaştırmak ve ağız-diş sağlığı 
bilincinin oluşmasına katkıda bulun-
mak amacıyla düzenlenen öykü yarış-
ması sonuçlandı…

 
Serbest konulu öykü yarışma-

sına başvuran 48 öykü içinden jüri 
üyelerinin yaptığı değerlendirme so-
nucunda;

Kocaeli D.O ‘dan E.Bihter Gür-
ler “Günce” adlı öyküsüyle birinciliği, 
Bursa D.O’ dan Mehmet Aydın “Kır-
mızı Tesadüf” adlı öyküsüyle ikinciliği 
ve Ankara D.O ‘ dan zerrin ışık Tü-
fekçi “Titiz ve Çapkın” adlı öyküsüyle 
üçüncülüğü kazanmışlardır.

 
Dereceye giren meslektaşlarımı-

za ödülleri Kasım ayında yapılan tö-
renle verildi.

İşyeri Kiralarına
Banka Veya Ptt İle 

Ödeme Zorunluluğu

Konutlarda 500 YTl üzerindeki kiralar 
ve işyerlerine ait tüm kira bedelleri 1 
Kasım 2008 tarihinden itibaren banka 
veya PTT yoluyla ödenecektir. 
Gelir Vergisi kanunu’nun 268  sayılı 
tebliği  ile  gayri menkulunu işyeri ola-
rak kiraya verenlerde, işyerini kiraya 
verenlerle kiracıların, kiraya ilişkin tah-
silat ve ödemelerinin  01.11.2008 ta-
rihinden itibaren banka veya PTT Ge-
nel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
belgelerle ödenmesi ve tahsil edilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. Gayrimenku-
lun işyeri olarak kiralanması halinde  
kira geliri elde eden ve kira ödeyene 
de cezai sorumluluk getirilmiştir.

2008 Yılı Asgari 
Ücret Tarifesi 

Onaylanıncaya 
Kadar, 2007 Yılı 

Asgari Ücret Tarifesi 
Geçerli Olacak..!

“Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Asgari 
Ücret Tarifesinin Maliyet Esaslı olarak 
Yeniden Belirlenmesi Projesi” kapsa-
mında 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 son-
ra yürürlüğe girecektir. 
 
3224 sayılı kanunun 40.maddesinde; 
“Yeni tarife, yürürlüğe girinceye kadar 
eski tarife hükümleri devam eder.” 
denildiğinden, yeni tarife Bakanlık ta-
rafından onaylanıncaya kadar 2007 
Yılı Asgari Ücret Tarifesi geçerli ola-
caktır. 

Diş Hekimliğinde 
Kullanılan

Malzeme Ve 
Cihazlarda 

Kdv Oranı % 8

Maliye Bakanlığının 19.07.2008 tarih 
ve 26941 sayılı Resmi Gazetede ya-
yınlanan “Mal ve Hizmetlere Uygula-
nacak Katma Değer Vergisi Oranları-
nın Tespitine ilişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar” ‘ına göre 
20.07.2008 tarihinden itibaren Diş-
hekimliğinde kullanılan malzeme ve 
cihazlarda % 8 KDV uygulanacaktır. 
Bu oran ilgili makine ve cihazların ki-
ralanması halinde de aynı oranda ola-
caktır.

Mersin’de Sahte 
Dişhekimine
 Büyük Ceza

Mersin Dişhekimleri Odası’nın şikaye-
ti sonucu Tarsus bölgesinde yapılan 
baskınlar sonrasında hakkında dava 
açılan H:B isimli sahte dişhekimine 
Tarsus 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
4 yıl hapis ve 1500 YTl para ceza-
sı verdi. Sanığın geçmişi de dikkate 
alındığında lehine indirim nedeni bu-
lunmadığından cezasından TCK’ nın 
62/1 maddesi gereğince yer olmadı-
ğına karar verilmiştir. Bu ceza şimdiye 
kadar sahte bir dişhekimine verilen en 
ağır ceza olması bakımından büyük 
bir öneme sahip.

Reklama Ceza

Bağlı bulunduğu Antalya Dişhekimleri 
Odası Disiplin Kurulu tarafından rek-
lam eylemi ve bu eylemin tekrarlanmış 
olması nedeniyle bir ay süreyle geçici 
olarak meslekten men cezasıyla ce-
zalandırılan bir dişhekiminin,  disiplin 
cezası ile birlikte Türk Dişhekimleri 
Birliği ve Dişhekimleri Odaları Disiplin 
Yönetmeliğinin eylemin tekrarında bir 
üst ceza verilebileceğini belirten 12/A 
maddesinin de yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali istemiyle Danıştay 
8. Dairesine açtığı davada yürütmeyi 
durdurma isteminin reddine karar ve-
rildi. 
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Katılım Belgeli 
Kurslar

 Ankara Dişhekimleri Odasının mua-
yenehanelerde ve özel sağlık kuruluş-
larında yapılan tamamlayıcı eğitimler 
ve kurslar hakkında Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne yazılı başvurup konu 
ile ilgili görüş istenmiş ve bu konuda 
neler yapılabileceği sorulmuştur; bu 
kursların verilip verilemeyeceği konu-
sunda İl Sağlık Müdürlüğü’nün cevabi 
yazısında.
“Dişhekimlerince özel muayeneha-
neler ve sağlık kuruluşlarında ücretli 
veya ücretsiz çeşitli kurslar düzenlen-
mesi ve bu kurslar sonunda katılımcı-
lara belge verilerek muayenehanelerin 
ve özel sağlık kuruluşlarının eğitim 
kurulu gibi çalışmalarının açılış ama-
cı ile bağdaşmadığı, Bakanlığın bilgisi 
haricinde yapılan bu tür sertifikasyon 
eğitimlerinin Bakanlıkça tanınmasının 
mümkün olmayıp, bu şekilde verile-
cek sertifikalar yada belgelerin her-
hangi bir hüküm ifade etmeyeceği, 
bu bağlamda dişhekimliği ile alakalı 
tamamlaycı kursların muayenehane 
veya özel sağlık kuruluşlarının bünye-
sinde verilmesinin mümkün bulunma-
dığı ” belirtilmiştir.

Muayenehaneler de
İşyeri  Ruhsatı 

Alacak

İşyeri açma yönetmeliğinde dişhekimi 
muayenehanelerinede ruhsatlandı-
rılma zorunluluğu getirilmesi üzerine 
geçtiğmiz yıl Türk Dişhekimleri Birliği 
tarafından açılanan davada Danıştay 
“dişhekimlerinin yasayla istisna tutul-
madığı” gerekçesiyle aleyhte karar 
verdi. Karar Türk Dişhekimleri Birliği 
tarafından temyiz edildi.

Sözleşmeli 
Dişhekimlerinin 

Ücretleri

TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 
23.06.2008 tarihli toplantısında, özel 
kurum ve işyerlerinde sözleşmeli ça-
lışan dişhekimlerinin ücretleri 1 Tem-
muz 2008 tarihinden geçerli olmak 
üzere belirledi. Bu belirlemeye göre 
yılın ikinci altı ayı için net olarak;
- Tam gün çalışanlarda; 2.975 (iki-

bindokuzyüzyetmişbeş YTl)
- Yarım gün çalışanlarda; 2.065 (iki-

binaltmışbeş YTl)
- Saat ücreti ise 105 (yüzbeş YTl)   

olarak belirlenmiştir

TDB Komisyonları 
Oluşturuluyor 

TDB Daimi Komisyonlarında çalışmak 
isteyen meslektaşlarımız, bağlı bulun-
dukları Dişhekimleri Odalarına baş-
vurarak hangi komisyonda çalışmak 
istediklerini bildirebileceklerdir.
 
Dişhekimleri Odaları tarafından isim-
leri bildirilecek meslektaşlarımız ara-
sından TDB Merkez Yönetim Kurulu 
tarafından yapılacak değerlendirme 
ile komisyonlarda görev alacakların 
isimleri belirlenecektir.
 
TDB Komisyonları
- Dış İlişkiler Komisyonu
- Dişhekimliğinde Tüketici Haklarını 

Koruma Komisyonu
-  Etik Komisyonu 
- Eğitim Komisyonu 
- Kongre ve Fuar Taleplerini Değer-

lendirme Komisyonu
- Özlük Hakları Komisyonu
- Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komis-

yonu
- Yayın Komisyonu

Maliye Bakanlığı 
2008 Yılı Tedavi 
Yardımı Tebliği

Maliye Bakanlığı 2008 Yılı Tedavi Yar-
dımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra 
No:6), 23.10.2008 tarih ve 27033 
sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır. 
Tebliğin 5.2.7. maddesinde, özel sağ-
lık kurum ve kuruluşları ile serbest diş-
hekimliklerinde yaptırılan diş tedavile-
rine ait ücretlerin ödenmesinin 5.2.5 
ve 5.2.6 maddelerine göre değil, Da-
nıştay İkinci Dairesi’nin 26.03.2008 
tarihli 2007/2863 esas no’lu yürütme-
yi durdurma kararı doğrultusunda ya-
pılacağı belirtilmiştir. Bu karara göre 
Maliye Bakanlığı diş tedavilerinde geri 
ödemeleri TDB Asgari Ücret Tarifesi 
üzerinden yapacağını ve  yargı kararı-
nı uygulayacağını ifade etmiştir.

Doç. Dr. Zafer 
ÇEHRELİ’ye Tübitak 

Ödülü

Hacettepe Ünv. Dişhekimliği Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. zafer C. Çeh-
reli “Dişhekimliği alanında Dental Bio-
materyaller” konusundaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaların-
dan ötürü Sağlık Bilimleri dalında TÜ-
BİTAK “Bilim” ödülünü almaya layık 
görülmüştür. Meslektaşımızı kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.
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libra Cam USB bağlantısı ile her 
marka PC ve dizüstü bilgisayara 

bağlanabilen, ergonomik tasarımıyla 
kolay kullanım saglayan intraoral 

kameradır. Firmanin kablolu ve 
kablosuz olmak üzere iki modeli 

bulunan kamera sistemleri, kolay 
kurulumu ve dental yazılımlarla 

çalışabilme özelliği ile hekime 
kullanım kolaylığı sağlamaktadır.1.3 

megapixel çözünürlük, 6 beyaz 
ışık veren led aydınlatma, otomatik 
fokus, capture özelliği olan kamera 

bu özellikleriyle diğer rakiplerini 
aratmıyor. Firma bu özellikleri büyük 
fiyat avantajı ile hekimlerin beğenisi-

ne sunucağını söylüyor.

Bir meslektasımızın geliştirip 
tasarım ve faydalı model patent 

tescili aldıgı pro-bolt bizlere hassas 
tutucuda yeni bir alternatif sunuyor.
Aavantajları:*Hassas tutucuların uy-

gulanabilmesi için yapılan seramik 
kron restorasyonlarının, palatinal 

veya lingual yüzeylerinde yer alan 
freze oyuntularını ortadan kaldıra-
rak maksimum estetik sağlamakla 

birlikte kullanım esnasında hastanın 
dilini rahatsız edebilecek oluşumları 

yok etmektedir.

*Kendi bünyesinde tasarımı yapılan 
üç farklı ebattaki dikey freze 

oluşumuyla laboratuarda kişisel bilgi 
ve beceriye bağlı olarak oluşturulan 

freze oyuntuları işlemini ortadan 
kaldırmakla zaman ve maliyet 

açısından rahatlama sağlamaktadır. 
*sabit dişlere uygulanan seramik 

kron restorasyonlarına komşu 
yerleştirilecek, proteze ait ya-

pay dişlerin uyumlandırılmasında 
karşılaşılan, buccal veya labial 

yüzeylerdeki yer azlığının giderilmesi 
amacıyla mümkün olduğu kadar 

yüzey aşındırılması yapılmıştır. 
Bunun sonucuna ilave olarak 

gerçekleştirilen freze oluşumlarının 
konumu,  Pro-bolt ‘un mesial ve 

distal yüzeylere farklı uygulanmak 
üzere iki sürümde tasarlanmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu ise görsel 
olarak aynı rengin iki farklı tonu veya 

farklı renkler ile gerçekleştirilerek 
kullanım kolaylığı sağlanmıştır. 

*klinik uygulama kolaylığı ve ekono-
mik olması dolayısıyla avantajlı 

konumdadır.
Detaylı bilgi:

http://www.kargisaglik.com

Bilgisayar kontrollu lokal anest-
ezi kiti tek dişe anestezi imkanı 

sağlamak üzere üretilmiş bir 
cihazdır. Adını single tooth anes-

thesia (tek diş anestezi) system 
kelimelerinin baş harflerinden 

almıştır. Sta systemin avantajları
Kadrandaki ışık ve ses sistemi 
ile hekimi uyararak enjektörün 

periodontal ligamentte dogru yere 
yerleştirilmesini saglar.

Anestezi solusyonunun miktarını 
belirleyerek kemikte ve yumuşak 
dokuda zarar oluşmasını engeller
Diğer yöntemlere göre daha hızlı 

ve etkili anestezi sağlar.
Anestezik solusyonun basıncını 

ayarlayarak anestezi sırasında ve 
sonrasında oluşacak ağrının minu-

muma indirilmesini sağlar.
Aspirasyon özelligi sayesinde 

geleneksel anestezi yöntemleride 
kullanılabılır. Mandibular anestezi 

yapımına olanak sağlar kon-
trolu kolaydır ve iğne sapmasının 

önüne geçebilir.
En önemli özellliği geleneksel 

bölgesel anestezi yerine sadece 
intraligament anestezi ile işlem 

yapılmasına olanak sağlar.
Özellikle çocuk hastalarda ve 

anesteziden korkan hastalarda 
minumum hassasiyetle anestezi 
yapıldığı icin kolayca çalışılabilir.



772008 • Sayı :3

ABD’de Berkeley’de bulunan Kaliforniya 
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, üç boyutlu 
nesnelerin çevresindeki ışığı bükerek onları 

görünmez yapabilecek bir malzeme geliştirdi.
Doğal yollarla elde edilemeyen bu malzeme, 

nanoteknoloji sayesinde üretiliyor. Uzmanlar, nano 
ölçekteki (metrenin milyarda biri ölçeğindeki) bu 

malzeme sayesinde bir gün insanlan bile gizleye-
bilecek kadar büyük görünmezlik pelerinlerinin 

yapılabileceğini söylüyor.

