




TSI yüzey yapýsý W.S.B. (wet shot blasting) denilen bir teknikne 
hazýrlanmaktadýr. Alüminyum oksid partiküllerinin ýslak olarak TSI ýn yüzeyine 
spreylenmesi esasýna dayanýr. Günümüzün en iyi tekniði sayýlan bu çalýþma 
sayesinde implant yüzeyi hem çok ince granüller halinde hazýrlanabilmekte hem 
de implant üzerinde hiçbir artýk madde veya çapak kalmamaktadýr. Bu yüzey 
þekli osseointegrasyonu süratlendirmekte ve güçlendirmektedir. Güçlü bir 
büyüteç altýnda  TSI yizey yapýsýna bakarsanýz yuvarlak daðlar ve bunlarýn 
etrafýda  daha küçük yuvarlak tepeler þeklini görürsünüz. Bu olay WSB sistemi 
ile püskürtülen parçacýklarýn 0-20 µ ve 40-60µ boyunda 2 ayrý büyüklükten 
oluþmasýndan  meydana gelir ve böylece tamamen hybrid baðlantý oluþur. Bu 
nedenle    implant yükleme süresi çok kýsalmaktadýr.TSI  WSB (wet shot blasting) yüzey    

 TSI ýn boyun bölgesindeki  paralel diþler kortikal 
kemiðin implantla olan  temas  alanýný arttýrarak  
kemikle-implant birleþmesini güçlendirmekte mikro-
titreþimi azaltmakta ve rezorpsyonu önlemektedir. 

0.3mm. parlak yüzey diþetinin kolay bakýmýný ve 
maksimum estetiði saðlar.

TSI’a ait asimetrik  uzaklýkta spiral yivlerin bazý 
avantajlarý: 

DCP: Direction change possibility
TSI’ý implant soketine yerleþtirme esnasýnda 
rahatlýkla implanta istediðiniz yönü verebilirsiniz.
SDP : Self drilling possibility
TSI yiv tasarýmý sayesinde hazýrlanan sokete kendi 
kendine vidalanýr.
 BCP: Bone condensing possibility
TSI asimetrik spiral yivler sayesinde kemiði yiv 
aralarýna ve apekse doðru kondanse eder.
HP+SS: High primary and secondary stability
BCP sayesinde maksimum birincil ve ikincil 
tutuculuk saðlanýr.
SDP: Stress diffusion possibility
Özel tasarýmlý yivler hiç bir noktaya eþit stres 
daðýtmaz bu özellik sayesinde minimum rezorbsiyon 
ve erken yükleme saðlanýr.

TSI ýn 1/3 apex bölgesýnde bulunan 2 vertikal kesik 
implantýn gireceði soketi býçak gibi traþlayarak 
duvarlarý geniþletmekte, ancak implant 1/3 girdikten 
sonra bu görev bitmekte ve kemik kondansasyonu 
görevi  baþlamaktadýr.

Düz apex tasarýmý üst çenede sinüs perforasyonu 
riskini ve dikey baskýyý en aza indirir.  
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Sağlık; insanın en önemli ve en kutsal hakkıdır.

Halkımızın %47’si son bir yılda dişhekimine gitmemiştir.

Yaşamı boyunca hiç dişhekimine gitmeyen nüfus oranı ise 
%12.5‘dir.

Gelişmiş ülkelerde nüfusun dişhekimine gitme sıklığı 5 iken, ülke-
mizde bu oran 0.7 ‘dir.

6 yaş grubunda süt dişlerinde çürük oranı %83.

Sağlık; insanın en önemli ve en kutsal hakkıdır.

SGK ve Maliye Bakanlığı tebliğlerinden sonra kamuda çalışan bir 
dişhekimine düşen hasta sayısı 14.037. Toplumun ağız ve diş sağ-
lığı sorunlarının sadece kamu tarafından çözülmesi mümkün değil. 
Kamuda bu tebliğlerden sonra, artan hasta yoğunluğa bağlı ola-
rak çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüleşmesi, hasta 
ve hasta yakınları tarafından hekimlere ve çalışanlara uygulanan 
şiddetler, şikayetler, hastaların hizmete erişimlerinin engellenme-
sinin sonucudur. Tüm bunların nedeni, uzayan randevuların, belli 
sayıda hasta bakılması, sonrasında hastaların kabul edilememesi 
sonucudur. Kamuda çalışan hekimler artan hasta talebini karşıla-
yabilmeleri için olağan üstü gayret ve çaba ile sağlığını riske atarak 
çalışmaktadırlar. Meslek hastalıkları artmıştır.

Sağlık; insanın en önemli ve en kutsal hakkıdır. Hizmet veren için 
de, hizmeti alan için de.

Anayasaya göre, devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağılı içe-
risinde sürdürmesini sağlamak amacıyla sağlık kuruluşlarını tek 
elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Bu görevini kamu ve 
özel kesimlerdeki sağlık kurumlarından yararlanarak, onları denet-
leyerek yerine getirir. Devlet, bu planlamayı yaparken özel sağlık 
kuruluşları ve muayenehaneleri kullanmak zorundadır. Bunun için-
dir ki devletin bu hizmeti verebilmesi için muayenehaneler mutlaka 
sisteme dahil edilmelidir.

Sağlık; insanın en önemli ve 
en kutsal hakkıdır...
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SGK Başkanı, Başkanlar Konseyi toplantısında 
Ağustos ve Eylül aylarında muayenehanelerden 
hizmet satın alınacağını kesin olarak açıkladı. 
Bu çok önemli ve olumlu, yıllardır beklediğimiz 
bir gelişme. Ama asıl zorluklar ve mücadeleler, 
detaylarda ve konunun içinin doldurulması sı-
rasında ortaya çıkacak. Maliyet esaslı Asgari 
ücret tarifemizin korunması, kontrol ve dene-
timlerin nasıl yapılacağı, kayıt sistemlerinin nasıl 
tutulacağı,hangi tedavilerin dahil edileceği, öde-
melerin hangi fiyatlardan yapılacağı ve hastalar-
dan ne kadar fark alınacağı, kotalar, bu işe ayrı-
lacak bütçe vs.

Bilindiği gibi meslek odalarının en temel görev 
ve işlevleri; üyelerinin haklarını korumak ve kol-
lamak, aralarındaki dayanışmayı artırmak, mes-
leğin ahlaki değerlerini ve etik ilkelerini korumak 
ve mesleğin bu değer ve ilkelere göre icraasını 
sağlamak, mesleğe disiplin sağlamak, mesleğe 
ilişkin yasal düzenlemelere doğrudan katkı sağ-
lamak, yeri geldiğinde müdahalelerde bulunarak 
mesleğin çıkarları ile kamuoyunun çıkarlarını ör-
tüştürmektir. Bu görev ve işlevlerinden dolayıdır 
ki meslek odaları son derece kurumsal, hakim 
ve tam yetkili kuruluşlardır. Siyasi partiler yada 
sendikalar gibi toplumun en önemli ve en güçlü 
demokratik kitle örgütleridir.

SGK, Sağlık Bakanlığı,Çalışma Bakanlığı ve Ma-
liye Bakanlığı bu kadar geniş misyonu üstlenen 
mesleğimizin birinci derecedeki temsilcisini, ça-
lışmaların her aşamasında görüş ve önerilerini 
alarak, bunları değerlendirerek, ortak aklı kulla-
narak hareket etmelidir. İçinde bulunduğumuz 
şu dönemde ve tüm gelişmiş demokratik ülkeler-
de, demokratik kitle örgütleri, sistemin en önemli 
yapı taşlarını ve vazgeçilmezlerini oluşturmakta-

dır. Demokrasiye inanan tüm kurumlar, bu bilin-
ce göre hareket etmelidirler. TDB bu anlaşmaları 
yapacak tek yetkili kurumdur, bireysel anlaşma-
lar asla kabul edilemez bir yöntemdir. Başkanlar 
Konseyi Toplantısında ki bir odanın bu yöndeki 
düşüncesi kaygı uyandırmıştır.

Her meslek saygındır, önemlidir, işlevseldir ve bir 
değer taşır. Bir meslek sahibi olmak ve o mesleki 
kimliği taşımak, son derece önemli ve değerli bir 
kazanımdır. Mesleki kimlik, kişinin öz kimliğinden 
sonra gelen ve hatta kişinin hayatını çekip çevi-
ren bir kimlik olmaktadır. Bugün meslek odaları-
nın etkin, güçlü, dinamik ve itibar sahibi olmaları 
da pasif, etkisiz, işlevsiz ve itibarsız olmaları da 
kısmen bu örgütlerin yönetim kadrolarına bağ-
lıysa, büyük oranda da mesleğin içinde yer alıp 
da mesleğin ruhuna nüfuz edebilmiş üyelerine de 
bağlıdır. Bu nedenledir ki bu projenin ayaklarını 
oluşturan kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın 
da meslek örgütümüzün projesine sahip çıkara-
rak, arkasında durarak doğru, uygulanabilir, sür-
dürülebilir bir sonuca ulaşmada sorumluluklarını 
yerine getirmelidir. Yine bu nedenledirki bireysel 
anlaşmalara itibar etmeyeceğiz.