Fujifilm, üç boyutlu fotoğraf çekimine imkân tanıyan 
dijital fotoğraf makinesi geliştirdiğini açıkladı

‘Fujifilm FinePix Real 3D System’ adı verilen teknoloji-
ye sahip olan fotoğraf makinesinde iki lens bulunuyor. 
Bunlarla çektiği birden fazla fotoğrafı üst üste koyarak 

üç boyut etkisi yaratan makine, iki boyutlu normal 
fotoğraflar da çekebiliyor. Cihazda 3D lCD panel bu-

lunuyor. 2.8 inç boyutundaki lCD ekran 230 bin piksel 
çözünürlük sunuyor. Yeni model cihaz klasik dijital 

fotoğraf makinesi olarak da kullanılabilecek. Firmanın 
geliştirdiğini duyurduğu yeni teknoloji ilk olarak önü-

müzdeki yıl Japonya’da kullanılmaya başlayacak.

QuietComfort 3 Gürültü Giderici kulaklıklar, yeni bir 
kulak üstü tasarımda övülen BOSE performansını 

sunuyor. Yalnızca kulağınıza takın ve özel teknolojile-
rimizin neler yaptığını görün. Fondaki istenmeyen 

sesleri gideren ve tüm spektrumda çalışan gürültü 
azaltma özelliğinin keyfini çıkarın. zengin ve net sesler, 
şimdiye kadar kaçırmış olabileceğiniz nüansları ortaya 

çıkarıyor. Kompakt, hafif ve kulağa rahat oturan 
kulaklıklar saatlerce rahat bir şekilde müzik dinlemenizi 

sağlıyor.

Dijital slr fotoraf makineleri arasında rekabet arttıkca 
megapikseller de artıyor buna son noktayı hasselblad 
yeni makinesiyle noktayı koydu.50 megapiksellik yeni 
H3Dıı-50 36×48 mm’lik Kodak algılayıcıya sahip. Bu 

değer diğer tüm tam-çerçeve DSlR algılayıcılarının 
iki katına denk geliyor ve 1 FPS’de 300 MB’lık dosya 

oluşturuyor.buda makineyle cekilen fotorafların 
depolanması için ciddi bir harddisk ihtiyacı oldugu 

anlamına geliyor.
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Sosyal tarafların yoğun muhale-
fetine rağmen TBMM’de kabul 
edilerek Mayıs ayında Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Yasası’nın ikinci ayağı 1 
Ekim’den itibaren yürürlüğe girdi.  
 
Çalışma yaşamında yeni dönem 
olarak kabul edilen 1 Ekim’den 
itibaren uygulamaya giren yeni 
düzenlemelerden en çok Bağ-
Kur’lular etkilenecek. 

Yeni dönemde acil durum-
larda hastalar hastane kapı-
sından geri çevrilmeyecek.  
 
Yasa’nın emeklilik, prim gün sa-
yısı ve emekli maaşı hesaplama-
larında kullanılacak orana ilişkin 
hükümleri Mayıs ayında yürürlüğe 
girmişti. Yasa’nın ağırlıkla sağlık 
hizmetlerine ilişkin düzenlemele-
ri içeren ikinci ayağının da Ekim 
başından itibaren yürürlüğe gir-
mesiyle, sosyal güvenliğe ilişkin 
esaslar kökten değişmiş oluyor.  
 
Çalışan emeklilerin maaşlarının 
kesileceği ve sağlık kuruluşlarında 
18 yaşın üzerindeki kız çocukla-
rına bakılmayacağına yönelik tar-
tışmalara ise uzmanlar katılmadı. 
Emekli olduktan sonra çalışmaya 
devam edenlerin 1 Ekim’den iti-
baren emekli aylıklarının kesile-
ceği yönünde yapılan yorumlara 
karşın, uzmanlar bu hükmün 1 

Ekim’den sonra ilk defa sigortalı 
olan kişileri kapsayacağını bil-
dirdiler. Uzmanlar, 1 Ekim’den 
önce sistemde bulunanların bun-
dan etkilenmeyeceğini belirterek, 
yasanın geriye doğru işlemediğini 
anımsattılar. 

“Uygulamada Sorunlar 
Yaşanabilir”
 18 yaşını doldurmuş kız ço-
cuklarının genel sağlık sigortası 
kapsamında olmadığı yönün-
deki tartışmalara da değinen 
uzmanlar, 18 yaşından büyük 
olanların aile gelirlerinin 212 
YTl’den az olması durumunda 
primlerin devlet tarafından kar-
şılanacağı, 212 YTl’den faz-
la olması halinde ise 24 YTl 
ödenmesi durumunda sağlık 
hizmeti alınabileceğini kaydetti.  
 
Uzmanlar, yasanın uygulanma-
sıyla ilgili ilk zamanlarda sorun-
lar yaşanabileceğini belirttiler.  
 
Yasa ile ilgili ikincil mevzu-
at çalışmaları ise sürüyor. Bu 
kapsamda bugüne kadar 23 
yönetmelik çalışması tamamla-
nırken, 4 yönetmelik ile 26 teb-
liğin çalışması devam ediyor.  
 
1 Ekim’de Yürürlüğe Gi-
recek Düzenlemeler 
Bağ-Kur’lular için geçici iş göre-
mezlik ödeneği verilmeye baş-
lanacak. İş kazası ve meslek 

Sosyal güvenlikte yeni
dönem 1 Ekim’de başladı..!

Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasası’nın 

Ekim ayında yürürlüğe giren 
maddeleri ile başta sağlık 

hizmetlerinin finansmanı 
olmak üzere sosyal güvenlik 

alanında yeni bir dönem 
başladı.

Çalışma yaşamında yeni 
dönem olarak kabul 

edilen 1 Ekim’den itibaren 
uygulamaya giren yeni 

düzenlemelerden en çok 
Bağ-Kur’lular etkilenecek.
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hastalığı ile analık halinde ayak-
ta tedavilerde günlük kazancın 
iki bölü üçü, yatarak tedavide 
bir bölü ikisi oranında geçici iş 
göremezlik ödeneği alabilecek.  
 
Malul aylığı için daha önce aranan 
en az yüzde 66 oranında meslek-
te kazanma veya çalışma gücü 
kaybı oranı yüzde 60’a indirildi.  
 
Tarım Bağ-Kur’lularından ve köy 
muhtarlarından 15 günlük prim al-
mak suretiyle 30 gün hizmet alma 
imkanı getirildi. 15 günlük esas 
alınan prim tutarı her yıl bir gün 
artırılarak 15 yıl sonra 30 gün üze-
rinden prim alınmaya başlanacak.  
 
İsteğe bağlı sigortalılık için daha 
önce SSK sigortalısı için en az 
üç yıl, emekli sandığına bağlı 
olanlar için en az 10 yıl sigorta-
lılık şartı kaldırıldı. Ayrıca, kısmi 
isteğe bağlı sigortalı olabilecek.  
 
Yurt dışına götürülecek işçiler için 
sadece kısa vadeli ve genel sağ-
lık sigortası kapsamında zorun-
lu tutulmuş, dilerse isteğe bağlı 
sigortaya devam edilebilecek. 
Prim oranları yüzde 13.5 ile yüz-
de 19’a düşürülerek işverenlerin 
prim yükü azaltıldı. Yurtdışında 
çalışan işçilerin aile fertleri de sağ-
lık yardımından faydalanabilecek.  
 
Başkasına sürekli bakıma muhtaç 
derecede özürlü çocuğu bulu-
nan kadın sigortalılara kanundan 
sonra geçen hizmet sürelerinin 
dörtte birinin hem prim ödeme 
gün sayılarına eklenmesi hem de 
emeklilik yaşı indirilmesi sağlandı.  
 
Kadın sigortalıların doğumdan 
sonra işten ayrılmış olmaları 
ve çocuğun yaşaması şartıy-
la en fazla iki defaya mahsus 
olmak üzere azami dört yıl-
lık sürelerini borçlanabilecek.  
 
Emekli sandığına bağlı eş ve ço-
cuklarına ölüm aylığı bağlanabil-
mesi için en az 10 yıllık hizmet 
şartı süresi 5 yıla düşürüldü. 

Bağ.Kur’lulara cenaze yardımı, 
cenaze ödeneği ile evlenecek 
hak sahibi yetim kız çocuklarına 
aylığının 2 yıllık tutarı evlenme 
ödeneği verilecek.

“Sağlık Hizmetlerinden 
Yararlanmada Eşitlik”
— Genel Sağlık sigortası ile 

tüm yurttaşlar sağlık hiz-
metlerinden yararlanmada 
eşit haklara sahip olacak.  

— Bağ-Kur’luların sağlık hizmet-
lerinden yararlanmaları için 
gerekli olan 240 günlük prim 
gün, SSK çalışanlarının aile 
fertleri için gerekli 120 gün 
prim gün sayısı 30 güne iniyor.  

— Bağ-Kur’luların 60 günlük prim 
borcu olsa dahi sağlık hiz-
metlerinden yararlanabilecek.  

— Sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanmak için gerekli olan 
bir yıl içinde 30 gün sigortalı 
olma şartı esnekleştiriliyor.  

— İşten ayrılanlar, prim borcu 
olup olmadığına bakılmaksı-
zın 90 gün daha sağlık hiz-
metlerinden yararlandırılacak.  

— Aile içindeki kişi başı geli-
ri 212 YTl’den az olanlar, 
vatansız ve sığınmacılar, 65 
yaş veya özürlü aylığı alanlar, 
şeref, vatani hizmet aylığı ve 

gazi aylığı alanlar, Çocuk Esir-
geme Kurumu tarafından ba-
kılan çocuklar, köy korucuları, 
18 yaşından küçük olanlar ile 
dünya olimpiyat şampiyon-
larının genel sağlık sigortası 
primleri devlet tarafından kar-
şılanacak.

— Aylık geliri 212 YTl ile 638.7 
YTl arasında olanlar 25-55 
YTl arasında, 638.7 ile 1.277 
YTl arasında olan 73 YTl, 
1.277 YTl’den fazla olanlar ise 
146 YTl ödeyerek sağlık hiz-
metlerinden faydalanabilecek.  

— Bağ-Kur’luların yol ve refakatçi 
giderleri Sosyal Güvenlik Ku-
rumu tarafından karşılanacak.  

— Tüm genel sağlık sigortalıla-
rının ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin yurtiçin-
de yapılamayan tetkikle-
rin yurtdışında da yapıla-
bilmesine imkan sağlandı.  

— Sağlık hizmeti sunucularının 
vatandaşlardan alabilecekleri 
fark ücretine yüzde 30 sınırla-
ma getirildi. 

— Acil durumlarda 18 yaşından 
küçükler, bakıma muhtaç 
olanlar ve iş kazası, meslek 
hastalıkları ve bulaşıcı hasta-
lıklarda hiçbir şart aranmadan 
sağlık hizmeti alabilecek.
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Türk Dişhekimleri Birliği ve New Life Sigorta A:Ş arasın-
da imzalanan protokol gereği, meslektaşlarımızın ferdi 
Kaza ve İşgörememezli Sigortası teminatı yenilendi. 
Buna göre sigortalılık süresi 13.07.2008 tarihinde baş-
layıp, 13.07.2009 tarihinde sona erecektir..

Ferdi Kaza sigortası Teminatı
Kaza sonucu vefat: 15.000 YTL
Kaza sonucu maluliyet: 15.000 YTL
Kaza sonucu tedavi masrafları: 1.500 YTL

Kaza Sonucu İş Görememezlik Sigortası Teminatı 
Kaza Sonucu İş Görememezlik Sigortası
Teminatı 75.000 YTL
İş görememezlik yıllık azami gün sayısı 200 gün/kişi

Ferdi Kaza Ve Kaza Sonucu İş Görememezlik
Sigortası Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar
Meslektaşlarımızın Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu İş Gö-
rememezlik sigorta teminatlarından yararlanmak üzere 
yaptıkları başvurulardaki eksiklikler nedeniyle çeşitli so-
runlar yaşanmakta ve tazminat taleplerinin karşılanma-
sında gecikmeler ortaya çıkmaktadır.

Sigorta şirketi ile yapılan görüşmeler sonucu aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmesi yaşanabilecek sorunları en 

aza indirecek ve işlemlerin sonuçlanmasını hızlandıra-
caktır. 

Ferdi kaza ve kaza sonucu iş görememezlik temi-1. 
natlarından yararlanacak meslektaşlarımız durumu 
öncelikle telefonla sigorta şirketine bildirilmelidir. 

 
Ayakta yapılan tedaviler sonucu verilen raporlar, 2. 
tetkik ve tahliller ile istenen tüm belgeler kazadan 
itibaren 5 iş günü içinde Sigorta Şirketine gönde-
rilmelidir.

  
Yatarak yapılan tedaviler sonucu verilen raporlar, 3. 
tetkik ve tahliller ile istenen tüm belgeler mümkünse 
kazadan itibaren 5 iş günü içinde, olanaklı değil ise 
taburcu olduktan itibaren 5 iş günü içinde Sigorta 
Şirketine gönderilmelidir.

  
Raporlar, özel ve kamu hastanelerinden alınmış ise 4. 
başhekim onayı aranacaktır.

  
Tazminat taleplerinde; raporlar, tetkik ve tahlillerin 5. 
birer örnekleri Sigorta Şirketine gönderilmelidir.  

Meslektaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara dikkat 
ederek davranmalarının ileride oluşacak mağduriyetlere 
sebep vermemesi açısından önemlidir.

Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu
İş Görememezlik Sigortası Yenilendi
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E-Beyanname için yeni bir karar daha.
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 376 sıra numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile meslektaşları-
mıza 2007 yılı Kasım ayından başlayarak vergi be-
yannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu 
getirilmişti. Konu ile ilgili olarak, Vergi Dairesi Mü-
dürlüklerine yapılan başvurularda, meslektaşlarımıza 
kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmesinin mümkün 
olmadığı, beyannamelerini ancak serbest muhase-
beciler, mali müşavirler aracılığı ile gönderebilecekleri 
belirtilmişti.