Gelecek günlerin gündemi çok yoğun. Şimdi-
lerde en önemli ve tek sorunmuş gibi özelden 
hizmet satın alma görünsede; Kamuda Çalışan 
Dişhekimlerinin Özlük sorunları, 4-B Sözleşmesi-
nin yarattığı sorunlar, Kamuda olumsuz çalışma 
koşulları, Performans Uygulamasının yarattığı 
sonuçlar, Kamuda yeni çalışma düzeni ile has-
ta-hekim, hekim-hekim ilişkilerinde yaşanılan so-
runlar, dişhekimlerine yönelik şiddet, atıl vaziyet-
te bekletilen çalıştırılmayan muayenehaneler vs. 
çözüm bekleyen konulardan birkaçı.

Sağlık; insanın en önemli ve en kutsal hakkıdır.
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ADO: Bu güne kadar çok 
sayıda özgün araştırmalarınız 
var, kısaca bunlardan 
bahsedermisiniz?

S. A.: Ulusal ve uluslararası ya-
yınlanmış araştırmalarımızın bir 
kismi kendi uzmanlık alanım olan 
Protetik Diş Tedavisi dalı ile ilgili 
olup; zirconium tam seramikler, 
dental metal ve alaşımların ko-
rozyon dirençleri ve oligodinamik 
etkileri gibi restorasyonlar üzerine 
çalışmalarımızı, bir kısmı da ilgim 
alanım Adli  Diş Hekimliği dalı 
kapsamında; dişlerden kimliklen-
dirme, dişten cinsiyet ve yaş tayi-
ni, dişlerde yaşa bağlı değişimler 
ve ısırık izleri gibi dental konuları 
kapsamaktadır.

ADO : Bu son araştırmanızın 
ayrı bir, önemi, yeri, değeri 
var diyebilirmiyiz?

S. A.: Evet, bu araştırmamızın 
diş hekimliği açısından çok ayrı 
bir yeri ve önemi vardır. Daha 
önce embriyoloji ve pededonti 
alanında ancak aşağıda görülen, 
Pinkham’ın çizimlerinden (Resim 
1) inceliyebildiğimiz fetus dişi ge-
lişimini, ben ve araştırma grubu-
muzdan meslektaşlarım; Sn. Uz. 
Dr. Nergis Cantürk, Sn. Dr. Ruki-
ye Dağalp ve  Sn. Dr. Murat Ya-
ğan (Resim 2 ve 3),  480 dişin 6 
yüzeyinden (bukkal, mezial, dis-
tal, palatinal, kesici ve iç) ölçüp, 
resimledik (Resim 4).  Bu araştır-
ma; Adli diş Hekimliği, Adli Tıp, 
Hukuk, Embriyoloji, Pededonti 
ve Antropoloji gibi bilim dallarını 
ilgilendirebilir.

ADO : Dünyada ilk defa fetüs 
ve infant diş boyutlarından 
yaş saptama yöntemi, 
kısaca bu çalışmadan 
bahsedermsiniz?  

S. A.: Adli Tıp, Adli Diş Hekimli-
ği, Hukuk ve Antropoloji açısın-
dan kimliği bilinmeyen cesetlerin 
veya iskeletlerin kimliklendirmesi 
önemli bir konudur.Gelişim ha-
lindeki süt dişlerinin yaş tahmin-
leri ± 1 ay,  daimi dişlerde ± 1 
yıl, 3. Molarlarda ise ± 2 yıl gibi 
hatalarla yapılabilmekte olup, li-
teratürdeki tüm metrik diş ölçüm 
bilgileri doğum sonrasına aittir. 
Bizim araştırmamızda ilk kez do-
ğum öncesi dönemde ölçümlerle 
yaş tespiti yapılmış ve ± 0-2 hafta 
doğrulukta saptanabilmektedir. 
Istatistiki analizlerimiz sonucu üst 
ve alt dişler için diş kökü oluşumu 
öncesi ve sonrasına ait 4 formül 
yaş tespitinde kullanılmıştır.

ADO : Yaş tespitinde bu 
çalışma rehber olarak tüm 
dünyada kullanılacak mı? 

S. A.: Evet kullanılabileceğini tah-
min ediyorum. Örneğin bu hafta 
Romanya, Victor Babes Universi-
tesi, Anatomi ve Embryoloji bilim 
dalından Dr. Loredana G. Stana 
bu araştırmanın ilgi çekici bir fi-
kir olup, fetus ve infant’in ölüm 
anı yaşını tespit etmede önemi 
olduğunu, bu açıdan yeni veriler 
sağlayabileceğini, eğitim ve bi-
limsel değerinin büyük olduğunu 
bildiren mektubunda makale ile 
ilgilendiğini belirtmiştir. 

ADO : Üniversiteden 
ayrıldıktan sonra bağımsız 
olarak araştırma yapmanın 
zorlukları var mı? yoksa daha 
rahat mı?

S. A.: Bana göre üniversiteden 
ayrıldıktan sonra araştırma yap-
mak daha da kolaylaştı. Üniver-
sitede; eğitimci, klinik doktoru, 
ve araştırmacı olarak aynı anda 3 
insan gibi çalışıyorduk. Şimdi za-

manimi daha etkili kullanabiliyo-
rum. Haftanın 2 günü araştırmacı 
meslektaşlarımla çalışmaktayım.  
Ayrıca klinik işlerimden sonra boş 
zamanlarımda yine araştırmala-
rımla ilgileniyorum. 

ADO : Bundan sonrası için 
planladığınız projeler varmı?

S. A.: Evet var. Şu an meslektaş-
larımla biri Adli diğeri Protetik Diş 
Tedavisi alanında 2 çalışmamızı 
yürütmekteyiz. Bu araştırmalar-
dan sonrası için de planlarim var. 

ADO : Son olarak 
çalışmadaki ATA formülü 
olarak isimlendirmenize 
geleceğim. Çağdaş, aydın, 
Kemalist örnek bir bilim 
insanı olarak bu konuda 
neler söyliyeceksiniz,
bu fikir nasıl gelişti?

S. A.: Bilimde bir çok formül; İs-
veçli fizikçi Celsius veya Alman 
fizikçi Fahrenheit gibi o formü-
lü bulan bilim insanlarının adları 
ile anılır.  Ben ve bu araştırmayı 
gerçekleştiren meslektaşlarım 
formüllerimizi; vatanımızı işgal, 
sömürü ve cehalet karanlığından 
kurtarıp, bağımsızlık, barış, bilim 
ve aydınlığa ulaştıran yüce Mus-
tafa Kemal Atatürk’e adamak is-
tedik. Atatürk’e olan vefa borcu-
muzu, hem izinde yürüyerek, hem 
de bilim dünyasına Türkiye’nin 
büyük lideri Atatürk’ün adini bir 
kez daha sunarak ödemek iste-
dik.  

Prof. Dr. Sema AKA’nın 
Büyük Başarısı

Son yıllarda özellikle adli diş hekimliği konusunda gerçekleştirdiği önemli çalışmaları 
ile hem yurt içi hem de yurt dışında ilklere attığı imzası ve adli tıp alanında yaptığı 
birçok bilimsel çalışmalarıyla tanınan ve Adli Bilimciler Derneği Adli Diş Hekimliği 
Komisyonu Başkanı olan, Odamız üyesi değerli meslektaşımız Prof. Dr. Sema 
AKA ve ekibi, Dünyada ilk defa fetüs ve infant diş boyutlarından çocuğun yaşını 
saptayabilmiştir. Araştırma sonucu dünyada ilk kez elde edilen yaş saptama 
formülleri dünyanın en saygın dergilerinden olan Forensic Science International 
da yayımlanmıştır. Aka ve ekibi formüllerine ATA adı vererek Mustafa Kemal 
ATATÜRK`e ithaf etmişlerdir.

Makale Özeti
Adli Bilimler alaninda fetus ve infantlarda olum anındaki yaşın 
saptanması önemlidir. Diş gelişimi sürecindeki di, boyutları 
fetus ve infantların yaşını verebilir, halen literatürde santral diş 
boyutlarından yaş tayini ile ilgili herhangi bir kaynak bulun-
mamaktadır. Bu araştırmanın amacı, ölü fetus ve infantlarda 
santral kesici diş metrik boyutlarından yaş hesaplamaktır.

Bu araştırmada, 76 maksiller ve mandibuler santral kesici di-
şin beş boyutu ölçülmüştür: mezio-distal (MD), bukko-lingu-
al (BL), kron yüksekliği (CH), kron kalınlığı (CT), ve kök boyu 
(RH). Sonuçlar göstermiştir ki, yaş hesaplamalarında 44.45 
Â± 0`2 hafta kritik zamandır, bu tarih konsepsiyondan son-
ra 40 haftaya ilave olarak doğum sonrası 4-5 haftayı kapsar. 
Yaş ile diş boyutları arası ilişkiyi saptamak için; 44.45 haf-
ta öncesi ve sonrasına ait, ATA olarak isimlendirilmis, 4 yas 
formülü türetilmiştir [ATA, büyük Türk lideri Mustafa Kemal 
ATATÜRK (1881- 1938) şerefine ithaf edilmiş özel isimdir]. Bu 
formüllerden yaş Â± 0`2 hafta kesinlikte hesaplanabilir. Ayrıca 
ATA formülünden diş kalsifikasyon zamanı da belirlenebilir.