Beyannamelerin meslektaşlarımız tarafından da 
elektronik ortamda verilebilmesini sağlamak amacıy-
la işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için 
Bursa Dişhekimleri Odası üyesi bir meslektaşımız 
adına açılan ve TDB tarafından üstlenilen davada, 
Bursa 2. Vergi Mahkemesi tarafından önce yürütme-
nin durdurulmasına, ardından da işlemin iptaline ka-
rar verilmişti. Bu karar sonrasında Vergi dairesi Mü-
dürlüklerine başvuran meslektaşlarımıza, mahkeme 
kararı olmasına karşın kullanıcı kodu, şifre ve parola 
verilmesi mümkün olmamıştı. Mahkeme kararının 

ibrazına rağmen bağlı bulundukları vergi dairelerine 
başvuran meslektaşlarımıza Maliye Bakanlığı’nın ya-
zısı olmadığı gerekçesiyle kararın uygulanamayacağı 
ifade edilmekteydi. Söz konusu yürütmenin durdu-
rulması kararı ile işlemin hukuka aykırı olduğu orta-
ya konulmuş olduğunu belirterek kendisine kullanıcı 
kodu, şifre ve parola verilmesini isteyen ancak talebi 
reddedilen Bursa Dişhekimleri Odası üyesi bir mes-
lektaşımız, TDB desteğiyle açılan bir başka davada 
da, Bursa 1.Vergi Mahkemesi yürütmenin durdurul-
masına karar verdi.

Böylece Bursa`daki iki vergi mahkemesi de; meslek-
taşlarımıza elektronik ortamda beyanname verebil-
meleri için gerekli olan kullanıcı kodu, şifre ve parola 
verilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar uyarın-
ca da davacı dişhekimine ve işlemin hukuka aykırılığı 
genel olarak belirlenmiş olması sebebiyle bütün diş-
hekimlerine, gerekli şifre ve parolanın en geç bir ay 
içinde verilmesi gerekmektedir.Bu iki mahkemenin 
verdiği karardan sonra Vergi Dairesi müdürlüklerinin 
nasıl bir uygulama içersinde olacağını önümüzdeki 
günlerde göreceğiz.

Vergi Dairesi Müdürlükleri
Mahkeme Kararlarını
Uygulamıyorlar
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Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan “Diş Protez Teknisyenliği 
Meslek Hastalıkları” konulu genelgede; diş protez 
laboratuarlarında çalışan mes`ul müdür dahil diş protez 
teknisyenlerinin, meslek hastalığı olanlar başta olmak 
üzere bulaşıcı hastalığı olanların bu tür hastalıklarının 
henüz oluşmadan önlenmesi ve hastalık tespit 
edildiğinde erken tanı avantajından yararlanılabilmesi için 
diş protez laboratuarlarına İl Sağlık Müdürlüğü İl Denetim 
Ekipleri tarafından yapılan tüm denetimlerde periyodik 
muayenelerin yapılıp yapılmadığına bakılması gerektiği ve 
konunun titizlikle takip edileceği ifade edilmiştir.

Genelgeye göre;

“Diş protez laboratuvarlarının açılması, çalışması ve 
denetimi 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi 
Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Diş Protez 
laboratuvarları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Anılan 
Yönetmelikte diş protez laboratuvarlarında çalışan mes`ul 
müdür dahil diş protez teknisyenlerinin periyodik sağlık 
muayenelerinin yapılması yönündeki düzenleme ile başta 
meslek hastalığı olan çalışanlar olmak üzere bulaşıcı 
hastalığı olanların tespit edilmesine imkan sağlanmıştır.

Ancak bu tür hastalıkların henüz oluşmadan önlenmesi 
esas olduğundan ve hastalık tespit edildiğinde erken 
tanı avantajından yararlanılabilmesi için diş protez 
laboratuvarlarına müdürlüğünüz il denetim ekibi tarafından 
yapılan tüm denetimlerde aşağıda sıralanan hususların 
dikkate alınması ve uygulamanın bu doğrultuda yapılması 
gerekmektedir.

 1. Özel diş protez laboratuvarlarında çalışanların, göğüs 
hastalıkları uzmanı veya işyeri hekimliği sertifikası 
olan hekim tarafından işe uygunlukları yönünden 
işe girişlerinde değerlendirilmesi, 16 Haziran 2004 
tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği`ne 
ekli ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait işe giriş/
periyodik muayene formu Genelge eki Ek-1`in 
eksiksiz biçimde doldurulması ve bu belgenin mes`ul 
müdür tarafından ruhsat müracaat dosyasına ilave 
edilmesinin sağlanması,

2. Ruhsat başvuru işlemlerinde rutin olmak üzere; tüm 
özel diş protez laboratuvarlarından, mes`ul müdür 

dahil çalışanların, öncelikle 2009 yılının olmak üzere 
iki yılda bir, yılın ilk 6 ayı içerisinde uygun doz ve 
teknikle çekilmiş radyoloji uzmanı tarafından 
raporlanmış büyük boy akciğer grafilerinin, il denetim 
ekibi tarafından doldurulan Genelge eki Ek-2 tarama 
formunun, diş protez laboratuvarı personel çalışma 
belgesi örneği ile birlikte ilinizin bağlı bulunduğu 
meslek hastalıkları hastanesine toplu bir şekilde 
gönderilmesi ve bu hastanede yapılan işlemlerin 
izlenmesi,

3. laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve masaların 
koruyucu aparatlarından olan aspiratör, vakum, 
kapalı çalışma alanlarının v.b. varlığı yeterli 
görülmemeli, bu cihazlar protez yapım esnasında 
çalıştırılarak bakılmalı, kumlama cihazı çalışırken 
ortama kum yayılıp yayılmadığı, metal tesviye 
işlemlerinde vakum cihazının metal tozlarını yeterince 
çekip çekmediği, duplikasyon, modelasyon, döküm 
ve polisaj işleri esnasında ortama tehlikeli buhar 
ve dumanların yayılıp yayılmadığı ile olumsuz bir 
durumun tespit edilmesi halinde ilgili Yönetmelik Ek 
7`de yer alan Diş Protez laboratuvarları Denetleme 
Formunun 6 ncı maddesinin uygulanması,

4. Anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde 
laboratuvarlarda bulundurulması gereken ortak araç 
ve gereçlerin yanı sıra “EN-149 Standardına Uygun 
Endüstriyel Tip Toz Maskeleri”nin de aranması ile 
bu maskelerin denetimler esnasında da varlığının 
ve kullanılırlığının tespitinin yapılması,” konularına 
uyulması gerekmektedir.

Diş protez laboratuvarlarında çalışanların 
periyodik sağlık muayeneleri,
Sağlık Bakanlığı tarafından
takip edilecek.
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Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü tarafından yayınlanan 25.11.2008 tarihli genel-
gede; son zamanlarda bazı özel sağlık kuruluşları 
tarafından basılı ve görsel yayın araçları dışında 
kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın şahsi telefonları 
aranmak suretiyle sağlık kuruluşları adına talep ya-
ratmaya yönelik tanıtım ve reklam yapıldığının tes-
pit edildiği, bu şekilde yapılan tanıtım faaliyetlerinin 
mevzuata aykırı olduğu belirtilmiş ve bu tür faaliyet-
lerin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından titizlikle takip 
edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
 
 
Genelgede belirtildiğine göre ;
“Bilindiği üzere, 1219 sayılı Tababet ve Şubatı 
San`atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun`un 24 üncü 
maddesinde, “İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul 
ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını 
bildiren ilanlar tertibine mezun olup, diğer suretlerle 
ilan, reklâm ve saire yapmaları memnudur.” hükmü 
vazedilmiştir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi`nin 9 
uncu maddesinde de, “Tabip ve diş tabibi, gaze-
te ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve 
reçete kâğıtlarında ancak ad ve soyadı ile adresini, 
Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş 
olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve mua-
yene gün ve saatlerini yazabilir.” hükmü, 39 uncu 
maddesinde ise, “Tabip ve diş tabibi, meslektaş-
larının hastalarını elde etmeğe matuf hareket ve 
teşebbüslerde bulunamaz.” hükmü bulunmaktadır. 

Ayrıca, özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılma 
ve denetimlerine ilişkin bütün yönetmeliklerde de 
mezkur hükümlere paralel olarak sağlık kuruluşları 
tarafından, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kuralları-
na aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep 
yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıt-
lanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelme-
miş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamayacağı, 
yalnızca ruhsatında kayıtlı hizmet alanlarına ilişkin 
bilgilendirme yapılabileceği, bunun dışında her türlü 
basılı ve görsel yayınlarda reklam yapılamayacağı-
na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
 
Bu çerçevede, mezkûr mevzuata aykırı olarak rek-
lâm ve tanıtım yapan özel sağlık kuruluşları hak-
kında gerek Bakanlığımızca ve gerekse Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Reklâm Kurulu tarafından ilgili 
mevzuatı kapsamında gerekli idari yaptırımlar uy-
gulanmaktadır.
 
Ancak son zamanlarda bazı özel sağlık kuruluşla-
rı tarafından basılı ve görsel yayın araçları dışında 
kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın şahsi telefonla-
rı aranmak suretiyle sağlık kuruluşları adına talep 
yaratmaya yönelik tanıtım ve reklam yapıldığı mü-
şahede edilmektedir. Bu şekilde yapılan tanıtım fa-
aliyetlerinin de mezkur mevzuata aykırı bulunduğu 
ve müeyyideyi müstelzim olduğu bilinmelidir. ” de-
nilmektedir.

Sağlık kuruluşları
telefonla reklam 
yapamayacak...
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ADO: Türk Dişhekimleri Birliği’nin 100.yılı et-
kinleri kapsamında düzenlediği öykü yarış-
masında derece aldınız. Bu gün bu kapsamda 
sizinle sohbet etmek istiyoruz. Bize öncelikle 
biraz kendinizden bahseder misiniz?

Z.I.T: Öncelikle nazik düşünceniz için çok teşekkür 
ederim. Ben 1970 yılında Ankara’da doğdum. İlk, 
orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladım. 1987 
yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne 
girdim ve 1992 yılında mezun oldum. Doğrusunu 
söylemem gerekirse üniversite yaşantım neredeyse 
sadece diş  hekimliği ile ilgili geçti,ama mezuniye-
timden sonra acısını çok çıkarttım. Pek çok alan-
la ilgilenme fırsatım oldu. Önce Avrupa Topluluğu 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin temel eğitimini 
bitirdim.. Bitirme tezimi Türkiye’de dişhekimliği ve 
Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması üzerine yaptım. 
Bu eğitime katılan ilk dişhekimi idim. 1996 yılında 
Çin’de düzenlenen 4. Uluslararası Kadın Kongresin-
de Türkiye’yi temsilen bulundum. Bu kongrede bir 
video prezentasyonu ve bir workshop çalışmasına 
katıldım. Bu arada ahşap boyama, seramik, antik 
mozayik kurslarına katılıp çok keyifli ürünler yaptım. 
1998 yılında evlendim. Biri kız, birisi de erkek olmak 
üzere iki çocuk annesiyim. O yıllarda Uğur Mumcu 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin açtığı Yaratıcı 
Yazarlık Seminerlerine iki yıl devam ettim ki yazı ha-
yatım için bu süreç çok önemli olmuştur. Parame-
dikal eğitimlerin yanısıra aldığım Nlp, Çözüm odaklı 
koçluk ve Hipnoz ile  ilgili pek çok eğitime de  katıl-
dım ve muayenehanemde bu tekniklerden oldukça 
yararlanıyorum. 2001 yılında başlayan bir sosyal so-

Röportaj

100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen öykü yarışması sonuçlandı. 
Serbest konulu öykü yarışmasına başvuran 48 öykü içinden jüri üyelerinin 
yaptığı değerlendirme sonucu Ankara Dişhekimleri Odası’ndan zerrin ışık 
Tüfekçi “Titiz ve Çapkın” adlı öyküsüyle üçüncü oldu. Ödülünü 100.Yıl 
kapanış töreninde alan meslektaşımızla mini bir röportaj yaptık.

“Titiz ve Çapkın”a
Ödül Geldi...

zerrin ışık TÜFEKÇİ
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rumluluk projesinde dört yıl çalıştım. 
Bir köyün kalkındırılmasına yönelik 
olarak yapılan “Köykal”adı verilen  bu 
projede, ekonomik kalkındırma ala-
nında, kolaylaştırıcı olarak görev 
yaptım. Bu proje hala Türkiye’nin 
farklı köylerinde örnek proje olarak 
uygulanmaktadır.

ADO:Yazı yazmak sizin için nasıl 
başladı ve nasıl sürdü, sürüyor?
Z.I.T: Hatırladığım ilk şey ilkokulda 
yazdığım şiirler. Bazıları o zamandan 
kalma kitapların içinde tesadüfen 
yıllar sonra elime geçti. İlk yazdığım 
şeylerden  biri pahallıkla ilgili yazdı-
ğım bir taşlama idi. O kadar komik 
olmuştu ki; ailem “kızım bunlar ne-
reden aklına geliyor senin” diye ilk 
önce benim yazdığıma inanmamış-
lardı. Balkondan sokakta oynayan 
çocukları seyrederken, bir kapıcı 
çocuğunu aralarına almadıkları için, 
o çocuğun üzüntüsünden o kadar 
rahatsız olmuştum ki, bazen  ço-
cukların büyüklerden çok daha acı-
masız olabileceklerine dair 35 sayfa 
yazı yazmıştım. Bu gün bile bundan 
neredeyse 25 sene önce yazdığım o 
yazıyı okuduğumda aynı hisleri tekrar 
yaşarım. Bu yıllardan sonra her gece 
günlük yazmak, canım sıkınca yaz-
mak, mutlu olunca yazmak, kısaca 
aslında duygulandığım her anda, kı-
saca da olsa not tutmak, benim için 
bir alışkanlık halini aldı.  