Sonuç olarak, fetus ve infantların yaşı tek bir santral kesici di-
şin boyutlarından saptanabilir. Bu çalismaya göre, Adli araş-
tırmacılar, kimliklendirme araştırmaları sırasında yaş saptar-
ken, embriyonik büyüme ve gelişim sürecini dikkate almaları 
gerekir.

Kaynak : Aka P. Sema, Canturk Nergis, Dagalp Rukiye, Yagan Murat , Age 
determination from central incisors of fetuses and infants. Foren-
sic Science International, 184: (2009) 15`20.

Kaynak: Pinkham JP, Casamassimo 

PS, Mc Tigue DJ, Fields HW ve 

Nowak AJ. Pediatric Dentistry. 

Infancy Through Adolescence 

4th Ed. Elsevier Inc. St. Louis, 

2005

Resim 1.

Hazırlayan: Serdar SÜTCÜ
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Ankara Dişhekimleri Odası tarafından IC Green Palace Antalya Kundu’da 
düzenlenenolan 9. Bahar Sempozyumu 13 Mart 2009 tarihinde ADO 
Genel Sekreteri Nihat KÖKSAL’ın açılış konuşması ile başladı.

KÖKSAL yaptığı konuşmada

Ankara Dişhekimleri Odası’nın, dişhekimi meslektaşlarımızın ihtiyaçları-
nı karşılamak, onların mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin 
gelişmesini sağlamak, meslektaşlarımızın birbirleri ve hastaları ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve 
ahlâkını korumak için faaliyetlerini sürdürdürdüğünü belirterek, 12. Dö-
nem Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sürece, gerek mesleki sorun-
larımız, gerekse ülke ve dünya sorunlarının karmaşık yapısı içerisinde, 
bilimsel çalışmaların toplum yararına kullanılması gerektiğinin bilincinde, 
emekten yana, Oda bütünlüğünü kuvvetlendirmeyi hedefleyen, meslek 
uygulama ortamının iyileştirilmesi için çaba gösteren eylemliliklerimizin 
başarıya ulaşması amacı ve heyecanı ile çalışmalarına devam ettiklerini 
söylemişlerdir.

Köksal, Yaşam koşullarının daha iyi olduğu ve meslekte sürekli eğitimin 
sağlanabildiği Sempozyumlara katılımların daha da arttığı bir dişhekimliği 
mesleğine doğru giderken, 9. Bahar Sempozyumumuzda bizlere se-
miner sunumları yaparak  destek veren değerli hocalarımıza, meslek-
daşlarımıza ve konuklarımıza teşekkür ederek, başarılı bir sempozyum 
olması dileklerini iletmişlerdir. Sempozyumda ilk günün de Prof. Dr. Tay-
fun ALAÇAM Periapikal Lezyonlu Dişlerde Kanal Tedavisi konusunda, 
Doç. Dr. Hamdi Cem GÜNGÖR Çocuklarda Sert Dokuyu İlgilendiren 
Travmatik Yaralanmalar konusunda, Prof.Dr. İoanna KUÇURADİ ise Etik 
konusunda sunumlarıyla Sempozyuma katkı sağlamışlardır.

Sempozyumun ikinci gününde ise Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ İmp-
lantüstü Protezler, Doç. Dr. Tolga TÖZÜM Peri İmplantitis Çözümü ve 
Önlemi ve Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ ise Pozitif Ruh Sağlığı konulu su-
numlarını yapmışlardır.

Katılımcıların zevkle takip ettiği sunumlar sonunda, 10. Bahar 
Sempozyumun’da yine yurdumuzun bir başka güzel yöresinde buluşul-
mak üzere veda edildi.

Ercan Yılmaz: Tekirdağ 
Çerkezköy’de 16 yıldır serbest diş 
hekimi olarak çalışıyorum. Ankara 
Dişhekimleri Odasının düzenlemiş 
olduğu bu sempozyumu gerçekten 
takdir ediyorum. Bu tür etkinlikle-
ri diğer odaların da uygulamasını 
daha genele yayılmasını istiyorum. 
Çok eğlenceli bir ortam oldu, teşek-
kür ediyorum.

Nail Ulusoylar: Kastamonu 
Tosya’da muayenehanem var. 
Program 2 güne sıkıştırılmış. Bence 
bu kadar uzaklardan gelenler için 
bilimsel program daha zengin ola-
bilirdi.

Sibel Yasal: Ankara’dan geliyo-
rum, ilk defa katılıyorum. Geçmiş 
yıllardaki katılımın daha fazla oldu-
ğu duyumunu aldım ama bence 
keyifliydi, küçük samimi bir toplan-
tıydı. Özellikle paramedikal konuda 
İoanna Kuçuradi hocamızın konuş-
masınından çok keyif aldım. Çaba-
larınızı takdir ediyorum, teşekkür 
ediyorum.

Önder Bayram: Kırıkkale’den ka-
tılıyorum. Kırıkkale’de hem serbest 
hekimlik yapıyorum hem de Kırık-
kale ADSM’de çalışıyorum. Bu tür 
sempozyumlara, insanların bir ara-
ya geldiği fikir alışverişinde bulun-
duğu ortamlara katılımın daha fazla 
olmasını bekliyoruz ve odamıza çok 
teşekkür ediyoruz.

İbrahim Demir: Ankara’dan ge-
liyorum, bahar sempozyumuna 
ilk defa katılıyorum. Sempozyum 
benim açımdan iyi geçti. Konular 
güzeldi, anlatıcılar da çok iyilerdi. 
Katılımazdı ama bence az olması 
bizim açımızdan daha iyi oldu. Ai-
lecek geldik, hepimiz de güzel vakit 
geçirdik, umarım bir daha ki bahar 
sempozyumunda tekrar görüşürüz.

Abdullah Çelik: Kırşehir’den katılı-
yoruz. İki yıl önce Kıbrıs’ta gerçek-
leşene katılmıştık Bu sene katılım az 
oldu. Özellikle ekonomik kriz dişhe-
kimlerini çok etkiledi. Sempozyum 
bilimsel yönüyle katkı sağlıyor onun 
dışında eski arkadaşlarımızı da gör-
me fırsatımız oluyor.

Sibel Çelik: Sempozyum da mes-
leki sorunların da tartışıldığı bir bö-
lüm olabilirdi. Sorunlar özellikle son 
dönemde arttı. Katılımın az olması-
nı ekonomik nedenlere değil diğer 
mesleki sorunlara bağlı olduğunu 
düşünüyorum yoksa katılım ücret-
leri yüksek değil.

Aysun Çakır: Kırkkale ADSM’de 7 
yıldır çalışıyorum. Çok güzel geçti, 
otel çok güzeldi, konular çok iyiydi, 
bir daha gelmeyi düşünüyoruz.

Ayşe Yeşilyurt: Samsun ADSM’de 
çalışıyorum. Son derece güzel hazır-
lanmış, donanımlı hocalardan güzel 
bilgiler edindiğimiz bir sempozyum 
oldu, Ankara Dişhekimleri Odasına 
çok teşekkür ediyoruz.

Hasan Murat Türeli: Kırıkkale 
ADSM’de çalışıyorum. Sempozyum 
çok güzel, gönül isterdi ki daha çok 
hekim arkadaşımız burada olsun ve 
daha şenlikli olsun. Emeği geçen 
meslektaşlarıma çok teşekkür edi-
yorum.

Levent Tümer: İstanbul’dan geliyo-
rum, ilk defa bahar sempozyumuna 
katılıyorum. Organizasyonlarınızın 
devamını diliyorum, teşekkürler.

Feyza Yavuz: Ankara’dan hemen 
hemen her yıl katılıyorum. Bu sene 
sempozyum güzel bir oteldeydi ve 
dinlendik. Bir yandan bilgilerle do-
nanmış seminerler ve hocalarımız 
gayet iyiydi, teşekkür ediyoruz.

Ahmet Özdikmenli: Ankara’dan 
katılıyorum. Hem toplantılar çok 
güzeldi hem de çok iyi dinlendik. 
Teşekkür ediyoruz.

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından 
IC Green Palace Antalya Kundu’da 
düzenlenenolan 9. Bahar Sempozyumu 13 
Mart 2009 tarihinde ADO Genel Sekreteri 
Nihat KÖKSAL’ın açılış konuşması ile başladı. 
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Dünya’nın bir çok ülkesinde 
dişhekimliği muayenehanelerde 
verilen bir hizmettir. ADSM’lerin 
açılması bakanlığa daha çok 
maliyet getirmektedir. Ankara 
Dişhekimleri Odası’nın yaptığı 
maliyet analizi çalışmalarında 
özelden hizmet satın alınması 
daha avantajlıdır.
1984 yılında Dicle Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nden mezun oldum. Paris Sorbon-
ne Üniversitesi’nde dil kursları ve Dijon Tıp ve 
Dişhekimliği Fakültesi’nde 3 yıl lisans eğitimi 
yaptım. 1984 yılından beri Ankara’da serbest 
dişhekimi olarak muayenehanemde çalışmak-
tayım.

Geçmiş dönemlerde muayenehanemde hasta 
potansiyeli çok daha yüksekti. Hastaların öde-
me güçleri daha fazlaydı. Şimdi günümüzde 
sayı ve maddi güçleri çok azalmıştır. Özelden 

hizmet satın alınması, hem hastaların ağız ve 
diş sağlık sorunlarını çözecek hem de dişhe-
kimlerine hasta potansiyeli sağlayacak.

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nin açılması ba-
kanlığa daha çok maliyet getirmektedir. Türk 
Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri 
Odası’nın yaptığı çalışmalarda (maliyet analizi) 
özelden hizmet alınması hastalar, hekimler ve 
bakanlık için daha avantajlıdır. Dünyanın bir-
çok ülkesinde Dişhekimliği muayenehanelerde 
verilen bir hizmettir. Bizde de böyle olmalıdır.

Asgari ücretin onaylanmaması çok üzücü-
dür. Bunun onaylanması için Türk Dişhekim-
leri Birliği Odaların koordinasyonuyla Sağlık 
Bakanlığı’ndan görüşme talep etmelidir. Bu 
meslek kuruluşumuzun yasal hakkıdır. Bu 
da olmazsa, basına duyurular yapılmalı, Türk 
Dişhekimleri Birliği önderliğinde Odalar top-
lanmalı, kurumsal olarak birliktelik ve çok ses-
lilikle asgari ücretimizin onayının gerekliliği dile 
getirilmelidir.

Orhan Dirkeç

Dolar borcu ile ünit aldık, sabah 
uyandık borç üç katı olmuş...
İki kriz atlattık, üçüncüsü devam 
ediyor.
1970 Ankara doğumluyum. 1992 de Ankara 
Üniversitesi dişhekimliği fakültesinden mezun 
oldum.1993 yılından beri serbest dişhekimliği 
yapmaktayım. Evliyim 1o yaşında bir oğlum 
var. Hiç kamuda çalışmadım. Akademisyen 
olmayı çok istedim. Çünkü mezun olurken en 
büyük korkum teknolojinin ve mesleğin geri-
sinde kalmaktı. Kişinin sürekli kendini geliş-
tirmesi gerektiğine inanıyorum. Muayeneha-
necilikte, kişi isterse bunu sağlayacak ortam 
olduğunu görünce, tercihimi değiştirip serbest 
muayenehanecilik yapmaya başladım..

Tabiî ki ülkemizin değişen ekonomik süreç-
lerini düşünürsek zorlu bir yol. İki kriz atlattık. 
Üçüncüsü de devam ediyor.Dolar borcu ile 
unit aldık, bir sabah kalktık borç üç katı olmuş. 
Daha çok çalışmamız gerekti, çalıştık. Çok şü-
kür 16 yılı tamamladık.

İnanın muayenehaneciliğe ilk başladığımda 
sekreterim yoktu. Hastam gidince paspas ya-
pardım. Yeni hasta geldiğinde kim sildi yerleri 
diyince utanırdım. İkinci el ünitle yola çıktık. 
Bekleme odasında koltuklar ikinci eldi. Türkiye 
de bazı şeyler çok pahalıydı. Maske eldiven 
çok pahalıydı. Önlük kuaför malzemeleri satan 
yerden almıştım. Naylon bardak yeni çıkmıştı 
ve pahalıydı. Şimdi yeni bir muayenehane aç-
mak için uygun fiyatlar var. Malzemeler uygun 
fiyatlı.Bu konuda yeni nesil şanslı ama maale-
sef dişhekimi olmanın prestiji eskisi kadar yok. 
Bu durum beni çok üzüyor. Çok fazla fakülte 
var. Ve yeni mezun hekim umutsuz bir şekil-
de mezun oluyor. Dışarı çıkınca ne yapacağım 
telaşı var. Bizler biraz daha şanslıydık. Beklen-
timiz çok değildi. Bir dolgu yapıp mutlu olu-
yorduk. Şimdi bakıyorum yeni nesile hemen 
implant,zirkonyum ne para kazandırır telaşı 
var sanki. Bizim bir deontoloji hocamız vardı. 
Zamanla her şeyiniz olur telaş etmeyin derdi..
Biz biraz iyi yapalımın telaşındaydık. Çok çalış-
mak umrumuzda değildi.

Ama şanslı olduğumuz bir nokta vardı. Bir dol-
gu doktor muayenesiyle aynı paraydı. Şimdi 
bir doktor muayenesi 250-200 liraysa bu fiya-
ta dolgu yapmak imkansız. Ben yeni açtığım-
da bu oranda para kazanabilirdim. Polklinikte 
bile doktor muayenesiyle dolgunun üçretini bir 
tutarlardı.

Yani ilk çalışmaya başladığımızda masrafa 
oranla daha çok kazanıyorduk. Şimdi malze-
me bol olmasına rağmen daha az kazanıyo-
ruz. Değişen bu daha az kar ediyoruz. Yani 
işçilik parası düştü.

Muayenehane de daha geniş yelpaze de hiz-
met veriyoruz. Teknoloji gelişti. Halk bilinç-
lendi. İnternetten araştırıp geliyor. Mecburen 
kendinizi ve çalışanlarınızı eğitmeniz gerekiyor. 
Bir kongrenin maliyeti bir hekime, şehir dışın-
daysa 1000 TL. den aşağı değil. Birde buna 
muayenehanesinde çalışmadığı zamanki ka-
zanç kaybını ekleyin. Yılda iki kongreye katılan 
serbest çalışan hekimler için ciddi bir maliyet. 
Meslektaşlarımız zorlanıyor. Acı bir durum 
ama maaalesef kişiler kendini geliştirecek fi-
nansmanı kendi cebinden ödemek zorunda. 
Rekabetin olduğu bir sektördeyiz.

Alım güçünün düştüğü ülkemizde insanlar ne 
yapsın sağlık sorunlarını erteliyorlar. Bu yüz-
den özel muayenehanelerden kacabiliyorlar. 
Zaten diş bilinci tam oturmamış.”Dolgu yap-
tıracam şu kadar para dişi çektireyim tasar-
ruf edeyim.”Kime tasaruf oluyor. Kişi ye mi? 
Devlete mi?

Yarın öbür gün protez maliyetleri giriyor işin 
içine. Bütün malzemeler ithal.Ülke bütçesine 
zarar.

Bir havuz düşünün durmadan su dolduruyor-
sunuz. Havuzun dibinin tıpası açık. Hiçbir za-
man havuz suyla dolmaz. Diş hekimliği hizmeti 
öyle bir hizmettir ki devamlılığı olması gerekir.

Bu gün dolgu yapılır. Hasta sizin sürekli has-
tanızsa dolgu da ve diş de oluşacak kırığın te-
davisini tamirle yaparsınız. Çünkü o dişin eveli-
yatını siz bilirsiniz. Ama hasta ilk hastanız. Film 
bile alsanız dolğunun tamamını kaldırırsınız. 
Altına tam bir bakayım diye. Maliyet, masraf, 

Güzin KIRSAÇLIOĞLU

ve sektör çalışanlarının
meslektaşlarımızın

Özelden hizmet satın alınması, 2 yıldır imzalanmayan Asgari Ücret Tarifesi, açılan 
çok sayıdaki ADSM’lerle toplumun ağız ve diş sağlığı ihtiyacının karşılanmaya 

çalışılması ve her geçen gün mesleğimizden neler götürüyor, muayenehanelerin 
geçmiş dönemlerle kıyaslandığında bu günkü durumları konularında 

meslektaşlarımıza sorduk. Meslektaşlarımız yanı sıra labratuvar sahibler de 
düşüncelerini, istihdam yaratma konusundaki fikirlerini açıkça ifade ettiler.
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Başkentimizdeki Dişhekimliği Fakülteleri     2

klinik dallarında ve Oral Patoloji Bilim Dalında 
doktora programlarını yürütmektedir. Yüzler-
ce meslektaşımız bu programları başarıyla 
tamamlamış bulunmaktadırlar.   Gazi Üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2006-2007 
eğitim öğretim yılından başlayarak 1 yıllık 
zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması-
nı sürdürmektedir. Fakültemiz 2007 yılında 
ADEE (Association for Dental Education in 
Europe/Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği) 
tarfından gerçekleştirilen kurumsal dış değer-
lendirmeyi tamamlamış, bu değerlendirmede 
fakültemiz eğitimi Avrupa ülkeleri ile eşdeğer 
ve uygulamaları ile örnek bir fakülte olarak 
değerlendirilmiştir. Fakültemiz 2007-2008 yıl-
larında fiziki mekanlarında gerçekleştirdiği ye-
nileme ve geliştirme projesini tamamlayarak 
70 profesör, 13 doçent ve 8 yardımcı doçent 
ve 136 öğretim üye yardımcısı ile eğitim öğ-
retim etkinliklerini sürdürmektedir.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 
tarihine baktığımızda ilk kuruluşu 1968 yılına 
uzanmaktadır. 625 Sayılı “Özel Öğretim Ku-
rumları Yasası” uyarınca öğrenim hayatına 
başlayan Başkent Dişhekimliği Yüksekokulu 
ile Ankara Dişhekimliği Yüksekokulu daha 
sonra 1472 Sayılı yasa ile 1971 yılında dev-
letleştirilerek birleştirilmiş ve yönetimi Ankara 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağ-
lanmıştır. Bu yapı 1982 yılındaki YÖK dü-
zenlemesi ile Gazi Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’ni oluşturmuştur.