ADO: Yarışmaya katılmaya nasıl 
karar verdiniz ve öykünüzü nasıl 
seçtiniz?
Z.I.T: Yarışmaya katılım şartları ve 
duyurusundan elektronik posta yolu 
ile haberim oldu. İçimden bu yarış-
maya katılmalıyım diye geçti. lise’de 
de öykü yarışmasında 2.cilik ödülü 
almıştım. Bu da hoş bir değişiklik 
olur diye düşündüm. Muayenehane 
de beraber çalıştığım yardımcıları-
ma  seçtiğim bir öykü ile geldim ve 
onlara okudum. Onlarda “zerrin ha-
nım mutlaka katılamalısınız” dediler. 
Onların verdiği cesaretle de yarış-
maya öykümü yolladım. Sonuçta da 
öyküm Üçüncülüğe layık görüldü, 

ama en güzeli yarışmaya katılan tüm 
öyküler bir kitapta toplanmıştı ve ba-
sılmıştı. Bu çok zarif bir düşünce idi 
ve bu düşüncelerinden ötürü Türk 
Diş Hekimleri Birliği’nide kutlamak 
istiyorum.

Öyküme gelince adı “Titiz ve Çap-
kın”. Bu öykü’nün kahramanı ger-
çekten benim bir hastamdı. Nişanlı-
sı gözünün önünde bir kazada can 
vermiş. Oda bir daha ne nişanlanmış 
ne de evlenmiş ama işi tam anlamıyla 
titizliğe vurmuş. Gece gündüz de diş 
sıkan ve ağzında ki tüm porselenleri 
çatır çatır kırılmış ve B1 renginde ye-
nilerini yaptırmak için bana gelmiş bir 
hastaydı.İşte dişhekimliğinde çok da 
seyrek rastlanmayacak bir hasta, be-
nim konu mankenim olarak karşımda 
duruyordu. Bana kalan tek şey ise; 
bu karakteri yorumlayıp, içine yaratı-
cılıkla eklenmiş bir kurgu ve olaylarla 
öyküyü oluşturmak.Bu hastaya yeni 
dişlerini yapmak o kadar zor olmuştu 
ki; bu öyküyü yazarken meslektaşla-
rımı düşündüm bazen işimiz ne ka-
dar da zordu. İşte bu öyküyü o yüz-
den seçtim.

ADO: Şu anda yazımla ilgili neler 
yapıyorsunuz?

Z.I.T: Şu anda anneannemin hayatını 
yazdığım bir roman ve çocuklar için 
hazırlanan bir hikaye kitabı üzerine 

çalışıyorum. Yarım kalan bitiremedi-
ğim de bir tiyatro oyunum var, ayrıca 
basılmaya hazır öyküler de  duruyor. 

ADO: Gelecekle ilgili neler yap-
mayı planlıyorsunuz?
Z.I.T: Ben gerçekten dişhekimliğini 
çok severek yapıyorum ama mesle-
ğimi yapmanın yanında, farklı şeyler-
le uğraşmak bana hem güç hem de 
yaşantıma renk katıyor. Her gün tek-
rar zinde ve enerjik bir şekilde güne 
başlamamı sağlıyor. Gelecekte biraz 
yoğunluğumu azaltsam da, sağlığım 
elverdiği sürece diş hekimliğini yap-
maya devam etmek istiyorum. Fakat 
hobilerim ve yazı yazmak da benim-
le  hep beraber olacak. 

ADO: Mesleğe yeni başlayan diş 
hekimlerine  bu konu da neler 
öneririsiniz?

Z.I.T: Dişhekimliği eğitimi ve sonra-
sı gerçekten zorlu bir süreç. İnsan 
pek çok şeye takılıp, kendini kaptı-
rabiliyor. Hekim olmak, gerçek insan 
olmayı öğrenmenin, sabretmenin, 
yardım etmenin, insanların haytına 
dokunmanın bir taraftan en zor,  bir 
taraftan da en kutsal yolu. Bu yolda 
kendilerine farklı ışıklar bulsunlar ve 
hem kendi yollarını, hemde bir aydın 
olmanın sorumluluğu ile onlara bir 
şekilde temas etmiş insanların yolla-
rını aydınlatmaya çalışsınlar. 
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Dişhekimi Ahmet Özdikmenli’nin 
uzun ve titiz uğraşları sonucu, ço-
cuklara yönelik üç kitabı yayınlandı. 
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri-
ne yönelik kitapları hakkında mes-
lektaşımızla görüştük.

ADO: Böyle bir fikir nasıl gelişti.
A.Ö: Ülkemizin önemli sağlık so-
runlarından biri olan “Ağız ve Diş 

Hastalıkları”nın önlenebilir oldu-
ğunu, uygulanacak koruyucu ve 
önleyici programlarla sorunun 
çözümlenebileceğini çok iyi 
biliyoruz. Koruyucu ve önleyici 
programların hedefi “Ağız ve 
Diş Sağlığı”nın bilincine var-
mış, bu alanda yapılması ge-
rekenleri özümsemiş kuşak-
ların yetiştirilmesi olmalıdır.

Hedefe ulaşmada en büyük 
katkıyı eğitim çalışmaları 
sağlayacak, bu aşamada 
dişhekimleri, anne-baba-
lar ve öğretmenler önemli 
sorumluluklar yüklene-
ceklerdir. Bu düşün-
celerden yola çıkarak 
uzun yılların deneyimi 
ve birikimi sonucunda 
konusu ağız ve diş 
sağlığı olan üç çocuk 
kitabını yayına hazır-

ladım.

ADO: Şu anda üç kitabınız ya-
yınlandı, hangi yaş grubuna hi-
tap ediyor?

A.Ö: Evet, şu anda üç kitabım ya-
yınlandı. Adları “Eylül ve Diş Dost-
ları”, “Damla’nın Düşü” ve “Eylül’ün 
Pırıl Pırıl Dişleri” olan kitaplarım okul 
öncesi ve ilköğretim çağı çocukla-
rına yöneliktir.

ADO: Mesleki çalışmalarınız 
yanında, özverili bir çalışma ol-
muş.

A.Ö: Dört yıldır klinik çalışmalarımı 
bırakarak sadece kitaplarımı diş-

hekimleri, kreş-yuva ve ilköğretim 
okulları, ilaç firmaları, kitabevleri, 
kongre ve fuarlar aracılığı ile ço-
cuklara ulaştırıyor, eğitim çalış-
maları yapıyorum. Şu ana kadar 
benim için çok anlamlı olan geri 
dönüşler aldım.

ADO: Kitapları incelediğimizde 
Koruyucu Dişhekimliği Çalış-
malarına büyük katkılar sağla-
yacağını söyleyebiliriz. Kısaca 
kitaplardan bahsedebilirmisi-
niz?

A:Ö: Özellikle koruyucu dişhekimli-
ğine duyarlı meslektaşlarım aracılığı 
ile kitaplarım çocuklara ulaştığında 
daha çok mutlu oluyorum.

Kitaplarımı birer cümle ile tanıtmam 
gerekirse; “Eylül’ ün Pırıl Pırıl Dişle-
ri” adlı kitap bir boyama kitabıdır ve 
sayfasında ağız-diş sağlığı ile ilgili 
bilgiler vardır.

“Eylül ve Diş Dostları” adlı kitabım, 
her sayfası resimli, konusu yine 
ağız-diş sağlığı olan; okul öncesi, 
1. ve 2. sınıflara yönelik bir öykü 
kitabıdır.

“Damla’nın Düşü” ise ilköğretim 
çağı çocuklarına yönelik olarak ha-
zırlanmış, resimli eğitici öykü kita-
bıdır. Bu üç kitabımın dışında “Üç 
Korner Bir Penaltı” adlı, bir mahalle 
maç öyküsünün anlatıldığı diğer bir 
çocuk kitabım da bu yıl içinde ya-
yınlandı.

İçimizden Biri...
Dişhekimi Ahmet ÖzDİKMENlİ’den
Çocuklara Yönelik Çalışmalar
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Dişhekimi milletvekilleri
Meclis’te konuştu...
“Kamu, muayenehanelerden hizmet almalıdır”  

AKP Burdur Milletvekili Bayram ÖZÇELİK yap-
tığı konuşmada ;
 
“Bugün itibariyle ADSM’lerde yapılan işlemlerin 
toplumun tedavi gereksinimlerinde, dolgunun %1, 
diş çekiminin %11, kanal tedavisinin %3`ü yapılabil-
mektedir. Yaklaşık 16.000 muayenehane de dolgu-
nun %99, diş çekiminin %89, kanal tedavisinin %97 
yapılması gerekmektedir. İşte muayenehanelerden 
hizmet satın alma gerçekleşirse halkımızın ağız ve 
diş sağlığını iyileştirmede hızlı mesafe alınmış ola-
caktır.
 
Halkın dişhekimliği hizmetlerine erişmesi, dişhe-
kimliği hizmetlerinin sunumunun tıbbi kurallara uy-
gunluğu, diş hekimliği harcamalarının maliyet yarar 
anlayışına uygun olması ve resmi özel insan gücü 
kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi noktalarında 
sürdürülebilir bir sistemin kurulması ülke ve toplum 
için bir kazanım olacağını belirterek;
 
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’nın talimatları 
doğrultusunda Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanları’nın kamunun serbest çalışan 
dişhekimlerinden sınırlı oranda hizmet satın alması 
fikrine olumlu baktığını ifade etmiştir.

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE ise 
yaptığı konuşmada ;
 
“Sağlık Bakanlığı`nın Kamu kuruluşlarında istihdam 
ettiği 5 bin 500 dişhekimi kadrosu ile halkmızın diş 
ve diş hastalıkları ile ilgili talebini karşılama olanağı 
yoktur. Devletin, kamu kaynaklarını en iyi biçimde 
kullanması açısından tam bir otomasyon ile başta 
muayenehaneler olmak üzere serbest çalışan diş-
hekimlerinden hizmet satın alması halkın ve dişhe-
kimlerinin talepleri ile örtüşmektedir. Türk Dişhe-
kimleri Birliği, bu konuya dikkatleri çekebilmek için 
bir imza kampanyası başlattığını belirterek, 20 bine 
yakın imza toplandığını belirtmişlerdir. 
 
Ayrıca; 11 Ekim 2008 tarihinde Türk Dişhekimleri 
Birliği temsilcileri ile Başbakanın görüştüklerini ve 
bu görüşmeden sonra Başbakan’nın Sağlık Baka-
nı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı`ndan bu 
konuda çalışma yapmasını istediğini, bunun üzerine 
iki bakanlık temsilcileri ve Türk Dişhekimi yetkilileri 
15 Ekim`de bir araya geldiğini ama  bu buluşmanın 
üzerinden 34 gün geçmiş olmasına rağmen ve he-
nüz bir sonuç alınamadığını ifade ederek, dileğimizin  
bu çalışmaların devam etmesi yönünde olmasını ve  
hükümetin bu sese kulak vermesini diliyerek.” söz-
lerine son vermişlerdir.

Bayram ÖZÇELİK Şevket KÖSE

Milletvekili meslektaşlarımız Bayram ÖZÇELİK ve Şevket 
KÖSE’nin Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla 18 Kasım 2008 
tarihinde  TBMM Genel Kurulu`nda gündem dışı söz alarak 
yaptıkları konuşmalarda, kamunun başta muayenehaneler 
olmak üzere serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alınması 
gerekliliğine vurgu yapmışlardır. 
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ışıklı, seramik rulmanlı, 18 

W gücünde, ergonomic 
tasarımlı, kaplingle 

bağalanan 2 yıl garantili 
türbin

Enstrümanlar için gerekli 
temiz su ihtiyacını karşılar, 
hortum su yollarını 
dezenfekte eden SDS 
sistemi.

A3 PLUS
3 MODÜLLÜ tablet
Hekim komut paneli
3F hava-su şırıngası
Bien Air MC2 elektrikli mikromotor
Işıklı türbin modülü
Asistan paneli
Havalı cerrahi emici
Koltuk
Venüs reflektör
Hekim taburesi

1.PAKET 
650 € x 12 aypeşinat 3.200 € Toplam  11.000 €+KDV

A3 PLUS
5 MODULLU tablet
Hekim komut paneli
3F hava-su şırıngası
Bien Air MC2 elektrikli mikromotor
Bien Air C1:1 angledruva
Titanus kavitron
Işıklı türbin modüulü
SOLARA titanyum gövdeli,  
ışıklı türbin
17” LCD monitör 
Asistan paneli
DÜRR cerrahi separatör
Vakum motoru
Koltuk
Venüs reflektör
Hekim taburesi

2.PAKET 
950 € x 8 aypeşinat 6.000 € Toplam  13.600 €+KDV

Çok özel fiyatlarla, 36 aya varan özel ödeme koşullarıyla

Hamalbaşı Cad. No: 4/A 34435 Galatasaray/İSTANBUL Tel: 0212.292 6596 Faks: 0212.252 7836 e-mail:satis@dentanet.net
Yetkili Satıcılar

Özder Diş Deposu: Ziya Gokalp Cd. İçel Sk. No: 23/5 Kızılay, Ankara  Tel: 0312. 435 0004 Fax: 0312. 430 8782
CNS Dental: Adakale Sk. No: 16/20 Kızılay, Ankara Tel: 0312.435 6192  Fax: 0312. 435 2717

A3 ilan.indd   1 9/23/08   11:37:43 AM
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Türkiye’nin
İlk Otomobili DEVRİM

29 Ekim 1961 tarihine 
kadar binek otomobili 
tipinin geliştirilmesi 
görevinin TCDD 
işletmesine verildiği 
bildirilir.
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netim grubunun başı olarak 20 mühen-
disin olağanüstü bir tempoyla fakat gö-
nül rahatlığı içinde çalışmasını sağlayıp 
eşyönetmek suretiyle birinci derecede 
rol oynamıştı. Zamana karşı yapılan ya-
rışın kazanılmasında ikinci etken, göre-
valan mühendislerin, proje süresince 
hafta sonları da dahil her gün, en az 
12’şer saat, gerektiğinde bazı geceler, 
sökülmüş bir otomobil sedirinin üze-
rinde birkaç saat kestirerek işbaşında 
kalmayı yüksünmeyecek ölçüde dava-
ya gönül vermiş olmalarıydı. 

Çalışmalar için, Eskişehir Demiryol 
Fabrikalarında dökümhane olarak yapı-
lıp kullanılmayan bir bina seçildi. Elden 
geldiğince çeşitli tipte otomobil yapısı-
nı yakından inceleyerek fikir edindikten 
sonra yapılacak tipin boyutları, motor, 
şanzıman vb. öteki grup ve parçaların 
nasıl tasarlanıp imal edileceği üzerinde 
durulması sonucuna varıldı. 