Fakültemiz açıldığı tarihten bu yana 3150’in 
üzerinde mezun vermiş. Mezun meslektaş-
larımız ülkenin dörtbir yanında ve diğer ülke-
lerde meslek yaşamlarını başarıyla sürdür-
mektedirler. Fakültemiz diş hekimliğinin tüm 

Gazi Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi

H. T.: Öğrenciler açısından nasıl değişiklikler 
yapıldı?

G. A.: Öğrencilere yönelik bazı etkinliklerimiz 
oldu. Öğrencilere yönelik olarak ilk yaptığımız, 
öğrencilerin internet erişimini sağlayabileceği-
miz bir mekan yaratmak oldu. Fakültenin her 
bölümünde kablosuz internet ağı var. Bunun 
haricinde öğrencilerin dolaplarını ve soyunma 
odalarını elden geçirdik. 4. ve 5. sınıf öğrenci-
lerine yönelik bir hepatit bağışıklaması prog-
ramını yürütmekteyiz. 3. sınıf öğrencilerinin 
hepsinin hepatit bağışıklamalarını yapıyoruz. 
Daha sonra bunların rapel dozlarını yapıyo-
ruz. Böylece öğrenci 4. sınıfa geldiği zaman 
hepatit B bağışıklığı var olarak gelmiş oluyor. 
Bunun haricinde 4.sınıf öğrencilerinden baş-
layarak, öğrencilerimize koruyucu gözlükler 
dağıttık. Bana göre öğrencilere yönelik yap-
mış olduğumuz etkinliklerden en önemlisi öğ-
rencilere kullandıkları el aletlerini sağlamak. 
Benim de aşağı yukarı 3 yılımı aldı, ciddi sayı-
da el aleti aldık. Dolayısıyla bundan sonra öğ-
renciler kendi el aletlerini almak durumunda 
kalmayacak.

H. T.: Bildiğim kadarıyla başka bir fakültede 
böyle bir uygulama yok. Var mı? Siz biliyor 
musunuz? Biz öğrenciyken en çok dertli ol-
duğumuz konulardan biri bu el aletleri idi.

H. T.: Her yıl fakülteye kaç öğrenci alındığını 
sormakla başlamak istiyorum.

G. A.: Fakülteye geçtiğimiz yıl 80 öğrenci 
alındı. Bu yıldan itibaren 90 oldu. Ancak ulus-
lararası anlaşmalar çerçevesinde gelen ya-
bancı uyruklu öğrencilerimiz var. Lise birincisi 
kontenjanı, uluslararası öğrenciler ve hazırlık 
sınıfından gelenlerle birlikte toplam 117 öğ-
renci ile 2008-2009 dönemine başlamış bu-
lunmaktayız.

H. T.: Fakültenizin fiziki şartları son dönem-
lerde değişti. Kısaca bu değişikliklerden bah-
sedebilir misiniz?

G. A.: Son bir yıldır fiziki şartlarımızda önemli 
atılımlar gerçekleştirdik. Planlamış olduğu-
muz bu girişimler içerisinde fakültemizin bazı 
bölümleri B bloktaki pedodonti – tedavi – 
protez klinikleri yenilenmişti. Ancak, C blokta-
ki cerrahi – periodontoloji – ortodonti ve oral 
diagnoz bölümleri yenilenmemişti. Bu bölüm-
leri yenileyerek işe başladık. Bir temel bilimler 
bölümü yarattık. Temel bilimler bölümünde, 
multi disipliner araştırma laboratuvarları ve 
multi disipliner öğrenci laboratuvarları da var. 
Buradaki amacımız, benim de hedeflerimden 
birisi olan dişhekimliği öğrencilerine gerekli 
temel bilimler alt yapısının da sağlanıyor ol-
ması. Bu bize hem hekimlik disiplininde çeşitli 
alanlarda hem de araştırma alanlarında bilgi 
birikimi sağlayacak. Zaman içerisinde bu bilgi 
birikimi ile hem daha donanımlı dişhekimle-
ri yetiştirmiş olabileceğiz hem de araştırma 
alanına yönelen arkadaşlarımızda bu bilgi bi-
rikimiyle daha nitelikli daha güzel araştırmaları 
yapma olanaklarına sahip olabilecekler. Şu 
anda akademik yükseltmeler, sağlamış oldu-
ğumuz destek ve proje desteklerinin olumlu 
etkisiyle önemli bir artış olduğunu söyleyebi-
lirim. Yıllar içerisinde çıkan yayın sayılarına, 
kongrelerde verilmiş olan tebliğlerin sayılarına 
baktığımızda ciddi bir artış var. Önümüzdeki 
yıllarda gerçekleşen bu bilgi birikimi ile ger-
çekleştirilen araştırma ve bunlardan üretilen 
yayınlarda daha fazla bir artış beklemekteyiz.

Gazi Üniversitesi Dişhekimkiği Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. Gökhan ALPASLAN ile 
Söyleşi

Hazırlayan: Helin ARAS TEK
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ADO: TDB seçimlerinden sonra 
mesleğimizi ilgilendiren birçok 
sorunla başkanlık koltuğuna 
oturdunuz. Ekonomik kriz, uz-
manlık tüzüğü, çalışanların özlük 
hakları, plansız yeni fakültelerin 
açılması mevcutların kontenjan-
larının artırılması ve şu an için 
en sıcak gündem maddesi olan 
özelden hizmet satın alınması; 
öncelikle neler söyleyeceksiniz?

M.A: Bunların hiçbirisi yeni sorun 
değil. Bir çoğu, son ekonomik kriz 
hariç eskiden beri var olan yıllardır 
uğraştığımız sorunlar. Çözmek 
için çok uğraştığımız,siyasilerle 
görüştüğümüz, kamuoyu oluş-
turmaya çalıştığımız, ama yetki 
bizde olmadığı için hemen çö-
zemediğimiz konular. Bugüne 
kadar bunların bir kısmını çöze-
memiş olmamız bundan sonra 

bunlara uğraşmayacağız anlamı-
na gelmez. Mesleğimiz ve halkın 
ağız diş sağlığıyla ilgili sorun olan 
her konuda bir şeyler yapacağız, 
çözüm bulmak için yeni açılımlar 
yakalamaya çalışacağız.

ADO: Özelden hizmet satın alın-
ması şu günlerin en sıcak gün-
demini oluşturuyor, şu an ne 
durumdayız?

M.A: Özelden hizmet satın alın-
masında bugüne kadar gelinen 
en iyi noktadayız. Çünkü kurum-
lar ciddi olarak bu işle uğraşıyor. 
Laf olsun diye yada sırf bizi mutlu 
etmek için resmi kurumlar oturup 
da belli konular üzerinde tartış-
maz. Birşeyler yapılacak ki bu 
insanlar oturup konuşuyor, tartı-
şıyorlar, fikir üretiyorlar ve çözme 
gayreti içersindeler. Biz yıllardır 

bu kurumları takip ediyoruz. Bun-
dan önce böyle bir davranış tarzı 
yoktu, ilgilenmiyorlardı. Yıllardır 
da söylüyorlardı; ”bizim ağız, diş 
sağlığı hizmetlerini özelden satın 
alma gibi bir düşüncemiz, böyle 
bir niyetimiz, böyle bir meselemiz 
yok” diye. Şimdi aynı kurumlar 
bu işin nasıl olabileceği üzerine 
toplanıp da konuşuyorlarsa, fikir 
üretiyorlarsa, o zaman farklı bir 
noktadayız demektir.

ADO: TDB kendi projesini Ba-
kanlıklara sundu. Duyduğumuz 
kadarıyla Sağlık bakanlığının’ da 
bir projesi varmış. Görüşmeler-
de bu iki projemi görüşülüyor, 
tartışılıyor.

M.A: Sağlık Bakanlığı özelden 
hizmet satın alınması konusuyla 
ilgili birçok çalışma grupları oluş-

turdu. Bu gruplar konuyu farklı 
yönleriyle, farklı zamanlarda ele 
aldı. Aynı konu ile ilgili farklı çalış-
ma grupları bile oluşturuldu. Ama 
bu güne kadar somut hiçbir şey 
elde edemedik. Şu anda konu ile 
ilgili aile dişhekimliği sistemi üzeri-
ne çalışan bir grup var ancak bize 
sunulmuş yazılı bir proje yok.

Biz Sağlık Bakanlığına, Maliye 
Bakanlığına ve Çalışma Bakanlı-
ğına yazılı projemizi sunduk. Do-
ğal olarak bizde bunun karşılığın-
da, eğer farklı bir öneri varsa aynı 
şekilde bizim sunduğumuz gibi 
bir metinle bize bildirilmesini isti-
yoruz. Bize söylenen bazı şeyler 
var ama bu bilgiler daha ham bil-
giler, detayları çalışılmamış. Böyle 
bir sistem işleyebilir mi, işleyemez 
mi, bunlar tam olarak belirlenme-
miş. Teklifleri resmi bir hüviyet 
kazanmadıkça bu konuda da net 
bir cevap vermemiz mümkün de-
ğildir.