Önce otomobilin ana hatları belirlendi. 
Dört ile beş kişilik, toplam 1000-1100 
kg. ağırlığında ortaboy denilebilecek 
bir tip üzerinde uzlaşıldı. Motor 4 za-
manlı ve 4 silindirli olarak, 50-60 BG. 
vermeliydi. Karoser için hazırlanan 
1/10 ölçekli maketlerden seçilen 1/1 
ölçekli alçı modeli yapıldı. Karoserin 
damı, kaput ve benzeri saçları, sonra 
bu modelden alınan kalıplarla yapılmış 
beton bloklara çekilmek ve çekiçle dü-
zeltilmek suretiyle tek tek imal edildi. 

Karar verilen yandan subablı bir 4 si-
lindirli motorun, gövde ve başlığı Sivas 
Demiryol Fabrikalarında dökülüp, An-
kara Fabrikasında işlendi. Piston, seg-
man ve kolları Eskişehir’de yapıldı. Mo-
tor Ankara Fabrikasında monte edildi. 
Frenlemede 40 BG.’den fazla güç alı-
namayan bu motora alternatif olarak 
Ankara Fabrikası aynı gövde ve krank 
milinden yola çıkarak başka bir tip ge-
liştirdi. B Tipi adı verilen üstten subablı 
bir üçüncü motorda bu kez tanınmış 
bir 6 silindirli otomobil motorundan 
esinlenerek, fakat krank ve eksantrik 
milleri yeni baştan çizilip, hesaplanmak 
suretiyle Eskişehir’de imal edildi. Bu 

29 Ekim 1961 tarihine kadar binek 
otomobili tipinin geliştirilmesi görevi-
nin TCDD işletmesine verildiği bildirilir.
Okuyup ibret almak gerek. 

16 Haziran 1961 TCDD Fabrikalar ve 
Cer Daireleri Yönetici ve Mühendisle-
ri ile toplantıda Ulaştırma Bakanlığının 
yazısı okunarak, 29 Ekim 1961 tarihine 
kadar binek otomobili tipinin geliştiril-
mesi görevinin TCDD işletmesine veril-
diği bildirilir. 

Bu iş için 1.400.000 TL. ödenek ayrıl-
dığı belirtilir. Süre 4,5 aydır!. Bu süre 
içinde bu çapta bir geliştirme çalışması 
yapılabilir mi ki? Bırakınız geliştirmeyi 
hiçten yola çıkarak çalışabilecek bir 
otomobil yapılabilir miydi? 

Tüm ülkede Üniversiteden Basınına, 
bir avuç sanayicisinden politikacısına, 
sesi duyulabilen kimse ne otomobil 
ne de motor yapılabileceğine inanıyor, 
özel sohbetlerde, röportajlarda, film 
gösterili konferanslarda bu görüş vur-
gulanıyordu. 

Fakat bu inanılmaz şey gerçekleşiyor 
ve 28 Ekim 1961 sabahı Türkiye’de ya-
pılan bir otomobil, kaportası pürüzsüz 
olmasa da, kendi tekerlekleri üzerinde 
ve yine Türkiye’de yapılan kendi moto-
runun gücüyle Büyük Millet Meclisi Bi-
nası önüne götürülerek Devlet Başkanı 
Cemal GÜRSEL paşaya sunulabiliyor, 
bir ikincisi paşayı Anıtkabir’e götürü-
yor, sonra da Hipodrom’daki geçit res-
mine katılıyordu. 

Bu nasıl gerçekleşmişti? Ne getirmiş, 
ne götürmüştü? 

Projeyle başka bir kuruluşun değil de 
TCDD’nin görevlendirilmiş olması, o ta-
rihlerde TCDD’nin onarım amacıyla ku-
rulmuş fakat geniş ölçüde yedek parça 
imal eden Ankara, Eskişehir, Sivas ve 
Adapazarı’ndaki fabrikaları ile önemli 
bir teknik potansiyeli ve yetişmiş işçi-
sinden mühendisine kadar güçlü bir 
teknik kadrosunun bulunmasıydı. 
Yüksek Mühendis Emin BOZOĞLU yö-
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motor frenleme de 60 BG.’ye ulaşmış 
ve daha sonra Diesel’e çevrilerek is-
tasyon aydınlatılmasında kullanılmak 
üzere yapılan elektrojen gruplarına uy-
gulanmıştır. 

Süspansiyon grubu ön takımları için 
“Mc Phearson” sistemi önerilmişti. Bu 
gün çok yaygın kullanılan bu sistem, o 
tarihte bulduğumuz kadarıyla bir tek 
firma tarafından uygulanıyordu. Be-
nimsendi ve Eskişehir’de yeniden imal 
edildi.  Eylül sonuna doğru, ön ve arka 
camları, piyasada bulunabilenlere uy-
durmak zorunluluğuyla modele göre 
biraz değiştirilmiş iki gövde çatılmış ve 
biri A diğeri B tipinden iki ayrı motor 
hazırlanmış bulunuyordu. 

Şanzumanlar, Ankara Fabrikasınca 
tümü yerli olarak yapılmıştı.  Montaja 
geçildiğinde karşılaşılan en büyük so-
runlardan biri de gövde-motor uyumu-
nu sağlamak, debriyaj, gaz ve fren ku-
manda mekanizmalarını yerleştirmek 
ve direksiyonun en uygun konumunu 
bulmaktı. Ayarlı direksiyon önerisi ka-
bul edilmedi. İki yıl sonra Cadillac bunu 
bir yenilik olarak getiriyordu. 

Nihayet Ekim ortalarında Devrim oto-
mobillerinden ilki tecrubeye hazır du-
ruma gelebildi. Elektrik donanımı, dife-
ransiyel dişlileri, kardan istavrozları ve 
motor yatakları ile cam ve lastikleri dı-
şında tüm parçalar yerli idi.  Bir yandan 
bu ilk otomobilin yol tecrübeleri sürdü-
rülürken bir yandan da ikinci otomobi-
lin yetiştirilmesine çalışılıyordu. Siyah 

renkteki bu iki numaralı Devrim’in son 
kat boyası ancak 28 Ekim akşamı vu-
rulabilmişti. Pasta ve cilası Ankara’ya 
sevkedilmek üzere yüklendiği trende, 
gece yol alırken yapıldı. Buharlı loko-
motiflerde, çekilen trende bacadan 
sıçraması olası kıvılcımlardan ötürü 
güvenlik önlemi olarak benzin depoları 
boşaltılmıştı. 

Tren sabaha karşı Ankara’ya geldi. İki 
Devrim o zamanlar Sıhhıye semtinde, 
şimdiki Adliye Sarayı’nın yerindeki 
Ankara Demiryol Fabrikasına indirildi. 
Manevra imkanı sağlamak için depola-
rına yalnızca birkaç litre benzin kondu. 
Asıl ikmal, sabahleyin Sıhhıye’deki Mo-
bil Benzin İstasyonundan yapılacak, 
sonra da Meclis’e gidilecekti. 29 Ekim 
sabahı Fabrikaya gelen otomobilli, 
motosikletli oldukça kalabalık bir trafik 
ekibinden oluşan eskordun arasında 
Devrim’ler yola çıktı. Çıktı ama, eskort-
takiler, benzin alma işinden haberleri 
olmadığı için Mobil’e uğramadan yola 
devam ettiler. Meclis’in önüne gelindi-
ğinde durum anlaşıldı, acele getirilen 
benzin 1. arabaya kondu, 2 numaraya 
konacağı sırada Cemal Paşa Meclis’in 
önüne gelmiş ve Anıtkabir’e gitmek 
üzere 2 numaralı Devrim otomobiline 
binmişti. Yola çıkıldı fakat, 100 metre 
kadar sonra motor öksürerek durdu. 
Cemal Paşa’nın “Ne oluyor?” soru-
suna direksiyondaki Y. Muh. Rıfat 
SERDAROĞLU “Paşam, benzin bitti.” 
cevabını verdi. Paşa’dan özür dilene-
rek 1 numaralı Devrim’e geçmesi rica 
edildi. Büyük bir hoşgörü ile buna uyan 
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Cemal Paşa Anıtkabir’e bu otomobil ile 
gitti, inerken ünlü “Batı kafasıyla otomo-
bili yaptınız ama doğu kafasıyla ikmali 
unuttunuz.” sözlerini söyledi. 

Ertesi gün bütün gazetelerin sözbirliği 
etmişçesine “100 metre gidip bozuldu” 
başlığını attıkları 2 numaralı Devrim aynı 
gün Hipodrom’daki geçit törenine katı-
lıyor, basınımız ne bunu, ne de Cemal 
Paşa’nın Anıtkabir’e bir başka Devrim 
otomobili ile gittiğini yazmıyor, yalnız-
ca haber, yorum ve fıkralarda harcanan 
bunca paranın boşa gittiğinden dem vu-
ruyorlardı.

Oysa aynı yıl Tarım Bakanlığı bütçesine 
konmuş bulunan “At neslinin ıslahı” için 
25 milyon TL ödenekten ve sonucundan 
kimse söz etmiyordu. 

Bir de otomotiv sanayimize bakalım: 
Ekonominin gerekleri uyarınca montaj 
biçiminde başlayıp bugün büyük birer 
sanayi kuruluşu durumuna gelmiş bu-
lunan Kamyon-Otobüs- Otomobil fir-
maları yüzbinlerce araç üretebiliyor. .. 
Ve bunlar ithal yolları açık olduğu halde 
satışlarını arttırabiliyorlar.

Acaba bugüne kadar basınımızdan 
olumlu yazılar almamış olan Devrim 
Otomobilleri yapılmasaydı, Türkiye’de 
bir otomotiv sanayii oluşabilir miydi, hiç 
sanmıyorum. Çünkü Devrim Otomobil-
lerinin ortaya çıkmasıdır ki “Türkiye’de 
otomobil ve motor yapılamaz” görüşü-
nü yıkmış tartışmaların yönü değişmişti. 

Devrim’lerin Üretimi devam etseydi, 
Türkiye şu anda Otomotiv sektöründe 
çok büyük bir yol almıştı..

İmal Tarihi : 1961 
Ağırlık : 1250 kg. 
Uzunluk : 4500 mm. 
Genişlik : 1800 mm. 
Yükseklik : 1550 mm. 
İmal Yeri : Eskişehir Demiryolu Fabrikası 
İmal Süresi : 4,5 ay 
Üretim Sayısı : 4 Adet Binek otomobili 
10 Adet Motor : 4 adet A4l tipi 3 adet
  A4T tipi 3 adet B3T tipi 
7 Adet Şanzuman : 3 adet A tipi 4 adet B tipi 
Silindir Sayısı : 4 
Silindir Çapı : 81 mm. 
Silindir Hacmi : 20 70 cm 
Strok : 100 mm. 
Kompresyon : 6,8 : 1 
Güç : 50 HP 
Devir : 3600 d/d 
Karakteristik : Dört zamanlı

1961



98 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Ankara; İlelebet Payidar Bir Başkentin 

“Emek”leme Yılları
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9 Teşrinievvel (Ekim) 1923; Kurtu-
luş Savaşı bitmişti; Ankara’da ka-
lesi, surları, Erzurum Kapısı, Çankırı 
Kapısı, İstanbul Kapısı, İzmir Kapı-
sı, Namazgah Kapısı, Aynalı Kapı, 
Kayseri Kapısı arasındaki kerpiç 
evlerin arasından pırıl pırıl bir Cum-
huriyet doğmaktaydı.

Kısa bir süre öncesinden kadar 
Mehmetçik’lerin cepheye gitmek 
üzere aşağıdaki istasyon binasına 
yürüken:

“Ankara’nın taşına bak
Gözlerimin yaşına bak
Ankara’nın dardır yolu
Yunan almış sağı-solu
Gelsin Kemal Paşa Kolu
Korku nedir içimizde bilinmez
Kanlı yazı alnımızda silinmez
Biz var iken, Ankara’ya girilşmez.”

Diye marş söyleyerek önünden geç-
tikleri Taş Han’ın karşısındaki Meclis 
binasında, Gazi Mustafa Kemal’in 
isteği doğrultusunda İsmet (İnönü) 
Paşa’nın verdiği kanun teklifinin (bir 
milletvekilinin itirazına karşılık) kabul 
edilmesiyle Ankara “Makarrı İdare”-
yani “Başkent”olmuştu.

Ankara’da elektriğin üretilmeye 
başlamasına daha iki sene vardı, 
bu yüzden Meclis gaz lambaları ve 
istasyondaki buharlı lokomotiften 
çekilen hat ile aydınlatılıyordu.

On altı gün sonra, 29 Teşrinievvel 
(Ekim) 1923’de, aynı binada Bolu 
Mebusu İsmet (Eken) Bey’in baş-
kan olduğu oturumda da Cumhu-
riyet ilan edilecek; hemen akabinde 
Gazi Mustafa Kemal, 159 mebusun 
158’inin oyuyla Cumhurbaşkanı 
seçilecek-tek oyu da kendisi İsmet 
Paşa’ya verecekti.

Genç Cumhuriyet’in başkentinin 
Ankara olmasına, topraklarımız-
dan “Ya İstiklal-Ya Ölüm” savaşıyla 
kovabildiğimiz İngilizler, Fransızlar 
ve İtalyanlar sıcak bakmayacak, 
başkentin İstanbul olmasında ısrar 
edecek ve büyükelçi göndermeye 

yanaşmayacaklardı. Ankara, artık; 
Türkiye Cumhuriyeti demekti ve 
Gazi’nin kararlı tutumu neticesinde 
1927, 1928’lere gelindiğinde işgal-
ci ülkelerin diplomatik alanda da di-
rençleri kırılacak, büyükelçileri birer 
birer Ankara’ya göndermek zorun-
da kalacaklardı.

Onca yoksullukla, onca yorgunlukla 
canla başla pırıl pırıl bir Cumhuriyet 
Ankara’sı inşa ediliyordu. Tarifsiz 
bir coşku “baş” kentten başlaya-
rak, tüm ülkeye dalda dalga yayıl-
maktaydı.

Hakimiyet-Milliye Meydanı’nda, 
Yeni Gün Gazetesi’nin sahibi Muğ-
la Mebusu Yunus Nadi (Abalıoğlu) 
Bey’in de girişimleriyle ve halktan 
toplanan paralarla, yüzüklerle, bile-
ziklerle Heinrich Krippel tarafından-
Gazi’nin “Sakarya” isimli aygırın 
üzerinde yer aldığı-zafer Abidesi 
yapılırken Ankara’nın nüfusu 75000 
idi.