ADO: Maliye Bakanlığı özelden 
hizmet satın alınmasıyla ilgili 
durumda önünü görmek istiyor. 
Ne kadar bir maliyet yaratacağı-
nı bilmek istiyor, sınırsız harca-
maya karşı olduğunu söylüyor. 
TDB’nin sunduğu projenin mali 
portresi belli, denetimi olacak, 
belli kotaları var, yani sonuçta 
sürpriz yok, akıllarda soru işare-
ti bırakacak hiçbir şey yok değil 
mi?

M.A: Evet çok doğru. Bizim yap-
tığımız çalışmaya göre akıllarda 
soru işareti bırakacak hiçbir nokta 
yok. Genel hatlar dışında küçük 
detaylar üzerinde konuşulacak, 
tartışılacaktır. Ama şöyle bir ko-
nuda soru işareti olmaması lazım. 
Ağız diş sağlığı hizmetleri dipsiz 
bir kuyu olmayacak, Devlet bu-
raya ne kadar para ayırırsa har-
cama o kadar olacak. Yetkililerle 
konuşuyoruz, bunu anlatıyoruz. 
Verdiğimiz proje içersinde bu var. 
Bütün bunlara rağmen bu kurum-
larla, bürokratlarla görüşürken 
yetkililerle yüz yüze konuşurken 
diyorlar ki, bu harcamaların bo-

yutu ne olacak, ya tahminimizin 
üstüne çıkarsa?

Böyle bir şey yok, diyoruz ki raka-
mı siz söyleyeceksiniz. Defalarca 
anlatmamıza rağmen, yani biraz 
önce söylediğiniz gibi üzerinde 
artık hiçbir şüphe olmaması gere-
kirken hala endişeler var. 50 lira 
veriyorum diyeceksin, bu 51 lira 
olmayacak, bu kadar basit. Bizim 
bunları bu kadar net söylememi-
ze rağmen, ödemelerin 2’ ye 3’e 
katlanmasına yönelik endişeler 
varsa, demek ki farklı bilgilerle in-
sanların kafası karıştırılıyor.

ADO: SGK ve Maliye 
Bakanlığı’nın tebliğlerinden son-
ra ortada bir boşluk oluştu. Bu 
boşluk nasıl doldurulacak ve bu 
durumu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

M.A: SGK ve Maliye’nin tebliğ-
leri hizmetin kullanımını bir an-
lamda kısıtlamış hatta ortadan 
kaldırmıştır. Bir araştırmaya göre 
hizmet sunucu 5 km’den daha 
fazla bir mesafede ise insanlar o 
hizmeti kullanmaktan kaçınıyor. 
Eğer vatandaş bulunduğu yer-
de kamudan hizmet alamıyorsa, 
başka bir kamu kuruluşundan 
hizmet alabilmek için kilometre-
lerce, saatlerce seyahat etmek 
zorunda kalıyor. Devlete ilave bir 

yük oluyor. Örneğin yirmi liralık bir 
tedavi için yolluğu, yövmiyesi, ya-
nındaki refakatçisi, v.s katlanıp gi-
diyor masraflar. Bu şekilde sağlık 
hizmeti kullanımı da engellenmiş 
oluyor, sınırlandırılmış oluyor. Hiz-
metin kullanımının önüne engeller 
koyarsanız, hizmet kullanımı da 
o kadar azalır. Tedaviyi engel-
leyerek yada yapmayarak para 
tasarrufu sağlayamazsınız. Ağız 
diş sağlığı hizmetlerinde zama-
nında verilmemiş her türlü hizmet 
daha sonra pahalı hizmetler ola-
rak devlete geri döner. Başlan-
gıçta az para harcayarak kar et-
miş gibi görünürseniz de, aslında 
zarar ediyorsunuzdur. İnsanların 
çektikleri, genel sağlıklarına olan 
yansıması, bütün bunları üst üste 
koyunca, fatura çok daha ağır 
oluyor. Halbuki, sürekliliği olan bir 
sistem ile özelden hizmet alınma-
sı ile bu sorunlar çözülebilir.

ADO: Ülkemizde dişhekimine 
gitme sıklığı 0.7. Özelden hiz-
met satın alındığında bu oran 
kaç’a çıkabilir, böyle bir çalışma 
var mı?

M.A: Bu oranın kaç olacağı bi-
linmiyor ve en büyük endişeler-
den birisi de bu. Hizmete ulaşım 
kolaylaşınca hizmetin kullanımı 
da artacak, hizmetin kullanımı-

Röportaj

TDB Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA

“Özelden Hizmet Satın Alınmasında 
Bugüne Kadar Gelinen

en iyi noktadayız.”

Hazırlayan: Serdar SÜTCÜ
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Eşdeğer ilaçlar, referans ilaçlarla aynı özelliklere 
sahip olan hasta üzerinde aynı tedaviyi sağla-
dığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve referans 
ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa 
sunulan ürünlerdir.

Eşdeğer ilacın 4 temel özelliği; etkin, kaliteli gü-
venilir ve ekonomik olmasıdır, bir eşdeğer ilaç, 
referansıyla aynı etkinlik, aynı kalite ve güveni-
lirliktedir.

Bir eşdeğer ürünün üretiminden satışa su-
nulmasına kadar geçen tüm evreler referans 
ürünlerle aynı aşamaları sergilemekte, sadece 
daha önce referans ilaç üreticileri tarafından 
canlılar üzerinde gerçekleştirilen klinik çalış-
malar yapılmamaktadır. Günümüzde, refe-
rans ilaç üreticisi tarafından canlı deneklerde 
kullanılarak başarılı olduğu kanıtlanan ilaç-
larla ilgili klinik çalışmaların eşdeğer ilaç üre-
ticilerince tekrarlanması, etik açıdan ve halk 
sağlığı bakımından uygun bulunmamaktadır.  
Eşdeğer ilaçlarda, sağlık otoritelerinin gerekli 
gördüğü tüm inceleme ve araştırmalar yapıl-
makta, hasta üzerinde referans ürünle aynı 
tedaviyi sağladığı biyoeşdeğerlik çalışmalarıy-
la kanıtlanmaktadır.Eşdeğer ürünün referans 
ürünle aynı tedaviyi sağladığı yani terapötik 
eşdeğer olduğunun kanıtı biyoeşdeğerlik çalış-
malarıdır.

Referans ilaç geliştirmenin, inovatör firmalara, 
yatırım maliyeti vardır. Patent; koruma süresin-
ce, firmaların tekel konumda kalmasını sağla-
yarak, bu araştırma, geliştirme, pazarlama ve 
tanıtım yatırımlarının karşılanmasını garanti al-

tına alır. Koruma süresinin bitmesiyle ürünün 
eşdeğerleri piyasaya girer, tekel olma özelliği 
sona erer ve fiyatı düşer.

Eşdeğer ilaçlar,

• Sağlık bütçesinde tasarruf sağlayarak pahalı 
olan yeni tedaviler için kaynak yaratılmasına 
olanak tanır.

• Patent süresinin dolmasıyla ortaya çıkan re-
kabet ortamında, referans ilaç fiyatının düş-
mesine neden olarak yeni ilaç arayışlarının 
devamını sağlar.

• Ekonomik olmaları nedeniyle ilaca erişi-
mi kolaylaştırır ve tedaviyi yaygınlaştırır. 
Bireylerin eşdeğer ilaç kullanımından sağ-
ladıkları fayda ise, eşdeğer ilaçlar referans 
ilaçlarla aynı etkilere sahip ancak referans 
ilaçlara göre fiyatı daha düşük ürünlerdir. 
Hasta eşdeğer ilaçları kullanarak, referans 
ilaçlarla aynı etkinlikte tedaviyi daha uygun 
fiyata sağlamaktadır.

Eşdeğer ilaçlar, referans ilaçlarla aynı etkin 
maddeyi içerir ve aynı tedavi edici etkiye sahip-
tir. Bir eşdeğer ilacın yararı ve riskleri referansı 
ile aynıdır.

ABD’de, eşdeğer ürünlerinin ruhsatlandırma sü-
recinin hızlandırılması ve tanıtım kampanyası ya-
pılması amacıyla Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu 
(FDA) bütçesine ek ödenek tahsis edilmiştir. 

İngiltere’de tıp fakültesi öğrencilerine, reçete 
yazarken eşdeğer ürünleri tercih etmeleri yö-
nünde eğitim verilmektedir.

Belçika, İspanya, Portekiz, Avusturya, Fransa 
gibi ülkelerde kamuoyuna yönelik eşdeğer ilaç 
bilgilendirme kampanyaları düzenlenmektedir. 

İsviçre’de eşdeğer ilaçlar için daha düşük katkı 
payı alınmaktadır.

Japonya’da hekimlere, reçetede “referans ilaç 
yerine eşdeğerini verebilirsiniz” bölümünü işa-
retlemeleri, eczacılara ise, hastanın onayıyla 
referans ilacı eşdeğer ilaçla değiştirmeleri kar-
şılığında prim ödemesi yapılmaktadır.

Nüfusun artması ve yaşlanması, ileri ve pahalı 
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, sağlık hiz-
metlerinin yaygınlaşması nedenleriyle tüm dün-
yada sağlık harcamaları giderek artıyor. Buna 
bağlı olarak, artan sağlık harcamalarının yöneti-
minde eşdeğer ilaçlar önemli bir çözüm olarak 
rolünü güçlendiriyor.