Ankara’da devletin daireleri hızla 
yükselirken şehre büyük bir memur-
yani kültür göçü de olmaktaydı.O 
çetin dönemde memurların ikameti 
için Ankara’da “Yenişehir” kurulu-
yordu. Karlı kış gecelerinde kimi za-
man kurtlar Yenişehir’e kadar inip 
Şehremini’nin Avrupa’dan getirttiği 
bronzdan kız heykelini dişliyorlardı.
Falih Rıfkı Atay bu durumu “Çanka-
ya” kitabında.

“…Gece kar o kadar yağmıştı ki, 
otomobiller saplanmışlar, sökü-
lemez hale gelmişler. İngiliz Bü-
yükelçisi George Clark, yanında 
müsteşarıyla birlikte Başvekil İsmet 
Paşa’nın evinden çıkınca, yürüye-
rek gitmekten başka çare olmadı-
ğını görür. Evi de birkaç yüz metre 
yukarıda. Fakat ara yer bomboş, 
kırlık. Biraz ilerleyince büyükelçiyi 
bir gülme tutmuş.’Kurtların bizi par-
çalaması bir şey değil. Fakat kurtla-
rın parçaladığı insanlardan ilk defa 
olarak, kar üstünde frak ve silindir 
şapka parçaları kalacak’ demiş…”
Satırlarıyla anlatacaktı.

Ulus’tan, Keçiören’e, Etlik 
Bağları’na şasi ve motoru ithal edi-
len, karoseri ağaçtan Bursa’da ya-
pılan gri renkte, beş, altı yada sekiz 
kişilik “Kaptıkaçtı”lar yolcu taşımak-
taydı.

Bir de İmalat-ı Harbiye’nin (Maki-
ne Kimya Endüstrisi) çalıştırdığı on 
iki, on dört kişilik üstü açık sarı, altı 
yeşil, yüksek iki basamakla çıkı-
lan, motoru önden kurmalı olarak 
çalıştırılan, yolcuları tamamen dol-
duktan sonra kalkan, halkın EMA-
YEN dediği Almanya’dan getirilmiş 
M.A.N. otobüsleri vardı. Sovyetler 
Birliği’nden buğday karşılığı yüz 
adet alınan ve bilet ücretleri, tam; 
15 kuruş, öğrenci; 7,5 kuruş olan 
zıS marka otobüsler daha sonra-
1935’te gelecekti.

zis marka otobüslerin karoser-
lerinin üzerine “Uray Otobüsle-
ri” diye yazılmıştı. Uray:Belediye 
demekti.”Uray” halk tarafından hiç 
tutulmamış, kullanılmadığı için za-
manla unutulup gitmişti.

Uray gibi halk tarafından benim-
senmeyip unutulan başka sözcük-
ler de vardı.

Kamutay : Meclis
İlbay : Vali
İlçebay : Kaymakam

zis’lerin arkasında Emayen’lerde 
olmayan yolcu indirme-bindirme 
kapısı vardı. Sibirya’nın eksi kırk 
derece soğuğunda bile tıkır tıkır iş-
lediği söylenirdi. Otobüslerin garajı 
da Sıhhiye’de, bugünkü Abdi İpek-
çi Parkı’nın olduğu yerdi. Bu garaj 
1946’da tamamen yanacaktı.

Yollarda, Körük (tek atlı), Fayton 
(çift atlı), iki kişilik landon (Kupa) at 
arabalarının dışında, halkın aynen 
“Doç”, “Ford” ve “Şevrole” diye 
okuduğu, lastik “ebüüüve” (fosford) 
kornalı araçlar vardı. Şehir içinde 
korna çalmak yasaktı. İkinci Meclis 
Binası’nın önünde Gazi’nin lincoln 
arabası beklerdi. Az sayıdaki taksi-
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nin numarası (plakası) başında daha 
06 olmadan sadece “T” ile başlıyor, 
hususi araçlarınki ise “H” ile başlı-
yordu. Ulus Meydanı’nda hep park 
etmiş iki hususi araç görülürdü. Bir 
tanesi Vehbi Koç Apartmanı’nın 
önündeki tel tekerlekli bir Ford, öte-
ki de İş Bankası Genel Müdürü’nün 
otomobiliydi.

Benzin satışı 1928’den itibaren İş 
Bankası ve Meydan Palas’ın ya-
nında, kollu tulumba ile çekilen iki 
galonluk cam şişelerle vasıtalara 
satılırdı. Asfalt 1933 yılına kadar 
sadece Baş Vekalet önünde (eski 
Maliye Bakanlığı), o da binanın 
uzunluğu kadar vardı.

Telefon numaraları dört haneliydi. 
İstanbul ile konuşmak sıraylaydı. 
Konuşma uzarsa telefon kesiliyor, 
yaniden sıraya giriliyordu. 1926’da 
başkentte 267 tane telefon vardı.

Ankara Kalesi’nin kapısında şimdi 
kaderine terk edilmiş, viran bir saat 
kulesi vardır.O saat kulesi Abidin 
Paşa’dan (1886-1894) önceki Vali 
Sırrı Paşa zamanında yapılmıştı. 
Strazburg yapımı saatin bir met-
re çapındaki dövme zili vurduğu 
zaman sesi Etlik’ten de, Çankaya 
Bağları’ndan da duyulurdu. Ra-
mazan topu da Kale’den atılır, 
Ankara’lılar iftarlarını açarlardı.

Saat Kulesi’nin istasyon tarafına 
bakan yüzüne “Ankara’nın Aşağı 
Yüzü”, Hüseyin Gazi ve İdris Dağı’na 
bakan yüzüne ise “Ankara’nın Yu-
karı Yüzü” denirdi.

Saat Kulesinin dibindeki At 
Pazarı’na, daha aşağılardaki Ko-
yun Pazarı’na ve Samanpazarı’na 
çevre köylüler alış verişe geliyordu. 
Atlarını, eşeklerini şimdi otomobille-
ri otoparklara bırakır gibi Pilavoğlu 
Hanı’na,Çukurhan’a, Çengel Han’a 
bırakıyorlar, bir yandan alışverişle-
rini yaparlarken hayvanlarının ba-
kımları yapılıyordu. Kim bilir belki de 
şimdi kullandığımız “değnekçi” lafı 
o zamanlardan kalmaydı. Develer, 

kömüşler, inekler, öküzler, camızlar 
da han ve civar sokakların gelip ge-
çenleri arasındaydı. Şu anda resto-
re edilmiş olan Çengel Han’ın için-
de, Koçzadeler’in ilk dükkanları yer 
almaktaydı. Saat beşe gelirken evli 
evine, köylü köyüne giderdi. Anka-
ra susuzluğuyla meşhur bir şehirdi, 
sokaklarında su taşıyan sakalar do-
lanırdı. Ankara’lılar suyu sokak çeş-
melerinden yada kuyulardan sağ-
lardı. Dut ve kavak suyun işaretiydi 
ve kuyular genellikle bu ağaçların 
olduğu bölgelerde bulunuyordu.

İmkanı olanlar, Ayvalı’da Hayat 
Suyu, Yalçınkaya Suyu, Dutlu Suyu 
ve Taşyaran Suyu membalarından 
çinko kapaklı tenekelerle, varilli ara-
balarla su temin ediyor, İstanbul’dan 
şişelerle Taşdelen Suyu, İzmit’ten 
de Çene Suyu geliyordu.

Gazi Mustafa Kemal’in asıl adı 
Cankaya olan ama Çankaya ola-
rak tanımlanan bağlardaki evi 
Can Membaı’nın yakınındaydı. Bu 
membaın suyu aşağılara, şimdiki 
Sheraton Oteli’nin karşısındaki va-
diden akardı; kışın ve yağışlı hava-
larda Kavaklıdere’de oluşan dere 
yatağından İncesu’ya karışırdı.

Evlerdeki çeşmelere su 1936’da 
geldi. Nafıa Vekili (Bayındırlık Ba-
kanı) Ali Çetinkaya zamanında, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin “ilk” barajı, 
altı milyon lira harcanarak Aydos 
Yaylası’ndan gelen Çubuk Çayı 
üzerine kurulmuştu. Halil Makara-
cı, kırk metre yüksekliğindeki baraj 
bendinin betonunun iki tepe arası-
na çekilmiş teleferikle dökülüşüne 
1934’te tanık olmuştu. Tepelerin 
tekine nedense Alman Tepesi den-
diğini de hatırlıyordu.

Anafartalar

Gençlik Parkı civarı
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sında, şimdiki Rüzgarlı Sokak’ın kö-
şesinde ise Haziran 1941’de “Ken 
Maynard” ve atı Tarzan’ın otuz altı 
kısım tekmilli birden kovboy filmi oy-
narken yanan Kulüp Sineması var-
dı. İkinci Anafartalar Caddesi’ndeki 
Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme 
Koruma Kurumu) Binası yanındaki 
Sus Sineması, Denizciler Cadde-
si üzerindeki Sümer Sineması da 
Ankara’nın ilk sinemalarındandı.

Yeni Sinema çok güzel bir sine-
maydı. Taş Han’ın zincirli Cami 
tarafına doğru komşusu olan bu 
iki katlı binadaki sinemanın deniz 
mavisi renginde geniş koltukları, 
arkalarında da localar vardı. Bir de 
Gazi Mustafa Kemal için ayrılmış 
özel bir Reisicumhur locası vardı. 
Yeni Sinema 1956’da Ulus İş Hanı 
ve çevre düzenlemesi yapılırken yı-
kıldı. Yapının sağlamlığından ötürü 
bu yıkım çok zor yapılabilmişti.

Yeni Sinema’nın girişinin yanındaki 
longines Saat Dükkanı’nın vitri-
ninde Greenwich’e göre ayarlı bir 
saat bulunur, gelip geçenler saat-
lerini ona göre ayarlardı. Az ötede 
de, Tayyare Piyango Bileti satan ilk 
hanım bilet gişecisi Müzeyyen abla 
vardı. Ankara demek kültür de-
mekti. Eğitimli nüfusun Ankara’ya 
göçü, Ankara Üniversitesi’nin birer 
birer açılan fakülteleri, enstitüleri, 
sanata, müziğe verilen önemle har-
manlanınca çağdaşlıkta yüz yıllarla 
ifade edilecek fark on yıllarda kapa-
nıvermiş, bu savaştan da açık alınla 
çıkılmıştı. İlelebet payidar kalacak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başken-
tinin “emek”leme devri nehrine bu 
küçük deremle, öğrenip derleyebil-
diklerimle katılıyorum.

Emanet edildiğim şehrimle gurur 
duyarken, Okyanusa akıp giden bu 
nehre katılan her dereye,

Her damlaya sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum…

Düş hekimi Yalçın Ergir.

Ulus

Kızılay

Ankara’ya 1929-1946 yılları arasın-
da hem belediye başkanı, hem de 
vali olarak çok büyük hizmetlerde 
bulunmuş olan Nevzat Tandoğan, 
Çubuk Barajı’ndan şehre borularla 
su gelmesini sağlamış, bir damla 
suya muhtaç Ankara’lıları suya ka-
vuşturmuştu.

Ulus ile Yenişehir (Tosbağa Yatağı) 
arasındaki sivrisinek yuvası Boklu 
Bostan olarak tanımlanan alana 
yapılan Gençlik Parkı’ydı. Boklu 
Bostan’da “kokaryakıt” olarak ta-
nımlanan tezek de kurutulurdu.

Ankara’lılar Gençlik Parkı yokken, 
halka açık olan, havuzunda kırmızı 
balıkların yüzdüğü, İkinci Meclis bi-
nasının yemyeşil bahçesine gider-
lerdi. Bu arada gecekondulaşma 
da başlamıştı. Kale’nin karşısındaki, 
Timur’un Yıldırım Bayezid’i bekledi-

ği, yakın bölgenin en yüksek rakımlı 
yeri olan Hıdırlık (Hızırlık) Tepe (Al-
tındağ), bir gecede yapılan derme 
çatma evlere ve önüne kuruluveren 
ip salıncaklara sahne oluyordu. Sa-
lıncak, evde “yaşandığının” kanıtı 
oluyor, mesken hüviyetiyle doku-
nulmazlık zırhı ortaya çıkıyordu. Uy-
duruk tuvaletler, salıncaktan sonra, 
ilaveten yapılıveriyordu.

Bu arada “Asri”kelimesi furyası 
almış başını gitmişti. “Asri”, ber-
berinden, lokantasından yeni ya-
pılan Cebeci Mezarlığı’na kadar 
oldukça yaygın kullanılırken Ana-
fartalar Caddesi’nde, Çıkrıkçılar 
Yokuşu’nun başına, caddenin tam 
ortasına, yerin altında kalan bir de 
“Asri hela” inşa ediliyordu.

Taş Han’ın yanında Yeni Sinema 
vardı. İş Bankası’nın çapraz karşı-
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Hacettepe’nin tarihi, semtin 
manevi dinamiklerinden Tacet-
tin Sultan’ın türbesine bakılırsa, 
15. yüzyıla dayanıyor. Türbe-
yi içine alan camiyi, Padişah 2. 
Abdülhamit 1902’de yaptırmış. 
Semtin bir sınırını da, sırtını ca-
miye dayamış, Mehmet Akif’in 
İstiklâl Marşı’nı duvarlarına yaz-

dığı ev çiziyor. Buraları, dilek 
ve adak adamak için kullanıl-
dığı gibi, mesire yeriymiş de. 

Hacettepe, Cumhuriyet’in ilk yıl-
larından itibaren, Ankara’nın ke-
nar semtleri içinde, isyankârlığıy-
la dikkat çekmiş. Ankara’nın yer-
lilerinin yaşadığı semt, 50’lerdeki 

göç dalgasıyla, ucuz ev arayan-
ların tercihi olmaya koyulmuş. 
Yürürken izlerine rastladığımız 
küçük dükkânların, kalaycısın-
dan kasabına kadar ticaret mer-
kezi olması bir yana, tüccar tai-
fesinde Müslüman ahaliyle iç içe 
geçmiş Yahudilerin çokluğu vaki 
imiş. Hacettepe’lilere göre bunun 

Süperligde artık Hacettepe
rüzgarı esecek...