G10 Çalışma Grubu’nun 2003 yılı Lizbon 
Çalıştayı’nda aldığı bazı kararlar aşağıdaki gi-
bidir: 

- Doktorlar eşdeğer ilaçları reçetelemek için 
eğitilmeli, reçeteleme kararlarının ekonomik 
sonuçları anlatılmalıdır.

- Referans ilaç yerine verilmek üzere eşde-
ğerlerinin listesi çıkarılmalıdır. 

- Tüketiciler, eşdeğer ilaçlar konusunda bi-
linçlendirilmelidir.

- Eşdeğer ilaç ağırlıklı geri ödeme sistemleri 
oluşturulmalıdır. 

- Eşdeğer ilaçların ruhsatlandırılmasındaki 
gecikmeler önlenmelidir.

Türkiye’de eşdeğer ilaç kullanımı 2006 yılın-
da kutu ölçeğinde %50,7 oranında, tutarda 
%32,8 oranında olan eşdeğer ilaçların pazar 
payı, 2007 yılında kutu olarak %51,7’ye, tutar-
da ise %33,4’e yükselmiştir.Gerek 2007 yılında 
pazara yeni giren ilaçların %73’ünü eşdeğer 
ilaçların oluşturması, gerekse kamu tarafından 
geri ödenen ilaçlar içinde eşdeğerlerin payının 
artması, eşdeğer ilaçların reçeteli ilaç pazarın-
daki payının büyümesinin temel nedenleridir.

Ülkemizde eşdeğer ilaç kullanımıyla, 2007 yılın-
da, 808 milyon YTL tasarruf sağlanmıştır.

Fransa sağlık sigorta fonu ve doktorlar arasın-
da devam eden müzakerelerde son aşamaya 
gelindi. İmzalanması planlanan anlaşmaya göre 
doktorlar Fransa eşdeğer ikame listesi kapsa-
mındaki ilaçlardan daha fazla reçeteleme ya-
parlarsa yıllık 5000 Euroya varan teşvik primleri 
alacaklar. Uygulamanın eşdeğer ilaç satışlarını 
önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor.

Fransa Eşdeğer İlaç Birliği (Gemme), doktorla-
rın davranışlarının yavaş değişeceğini bildikleri-
ni ancak 5000 Euroluk teşvik priminin, eşdeğer 
ilaç pazarında önemli bir büyümeye neden ola-
cağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Almanya Eşdeğer İlaç Birliği Pro Generika’ya 
göre, 2008 yılında zorunlu sağlık sigortası fo-
nunda 10 milyar Euro tasarruf sağlandı. 

İlk 9 ayda eşdeğer ilaçlar kutu ölçeğinde %9 
artarak 301 milyon kutuya ulaştı. Eşdeğer ilaç-
lar kutu ölçeğinde toplam ilaç pazarının %61’ini 
oluşturuyor. 9 ayda eşdeğer ilaç kullanımıyla 
sağlanan tasarruf 7,36 milyar Euro. 2008 yılı 
sonunda toplam tasarrufun 9,81 milyar Euro 
olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Baş-
kanı Barack Obama’nın sağlığa iliş-
kin planları arasında eşdeğer ilaç kulla-
nımının artırılması ilk sıralarda yer alıyor.  
 
“Sağlıklı bir Amerika için Plan” kapsamında 
Obama, ulusal sağlık sistemi çerçevesinde 
eşdeğer ilaç kullanımını artırmak ve eşdeğer 

Eşdeğer İlaç Kullanımı
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Sonbahara mı,
Başka Bahara mı?

Son başkanlar konseyinin 
de konusu olan özelden 

hizmet alınması hakkında 
son dönemlerde artan 

beklentiler, sabırsızlıklar ve 
son  gelişmeler… Yetkililer 

neler söylüyor? Söylenildiği 
gibi bu sonbahara yetişecek 

mi? Uygulama da neler 
düşünülüyor? ADO başkanı 

Merih Baykara ile görüştük. 

ADO Son dönemlerin en çok merak edilen konusu 
olan dişhekimliğinde özel kurum ve kuruluşlardan 
hizmet alınmasında gelişmeler var mı? Son durum 
hangi aşamada?

M.B. Bu konu çok yeni değil.Ancak sizin de söy-
lediğiniz gibi son yıllarda dişhekimliğinin içinde 
bulunduğu durumdan dolayı daha da gündemde 
olan, hatta sabırsızlıkla beklenilen bir konu. Son 
dönemlerde de TDB ve odalar daha sıkı takipte-
ler. Bu hayati konuyla ilgili olarak isterseniz 20 Mart 
günü TDB’nin düzenlediği başkanlar konseyinden 
başlayalım. Bu toplantıya TDB yönetimi, Odaların 
başkanları, başkan vekilleri, genel sekreterleri yanı 
sıra bu konunun birinci derece karar vericileri de-
nebilecek yetkilileri olan SGK Başkanı, SGK Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürü, SGK Sağlık Hizmeti 
Sözleşme Ödemeleri Daire Başkanı, SGK Teknoloji 
ve İş Geliştirme Daire Başkanı, SGK Sağlık Politi-
kalarını Geliştirme Mevzuat Daire Başk., SGK Sağ-
lık Politikalarını Geliştirme Mevzuat Şube Md., SGK 
Sağlık Hizmeti Sözleşme Ödemeleri Şb. Md., SGK 
İzleme Değerlendirme Başkanlığı Şb. Md., SGK 
Sağlık Politikalarını Geliştirme Mevzuat Şb. Md.  
katıldılar. Bu kişiler konuyla ilgili birinci ağızdan 
açıklama yapacak yetkililer olduğu için önemli. 

Yıllardır yetkililerin tam olarak bu konu ile ne dü-
şündükleri, neler yapmak istedikleri veya isteme-
diklerini tam olarak anlamak mümkün olmadı. Bu 
toplantıda özetle, özelden hizmet alacaklarını, uy-
gulamaya da Ağustos, en geç Eylül ayında geçile-
ceğini, bütçenin belirlendiğini ancak şu anda açık-
layamayacaklarını, dişhekimlerine kotalı bir sistem 
uygulanacağını ve bu sistem içinde protetik tedavi-
lerin olmayacağını söylendi.

Söylenilenler sonunda dişhekimlerine önümüzde-
ki sonbaharda bu sisteme geçileceği müjdesi ve-
rilebilir. Ancak sistemin çok önemli detayları belli 
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olmadan sevinmek çok acelecilik olur. Yıllardır bu 
konunun içinde olan birisi olarak beni rahatsız eden 
çok soru işareti var.

ADO Bu soru işaretleri nedir, açıklayabilir misiniz?

M.B.  Bu toplantının başında TDB başkan vekili 
2000 yılında bu konunun gündeme alındığını, bu 
tarihten bu yana çalışıldığını belirtti. Bu tarihte bu 
konunun konuşulup gündeme alınmış olması doğ-
ru olabilir, ancak biz bununla ilgili bir çalışmaya o 
tarihlerde şahit olmadık. 2003 yılı Nisan’ında Anka-
ra odasından H.Avni Aksu, M.Memduh Mazmancı 
ve Nihat Köksal ile birlikte ilk görüşmeleri yaptığımı-
zı, daha sonra Sağlık bakanlığında o dönem ADO 
başkanı Murat Akkaya, Sami Balçık, M.Memduh 
Mazmancı ile birlikte kurulan komisyonda yaptığı-
mız çalışmaları ve hazırlanan rapora sahip çıkılma-
dığını, hatta Çanakkale’de yapılan başkanlar kon-
seyinde TDB nin böyle bir çalışması olmadığı, An-
kara Odası’nın kendi kafasına göre işler becerdiği 
gibi suçlamaları bu gün gibi hatırlıyoruz. Özelden 
hizmet alınmasının sağlıkta özelleştirme olduğu 
söylendi. Bunun özelleştirme olmadığı, hatta öze-
lin bir yerde yarı yarıya kamulaştırılması olduğunu 
çok zor anlattık. Yıllar sonra aynı çizgiye gelindi. Bu 
memnuniyet verici bir gelişme. Ancak kaybedilen 
yıllar tekrar geri gelmiyor. Bunları neden anlatıyo-
rum? Çünkü bu noktaya nereden gelindiğini her-
kes çok iyi bilmeli. Bu konu ile altı yıldır iç içeyiz. 
Bu konuyu bizim kadar bilen azdır. Bu yüzden de 
olmazsa olmazları iyi bilmek gerekir. 

Toplantıda SGK başkanı suistimallerin çok olduğu-
nu, bu yüzden de bütçenin belirlenerek kota uygu-
lanması gerektiğini belirtti. Bu şekilde söylendiğin-
de ilk başta haklı görülebilir, ancak sağlığın hangi 
dalında kota uygulanıyor da böyle bir uygulama 
dişhekimlerine uygulanması düşünülüyor. Kontrol 
ve denetim sistemlerinin nasıl olması gerektiği hak-

kında çok sıkı uygulamaları koyarak bu aşılabilir ki 
bunlar da baştan önerilmiştir. 