Şanlı bir tarihi bulunan 
Hacettepe, yeni sezonda da 

büyük başarılar peşinde koşacak.

Eski Ankara’nın bıçkın ama bir o 
kadar mütevazi mahalle takımı. 

Kulüp sevgisi ve terbiyesine sıkı 
sıkıya bağlı taraftarları ve yönetimi 

ile nam salan ‘Kabadayılar kulübü’. 
Ne yazık ki, bu kendine mahsus 
camia,  hastane projesi sonucu, 

mahallesi ile birlikte battı. 
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sebebi, “50-60 yaşlarında hacca 
giden esnafın, döndükten sonra 
kul hakkı yiyeceğinden korkarak, 
ticaretten elini eteğini çekmesi.” 
Semtin en renkli yanlarından biri 
de zamanında Ermeni ve Muse-
vi mahallelerini de barındırması.  
 
Ankara’nın bu renkli mahalle-
si, kapalı bir kutu gibi kendini 
saklarken merkeze hep uzak 
kalmış. Bunun sırrı, eski top-
raklara göre, seymenlikten 
gelen bir delikanlılık kültürü-
nün uzantısı olan kabadayılar. 

Tüm mahalle istimlak edilip, 
mahalliler dağıtıldı. Hacette-
peliler, doğup büyümedikleri, 
asla kendi mahalleleri gibi gör-
meyecekleri yerlere saçıldılar 
ve Hacettepe Hastanesi, ma-
hallenin enkazının üzerine yük-
seldi. Hacettepe’nin son maç-
ta averajla kaybederek 2.lige 
düştüğü 1968 senesinde, Türk 
futbolu bir daha asla varolma-
yacak bir ‘kabadayısını’ yitirdi…  
 
Bugün Hacettepe bir üniver-
sitenin adı olarak bilinse de, 

kavgaları, kabadayıları ve futbol 
takımıyla ünlü “asıl”  Hacettepe  
toplumsal  hafızada yer alma-
maktadır. Hacettepe adı, genç 
kuşaklar için, bir hastane ve  üni-
versitenin adından ibarettir.

1941 yılında gayri federe olarak 
Yeşildere ismi ile kurulmuştur. 
Hacettepe ismi, Hacettepe par-
kında bir akasya fidanının dibinde 
yapılan ilk toplantıda konuldu. 

Kuruluşuna Fahri Kabadayı, Ka-
dir Ertaç, Suat Kıymir ön ayak 
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olmuştur. Kulübün kuruluşun-
da mahallenin gençleri özellikle 
Fahri Kabadayı’ yı hareketlendir-
mişlerdir.

Dönemin valisi Nevzat Tando-
ğan’ ın mahalleyi yıkacağını açık 
açık söylemesine rağmen, Fah-
ri Kabadayı önderliğinde heyet 
valiyi makamında ziyaret eden, 
mahalleyi düzeltmek istediklerini 
söyleyince, valinin desteğini al-

mışlar ve kulüp yeşil-beyaz olan 
kulüp renkleri, bölge renklerinin 
kullanılamayacağı gerekçesiyle 
efsanevi Mor-Beyaz renkleri ile 
kurulmuştur.

Mor-Beyaz renklerin Hacettepe 
Parkı’ ndaki beyaz taşlardan ve 
mor menekşelerden geldiği de 
söylenir. Vali Nevzat Tandoğan’ 
ın mahalleden rahatsız olmasının 
nedeni, mahalleyi Ankara’ nın 

eşkiyalık, seğmenlik ve ağalıkla 
devam eden kültürüne sayısız 
kabadayılar katmış olmasıdır. 
Kulüp 1945 senesinde resmen 
kurulur.

Hacettepe’nin salınan namında, 
kabadayı kültürü ne kadar et-
kinse, futbol da o kadar anlam-
lı. Bu semtte futbolun çıkışı da, 
aslında bu kötü imajı temizlemek 
üzerineymiş.

Gerisini, semtin canlı tarihi lütfü 
Yanar Bey’den dinliyoruz: lütfü 
Yanar... Hacettepe’yi Sevenler 
Derneği Kurucu Başkanı. Ya-
şamını Hacettepe’ye ve futbo-
la adamış olan çok değerli bir 
isim.  “Ama insanları ikna etmek 
zordu. Özellikle de dönemin An-
kara Valisi Nevzat Tandoğan’ı. 
Mahallenin gençleri, futbol ta-
kımı kurmak istediklerini söyle-
yerek çalmıştı, Fahri Apça’nın 

kapısını. Apça, meramını anlat-
makta zorlansa da, kendilerine 
birçokları gibi farklı gözle bakan 
Tandoğan’ı ikna etmesini bildi.”
 

Taraftar oynadı Takım 
birinci lig’e çıktı.

Renklerini Hacettepe Parkı’ndaki 
menekşelerden alan Mor-Be-
yazlılar, bir semt takımı olmayı 

başararak, tamamı Hacettepeli 
gençlerden oluşan kadrosuyla, 
üst üste üç şampiyonluk kaza-
narak Ankara 1. ligi’ne kadar 
yükseldi. Kulüp, 1953-54 sezo-
nunda ilk Ankara şampiyonlu-
ğuna ulaştı. Profesyonel Türkiye 
ligi kurulana kadar devam eden 
süreçte 1955-56 ve 1957-58 se-
zonlarında bu başarı tekrarlandı. 
Hacettepe futbolu için 1961-
62 sezonu farklı bir yer taşıyor. 

Usta gazeteci Atilla TÜRKER’in
lütfü YANAR ve ünlü futbolcusu
ADİl ÖzEN ile yaptığı röportaj’dan
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Türkiye 1. ligi’ne çıkmak için 
verilen mücadelede son durak 
Bursa’daki elemelerdir. Demirs-
por karşısında son on dakikaya 
2-1 yenik giren Mor Menekşeler 
için tam o anda inanılmaz bir şey 
olur. Takımın yorulduğunu gören 
eski kalecilerden Orley İhsan, ra-
kip taraftarlara saldırır ve ortalık 
karışır. Savaş kazanılmıştır: 40’a 
4 yaralı! İstenilen olmuş ve maç 
yarım saat uzamıştır. Sıra takım-
dadır. Teknik direktör Sabri Ki-
raz, sol kanatta oynayan Susak 
Yılmaz’ı sağ içe çekerek, rakibin 
planlarını altüst eder. Susak Yıl-
maz da attığı golle, Birinci lig’e 
çıkmak için gereken 2-2’lik sko-
ra imzayı atarak tarihe geçer. 

 Peki bu Hacettepe’nin adı 
nereden geliyor? Yani, 
Hacettepe’nin kelime 
anlamı nedir?

Hacettepe Hastanesi’nin yeri-
ni biliyorsunuz değil mi? Daha 
doğrusu şimdiki trafik amirliği ile 
hastane arasındaki parkın arası-
nı... Eskiden burası mezarlıktı... 
Adı da Dilektepe idi... Bu bölge-
de bir evliya olduğu kabul edi-
lirdi ve bu evliyanın adı da Yağlı 
Dede’ydi.

Yağlı dedenin diğer adı ise Hacet 
Evliya idi. Hacet’in kelime karşılı-

ğı ihtiyaçtır. İşte Hacet Evliya’nın 
bulunduğu yerde bir çukur ve 
çukurun içinde de taşlar vardı. 
İnsanlar çeşitli zamanlarda Hacet 
Evliya’ya gelir ve dilekte bulunur-
lardı. Haliyle zaman içerisinde 
Hacet Evliya’nın bulunduğu bu 
tepeye Hacettepe adı verildi.

Göreceksiniz, yeni sezonda 
Hacettepe’nin maçlarını ina-
nılmaz sayıda seyirci izleye-
cek... Her maçta tribünde en 
az 10 bin taraftar olur... Çünkü 
Hacettepe’de oturanlar, Hacet-
tepe tarihini bilenler ve yeni bir 
heyecan peşinde koşmak is-
teyenler, Hacettepe maçlarına 
akın edecektir.

1962 yılında Bursa’da birinci lige 
terfi baraj maçlarından bahsettik. 
Ankara Demirspor, Kasımpaşa, 
Beyoğlu ve Vefa ile karşılaştık. 
Oraya kaç bin taraftarımız gitti, 
biliyor musunuz? Tam 15 bin... 
Bu müthiş taraftar desteği ile 
de barajdan çıkmaya ve birinci 
ligde mücadele etmeye hak ka-
zandık.

 Çocukluğunuzdan beri 
Hacettepe ile iç içesiniz.

- Hacettepe genç takımında fut-
bol oynadım... İlerleyen yıllarda 
da Hacettepe Kulübü’nün tah-

sildarlığını ve veznedarlığını yap-
tım... Yıllarca da takımımızı dep-
lasmanlara götürdüm. Ama her 
şeyden önce şu var: Çocuklu-
ğumdan itibaren Hacettepe’nin 
hiçbir maçını kaçırmadım... İçe-
ride ya da dışarıda, her maçına 
gittim.

HACETTEPE’Yİ
BİZİM
HANIMLARIN 
BEDDUASI
DÜŞÜRDÜ!..

Çünkü bir sevdadır, bir tutku-
dur Hacettepe... Kopamazsı-
nız... Ama şunu da belirteyim ki, 
Hacettepe’yi bizim hanımlarımı-
zın bedduası düşürdü.

Her maça gidiyorduk. Hacette-
pe mağlup oluyordu, üzüntüden 
içiyorduk... Galip geliyordu, bu 
kez sevinçten içiyorduk... Evin 
yolunu unutmuştuk. Hacettepe 
ile yatıyor, Hacettepe ile kalkı-
yorduk... Haliyle hanımlarımız 
hafiften bedduaya başladı ve te-
petaklak gittik. (Gülüyor)

 Aman efendim, yeni 
dönemde bari dikkat edin.

Bir gün evden çıktım, işe gidiyor-
dum... Yönetici arkadaşlardan 
birini gördüm... Bana “Takımın 
başında yönetici yok. Sen gider 
misin” diye sordu. Tabii hemen 
kabul ettim... Ama eve de haber 
veremedim... O zamanlar cep 
telefonu falan olmadığı için, ev-
den habersiz bir şekilde takımı 
İzmir deplasmanına götürdüm.

 Sonra hanım sizi eve aldı 
mı?

Üç gün sonra bir döndüm, ma-
hallemizin büyükleri bizim evde 
oturuyor... Ailemin sahipsiz kal-
maması için onları korumaya al-
mışlar... Çünkü büyük bir tutku 
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ile bağlıydık Hacettepeliler ola-
rak birbirimize. Hacettepe’nin 
çok güzel bir kültürü var. Yüreği 
ve bileği kuvvetli insanların yo-
ğunlukta bulunduğu bir yerdir. 
Bir ekoldür. Şimdi mesela gidin 
Hacettepe’de, Hamamönü’nde 
bir kahvehaneye, “lütfü zor du-
rumda” deyin... 15 dakika sonra 
en az 50 kişi buraya gelir. Tabii 
bu destek, tüm arkadaşlarımız 
için geçerli... Herkes birbirini se-
ver ve kollar... Düğünde cenaze-
de, iyi günde kötü günde, birbiri-
mizi hiç yalnız bırakmayız. 

BİR BAŞKA HACETTEPELİ 
ADİL ÖZEN... TÜRK 
FUTBOLUNDA BİR 
ZAMANLAR FIRTINA GİBİ 
ESEN HACETTEPE’NİN 
UNUTULMAZ GOLCÜSÜ... 
ATTIĞI KAFA GOLLERİ 
İLE TARAFLI TARAFSIZ 
HERKESİN TAKDİRİNİ 
KAZANAN ÇOK ÖNEMLİ BİR 
İSİM... 

Bir dönemin yıldız futbolcusu 
olan Adil Özen, aynı zamanda 
çok değerli bir hukuk adamı... 
Eski ünlü bir avukat... Haliyle 
bilgisi, görgüsü ve deneyimi çok 
fazla... Resmen canlı tarih.

 Sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

83 yaşındayım... Doğma büyü-
me Ankaralıyım... Ulucanlar’da 
doğdum... Hacettepe’de yıllar-
ca futbol oynadım. 1951 yılın-
da Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdim. 1954-
55 yıllarında hakimlik yaptım. 
Manisa’nın Selendi kazasının ilk 
hakimiyim. 

 Çük güzel!

Ankara Atatürk lisesi’nin 44-45 
dönemi mezunuyum... Futbola 
da Atatürk lisesi’nde başladım. 
İyi bir okul takımımız vardı. zaten 
1945 yılında Türkiye Şampiyonu 
olduk. Finalde Galatasaray’ı ye-
nerek mutlu sona ulaştık.      

Şunu da belirteyim, Ankara eski 
valisi rahmetli Nevzat Tandoğan, 
çok büyük bir insandı. Tando-
ğan, Bahçeler umum müdürü 
olan Ali Rıza Uluçam’le elele 
vererek 1945 yılı Mayıs ayında 
Hacettepe Kulübü’nü kurdu... 
Amaçları, Hacettepe muhitindeki 
kötü izlenimleri silmek ve gençliği 
spora yöneltmekti. Yörede, ka-
badayılar türemişti... Hacettepe, 
bir valinin emri ile kurulan ilk  ku-
lüptür. zaten Nevzat Tandoğan, 
“Hacettepe kulübü ve semti, ka-
liteli ve münevver kişilerden olu-
şacak” şeklinde talimat vermişti.
 
Hacettepe’de forma giymeye 
başlayan o dönemin lise öğrenci-
leri, daha sonra Hukuk, Tıp, zira-
at, Siyasal ve Fen Fakültesi’nde 
öğrenim gördü. Hepimiz oku-
duk, bir yerlere geldik. Kurucu 
futbolculardan Karagöz Kemal 
lakaplı Kemal Sevilen’in Hacet-
tepe kulübüne çok büyük eme-
ği geçti. İlk kaptanımız Muzaffer 
Beşe, profesör idi... Daha son-
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raki yıllarda kaptanlığımızı doktor 
Alaattin Yolaç üstlendi. Kendisi 
Hacettepe’nin ilk milli futbolcu-
sudur ve Helsinki olimpiyatla-
rında da forma giymiştir... Keza 
kalecimiz Korkut Akan da çok iyi 
çocuk doktoru idi...

Avukat olan Ergun Özyemişçi 
ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nde 
bölge müdürlüğü yaptı... Solbek 
Ragıp da Kadıköy savcısı idi.

 Yani hem oynadınız, hem 
okudunuz!

Sağiç Mecdi vardı... Perişan 
Mecdi derdik... O da hukukçu 
idi ve Adapazarı noterliği yaptı. 
Soliç Orhan Kaynak da avukat-
tı. Sağiç Sabahattin Erman ise 
Futbol Federasyonu Başkanlığı 
hizmetinde bulundu... Harbi-
yeli olan Sabahattin Erman’ın, 
Hacettepe’ye ayrı bir sevgisi 
vardı... Sabahattin beyin karde-
şi Ruhi Erman da ziraat Bankası 
Teftiş kurulundan emekli oldu.

 Hacettepe bir zamanlar 
üç büyük takımın korkulu 
rüyası idi.

zaten bir efsanedir Hacette-
pe... Türk futbolunda bir sembol 
oldu... Nice yıldızlar yetiştirdi, 
nice başarılar elde etti. İnanılmaz 
bir seyirci potansiyeli vardı. Ama 
profesyonel lig kurulunca eko-
nomik yönden zorluk çekti.

 Hacettepe tarihinin ilk 
maçında forma giydiniz.

- O maçı daha dün gibi hatırlıyo-
rum... 1945 yılı mayıs ayının so-
nuydu... Çankaya Spor Kulübü 
ile oynadık ve 2-1 kazandık. İlk 
golümüzü sağiç oynayan Sezai 
Şen attı. Pası da ben verdim... 
İkinci golü ise ben kaydettim. 
Sezai Şen, daha sonraki yıllar-
da Şekerbank Genel Müdürlüğü 
yaptı.

 Mor-beyaz renkleriniz çok 
güzeldi.

Ama olayın aslı şöyle... Rengi-
miz yeşil-beyaz olacaktı... Spor 
İl Müdürlüğü’ne de bu yönde 
başvuruda bulunduk. Fakat o 
dönemde Ankara karmasının da 
rengi yeşil-beyazmış... Yönetici-
lerimiz de bunun üzerine hızlı ve 
doğru bir kararla rengi mor-be-
yaza çevirmiş. Bu renkleri her-
kes çok sevdi. “Menekşe-mor-
lar” tezahüratı yıllarca dillerden 
düşmedi.

 O dönemde futbolcuların 
mütevazı bir yaşamı 
varmış.

Ankara’da çok meşhur bir efe 
yaşıyordu. Adı da Yağcıoğulları-
nın Fehmi Efesi idi... İşte bu efe, 
bir kahvehane çalıştırıyordu.

Bu kahvehanenin arka bölümü 
ise kulüp binası idi. Aldığımız ga-
libiyetler sonrası bu kulübe gelir, 
saz çalar, şarkı söylerdik. Fehmi 
efenin sesi de çok güzeldi. Ay-
rıca Genç Osman söyler, Rıfat 
Balaban da saz çalardı. Ankara 
seymenlerinin önemli bölümü de 
bu eğlencelere katılırdı.

MAÇTA BOYALAR AKTI,
VÜCUDUMUZ MOSMOR 
OLDU

 İmkanlarınız kısıtlıydı yani?

İlk formamızı kendi gayretleri-
mizle yaptık... Fanilaları aldık ve 
çamaşır boyası ile mor-beyaza 
boyadık. Maçın ilerleyen daki-
kalarında hiç beklemediğimiz 
bir şey oldu. Boyalar aktı... Te-
rimiz, boyaya karıştı... Hepimizin 
vücudu morardı. Tabii formanın 
renginden dolayı morardı... Af-
federsiniz, mezbahadan çıkmış 
danalara döndük. Eve de bu şe-
kilde gittik... Gittik gitmesine de 
her birimizin eşi, annesi bizi eve 
zor aldı. 

HACETTEPE’NİN
MUHTEŞEM MARŞı

 Hacettepe’nin muhteşem 
bir marşı olduğunu 
biliyorum. Marşın sözleri de 
1952 yılında Musa Sertel 
tarafından yazılmış... Eğer 
hatırlıyorsanız, bize bu 
marşın ilk dörtlüğünü okur 
musunuz?

Kalenin bekçileri Korkut ile 
Vural’dır... Takımı sevme ba-
kımından birbirinden kraldır... 
Bekte görürüz Hamdullah, Ca-
hit, Alaattin Yolaç’ı... Bu kulüp-
te dökülmüştür bu oyuncuların 
saçı...

Sağ haf Tayyar bir çengel, gelen 
orda takılır... Bu kafalı futbolcuya 
maçta zevkle bakılır... Orta haf 
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İlhan’dır takımın mücadele eri... 
Mor beyazın aşkına Fener’den 
döndü geri...

Sol haf teknik Vacit de üçlü hatta 
dahildir... İşte çıkıyor doktor kim 
demiş ki cahildir... Necdet fut-
bol cambazı açıkların boysuzu... 
Ankara görmemiştir böyle futbol 
huysuzu...

- ......
Takıma yeni alıştırdık sağ iç Ruhi 
Erman’ı... Bundan sonraki maç-
larda okutacak fermanı... San-
trafor Sedat da tez karıştı asla-
ra... En büyük meziyeti dalar de-
rin paslara... Soliçte tecrübeli bir 
oyuncudur Kazım... Bu takımda 
bu futbolcu her maçta lazım... 
Solaçıkta Salih yapıyor umma-
dan sayı... Takımın galibiyetle-
rinde var onun da çok payı...

- .......
Arkadaşlık bu kulüpte centil-
menlik bakımından... Şampiyon-
luk bekleniyor Mor Beyaz B ta-
kımından... Çalışıyor Mor Beyaz 
hocaları başında... Kulüp oldu 
bu sene tamam yedi yaşında... 
Bu çocuklar dinliyor her söyle-
nen sözleri... Bu sene de bu ta-
kımda bütün Ankara’nın gözle-
ri... Bu kulüpte bu birlik kaldıkça 
ilelebet... Şampiyon olacaktır bu 
takım birgün elbet.

Kabadayılarıyla, insanların gir-
mekten çekindiği mahallesiyle, 1. 
lig’de sekiz sezon oynayan takı-
mıyla, çok renkliliğin Ankara’daki 
simgesiydi Hacettepe. Futbol, 
kazananlar gibi tümüyle kaybe-
denlerin de oyunu olmalı. Bu yö-
nüyle hayatın en can alıcı yerine 
yakın bir yerde durur. Bunun bel-
ki de en afili örneği, Hacettepe… 
 
EN SÜKSE YAPAN FUTBOL-
CU : CANAVAR BURHAN

Hacettepe takımının en sükse 
yapan futbolcusu, bugün hâlâ 
sevenlerinin koltuğunu kabar-

tan Burhan Sargın’dı. ‘Canavar 
Burhan’ diye tanınan futbolcu, 
102 gol atacağı F.Bahçe’ye 
geçtikten sonra Milli Takım’ın 
da vazgeçilmezleri arasına gir-
mişti. Yine F.Bahçe’ye giden 
Akgün Kaçmaz, Beşiktaş’a 
transfer olan Ercan Ertuğ ile 
Nuri Toygun, Baskın Soysal gibi 
önemli oyuncuların ilk durağı da 
Hacettepe’ydi. Günümüz isim-
lerinden Fatih Uraz ve Yılmaz 
Vural da  Mor-Beyazlı formayı 
sırtladılar.

HACETTEPE, hastane proje-
si sonucu, mahallesi ile birlikte 
battı. 
 
Tüm mahalle istimlak edilip, 
mahalliler dağıtıldı. Hacette-
peliler, doğup büyümedikleri, 
asla kendi mahalleleri gibi gör-
meyecekleri yerlere saçıldılar 
ve Hacettepe Hastanesi, ma-
hallenin enkazının üzerine yük-
seldi. Hacettepe’nin son maç-
ta averajla kaybederek 2.lige 
düştüğü 1968 senesinde, Türk 
futbolu bir daha asla varolma-
yacak bir ‘kabadayısını’ yitirdi…  
 
Bugün Hacettepe bir üniversite-
nin adı olarak bilinse de, kavgala-
rı, kabadayıları ve futbol takımıy-
la ünlü “asıl” Hacettepe toplum-

sal hafızada yer almamaktadır. 
Hacettepe adı, genç kuşaklar 
için, bir hastane ve üniversitenin 
adından ibarettir. Mor beyazlılar, 
yeşil sahalarımızdan yok olup gi-
denlerden. Geriye onları hatırla-
yan kaçımız kaldı ki...

Süper ligde artık Hacettepe rüz-
garı esecek.

Şanlı bir tarihi bulunan Hacette-
pe, yeni sezonda da büyük ba-
şarılar peşinde koşacak. Genç-
lerbirliği Kulübü Onursal Başkanı 
İlhan Cavcav’ın bu radikal kararı,  
tarihi kararın hayata geçirilme-
sinde en önemli faktör oldu. Ha-
cettepe artık yaşıyor.

Birçok Ankara’lı , birçok sporse-
ver en kısa zamanda Hacettepe 
Kulübü’ne üye olmak istiyor. Bü-
yük bir sevgi patlaması var. 
Hacettepe’yi güzel günler bekli-
yor!

Adının yanısıra nostaljik konumu, 
çalışkanlığı, imajı, saf ve temiz 
duruşu ile gönüllerde ayrı bir yer 
ediniyor. Şu da ayrı bir gerçek, 
Hacettepe,  “sevimli ve tatlı bir 
çocuk” görünümü taşıyor. Bu 
sevimli ve tatlı çocuk, ligin dayı-
ları ve kabadayıları arasında yine 
uygun bir yer kapabilir.
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BAŞIMDAN  GEÇTİ
  Mesleğimin ilk  yllaryd. Bir gün orta yaşl bir bey  geldi muayenehaneye. 
Elinde  alş-veriş torbalar vard. İki torbay bir kenara koydu. Torbalardan 
makarna, ayçiçeği yağ vb. görünüyordu. Dişlerinde problemler olduğu ve 
tedavi ettirmek istediğini söyledi. Muayene ederek değerlendirmemi yaptm. 
Diş çekilecek ,sonra da tedaviler  ve protez yaplacakt. Ücretini söyledim. 
Hasta kabul etti. Sonra şöyle söyledi. Doktor bey, çekilecek dişi şimdi çeke-
bilir misiniz. Yalnz üzerimde hiç para yok ama ikinci randevuda  tedavi 
tutarnn  yarsn getirebilirim. Düzgün görünüşlü biri olduğu için olur dedim. 
Anesteziyi yaptm. Uyuşmay beklerken hasta doktor bey sizden bir ricam 
olacak dedi  . Nedir dedim.  Az önce bakladan alş-veriş yaptm. Yalnz üze-
rimde para olmadğ için borç yazdrdm. Bakkala da biraz mahcup oldum bu 
yüzden. Acaba sizden biraz para alsam ve bakkala borcumu ödesem. İkinci 
randevuda tedavi ücreti ile birlikte size geri veririm dedi. Gençlik işte. Aklma 
bir şey gelmedi. Sayfasna alacak olarak yazdm ve istediği paray verdim. 
Teşekkür ederek hemen gitti ve birazdan geri geldi. Kendisini mahcubiyetten 
kurtardğm söyleyerek  teşekkür üstüne teşekkür etti. Birkaç dakika sonra 
kontrolümü yaptm ve dişi çektim. Randevusunu  yazarak hastam uğurladm. 
   Tahmin ettiğiniz gibi ikinci randevuya gelmedi hasta. Tecrübesizliğimin  sonu-
cunda hem hastann dişini çekmiş, bir de  cebine  iyi  bir  harçlk  koymuştum.  
  İlk önceleri bu duruma  üzülmüştüm  ama hayat böyleydi işte. Dersimi 
almştm . Şimdi düşündükçe  çok  gülüyorum o halime . 
                                                             Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF 

Karikatürlerinizi , okul  ve    
     mesleki  anlarnz 
b.ozcagatay@mynet.com    
   adresine   gönderiniz…    
  sayfamzda  yer  verelim 

   OKUL  ANILARIMIZ 
  Protez s ta j nda b i r  hastama protez 
yap yordum.Hasta i lk  randevuda,gayet  
c idd i  b i r  havada,bana güzel  b i r  protez 
yaparsan seni  çok memnun edeceğ im 
dedi .Daha sonrak i  randevularda  seni  
memnun edeceğ im demeyi  sürdürdü.  
O günlerde başar  l   b i r  pro tez yapabi l -
menin d ş nda b i r  şey düşünmüyor-
dum ama b i r   yandan da hasta seni  
çok memnun edeceğ im dedikçe acaba 
ne yapacak d iye  iç imden merak ed i-
yordum. Sonunda protez b i t t i .  İyi  b i r  
not  a larak protez i   tes l im et t ik ten 
sonra hastama geçmiş  o lsun dedim.  
  Hastam memnun b i r  şeki lde teşekkür  
ederek şu s iz in  dedi  ve b i r  paket  
b  rak t  .  Ben de teşekkür   ed ip a ld m. 
Hastam g i t t ik ten sonra heyecanla  ve 
merak la pakete açt m. 
  Paket in iç inden b i r  d iş  f  rças   i le  b i r   
d iş  macunu ç km ş t  .  
               Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF 

        Değerli meslektaşlarmz, 
    Dişhekimliği  mesleğinin  ne  kadar  yorucu  ve  ypratc olduğunu 
anlatmaya  gerek  yok  . Onca  zorluklara  rağmen, son  hastamza kadar  
tempomuzu  düşürmeden  kimimiz  hastanede, kimimiz  muayenehanede  
çalşr  dururuz . Özverilerimize  karşlk  olarak  beklediğimiz , hastalarmzn  
yüzündeki  hoş  ve  scak  bir gülümsemeyi  görmektir  yalnzca .  Görür  
görmez de  bütün  yorgunluklarmz  uçup  gidiverir .  
  ‘’Biraz Gülelim‘’  sayfamz da  hastalarmz uğurladktan  sonra  bir  fincan 
çay içerken , biraz  gülümseyebilmek  amacyla  hazrlamaya  çalştk . 