Kontrol ve denetim sistemi ile ilgili olarak da pa-
noramik radyograf mı, intraoral kamera mı, ağız içi 
muayene mi tartışması gibi anlamsız bir konu açıl-
ması da soru işaretlerinden biriydi. Dünyada kayıt 
sitemleri bilimsel olarak belirlenmiştir. Bu konuyu 
da tekrar tekrar gündeme getirmiştik. Hatta daha 
önceki genel kurulda önerge olarak da sunulmuş-
tu. Uluslararası oral muayene formları vardır. Bu 
formların doldurulması gerekir. Sert dokuyu ilgilen-
diren patolojileri radyograflarla tesbit edebilirsiniz. 
Yumuşak dokuyu ilgilendiren sorunları fotoğraf 
(veya intraoral kamerayla) ile  tesbit edebilirsiniz. 
Bazı sorunları ağız modeliyle de belgeleyebilirsiniz. 
Birbirinin yerini tutmayacak şeyleri kıyaslamanın, 
bu mu yoksa şu mu olsun tartışmasının anlamını 
çözemedim.

Ödemelerin BUT veya SUT  fiyatlarından yapıla-
cağı, ancak hastadan alınacak fark konusunda 
belirsizlik olduğu görüldü. Tıbbi hizmetlerde uygu-
landığı gibi % 30 fark alınması düşünüldüğünü an-
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lıyoruz. Bu fiyatlarla hizmet verilmesinin yaratacağı 
sıkıntıları şimdiden görmek gerekir. Bu farkın belki 
%70 olabileceği söylenmekle beraber pek inandı-
rıcı gelmedi.

Önemli bir konu da yıllardır sahiplendiğimiz asgari 
ücretin ortadan kalkacağı endişesidir. Bu sistem-
de asgari ücret nerede yer alacaktır. Bizim yıllardır 
önerimiz, SGK nın SUT üzerinden ödemesinin yanı 
sıra asgari ücret ile farkını hasta tarafından öden-
mesidir. Yani 

Asgari ücret – SUT = hastanın ödeyeceği fark

Bir de anlaşmaların TDB ile mi yoksa dişhekimleri 
ile kişisel mi yapılacağı konusu var. SGK başkanı 
TDB ile yapacağız dedi. Böyle olması da gerekir. 
Ancak Kayseri Oda başkanı, TDB anlaşmazsa biz 
Kayseri’deki hekimler karar aldık, biz anlaşmayı im-
zalarız demesi düşündürücüdür.  Örgütlü olmamız 
gerekirken, birlikte hareket etmemiz gerekirken ko-
nuya hakim olmadan bu tür davranışlar tüm camia-
ya zarar verecektir. 

ADO   Özelden hizmet alınmasını bu kadar isteme-
nizin gerekçeleri ve uygulanabilirliği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

M.B.  Ağız diş sağlığında yetkililer yıllardır halkımı-
zın talebinin düşük olduğunu söylemektedir. Talep 
mi düşük, yoksa çeşitli sebeplerle hizmete ulaşı-
labilirlik sorunu mu var? Bize göre hizmete ulaşı-
labilmede sorun var. Bunun temelinde de sistem 
ve planlama sorununun olduğunu görürüz. Soruna 
sadece ekonomik bir sorunmuş gibi yaklaşılmıştır. 
Sadece ekonomik değil, sosyal, kültürel ve hatta 
alışkanlıklar yönünden de değerlendirilerek ağız diş 
sağlığı politikası oluşturulmalıdır. 

Çağdaş ölçülerde hizmetlerin yaygınlığı, sürekliliği 
ve ulaşılabilirliği gibi özellikler taşıması bile yeterli 
görülmemekte, hizmetlerden faydalananların ne 
kadar hoşnut oldukları da önem arz etmektedir.

Hastanın hizmete kolay ulaşımı, hizmet kalitesinin 
artması, hatta  ülke çapında dengeli dişhekimi da-
ğılımının sağlanabilmesi mümkün olabilecektir.

ADSM lerin bütçelerinden çıkardığımız hesaplara 
göre özelden hizmet alımı devlete kesinlikle daha 
düşük maliyet getirecektir. Kayıt dışılık ortadan 
kalkacaktır. Sahteciliğin önüne geçilecektir. Dişhe-
kimlerinin pahalı yatırımları da atıllıktan kurtulacak-
tır. İşte bu saydığım nedenlerden dolayı böyle bir 
sistemi arzuluyoruz.

Saydığım sebepler dikkatli incelendiğinde uygula-
nabilirliği de görülmektedir. Birincisi siyasi iradenin 
bu faydaları görerek vereceği karar, ikincisi bürok-
rat ve teknokratların yapacağı hesaplar. Bu güne 
kadar kayıt dışı olan bir konuyu sistem içine alır-
sak bütçeye ne kadar bir maliyet gelir sorusu en 
önemli konudur. Bu bütçeyi öngörememek, diğer 
bütçe açıkları vb. sebepler kota sistemini çözüm 
gibi göstermiştir. Bana göre bir çok sıkıntıları da 
yanında taşıyacak bu sistem belki ileriki yıllar için 
bütçe öngörüsü için faydalı olabilir. 

Daha önce konusu geçen asgari ücretin kesinlik-
le geçerliliğini koruması gerekir. Aksi halde hizmet 
kalitesinde rekabet yerine eczacıların da daha önce 
yaşadığı fiyatta rekabet oluşacak. Bu da herkese 
zarar verecek. Emeğin ne kadar ucuzlayacağını, 
ayaklar altına alınacağını da o zaman göreceğiz. 
Artık kimsenin aptallık yapma lüksü yoktur, yoksa 
cezasını hepimiz çekeriz.



  

Ankara	 :	Tahran Cad. No:4/12 Kavaklıdere/Ankara  •  Tel: 0312 426 99 67 - 426 99 68  •  Fax: 0312 468 78 00
İstanbul	 :	Yeni Tarlabaşı Cad. Güzel İzmir Apt. No:20/7 Beyoğlu/İstanbul  •  Tel: 0212 361 49 01 - 361 49 02  •  Fax: 0212 361 49 04

Y.D.Ü. Dişhekimliği Fakültesi &  
AstraTech/Türkiye Ortak Programı

İleri Cerrahi Teknikler
 

1-2 Mayıs 2009 Lefkoşa K.K.T.C.

 
 

Dental İmplant  
Eğitim Programı

KONUŞMACILAR

Prof.Dr. A.Ersan ERSOY 

Doç.Dr. Bayazıt BAĞCI

Doç.Dr. Erkan ERKMEN

E
O

T 
D

E
N

TA
L 

/ S
A

Ğ
 S

A
Y

FA
 R

E
K

LA
M

I



14 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Nihat KÖKSAL
Genel Sekreter

Kapitalizmin finans sektöründe patlayan ve dalga dalga diğer 
sektörlere yayılan krizinin “elhamdülillah bize teğet geçti” 
söylemleri arasında aslında teğet geçmeyip tam da alnımızdan 
vurduğunun anlaşıldığı günleri yaşıyoruz. Krizden çıkışın yolu 
olarak yine, işten çıkarmalar, emeğiyle geçinenlerin sosyal ve 
ekonomik haklarından kısıntılar, halkın sağlık da dahil olmak üz-
ere temel ihtiyaçlarına ulaşması önünde çıkarılan engeller gün-
deme getirilmekte. Ve ne yazık ki yine halkın çıkarmadığı krizin 
ceremesini çıkaranların değil halkın çekmesi istenmektedir. Bu-
nun en tipik, en yakıcı örneklerinden birini de kendi alanımızda 
yaşıyoruz. Biz muayenehaneleri atıl durumdan kurtaralım, halkın 
sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştıralım diye uğraşırken ikti-
dar tam tersine muayenehanelerden hizmet alınmasının önünü 
tümüyle tıkadı.

Yaşadığımız durum bizi iki yönlü ilgilendirmektedir. Hem bu ül-
kede yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunma hem de ihtiyacımız 
olan hizmetleri alma, hizmetlere ulaşma yanıyla..

Fabrikalarda işten çıkarılan işçiler, ürünü para etmeyen köylüler, 
işyerini kapatmak zorunda kalan küçük esnaf gibi biz Dişhekimleri 
de bir yandan devletin özelden hizmet alınmasını engellemesi 
hem de bizlerden hizmet alacakların hızla yoksullaşması nedeni-
yle fiilen işsiz konumuna düşmekteyiz.

Öte yandan da diğer kesimler gibi hem ekonomik olarak hem 
de sosyal haklarımızdaki geriye gidiş nedeniyle temel gereksin-
imlerimize ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşamaktayız.

Sağlık alanında görev yapan bir meslek örgütü olarak üyeleri-
mizin ekonomik, sosyal ve bilimsel hak ve çıkarlarını korumak-
la görevliyiz. Bunun yanında en temel insan haklarından olan 
sağlık hakkına herkesin eşit, nitelikli, kolay ve ücretsiz ulaşmasını 
sağlamak da görevimizdir. Hekim örgütü olarak parası olana 
hizmet veririz, parasına göre hizmet veririz parası olmayan bizi 

Merhaba...
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ilgilendirmez demeye hakkımız yoktur. Tam ters-
ine herkes için ve elbette kendimiz için de insan 
hakları ve sosyal devletin gereklerini savunmak, 
yaşama geçmesini sağlamak üzere çalışmak 
zorundayız.

Krizi de bahane eden hükümet bir yandan 
muayenehanelere sevki engellemekte diğer yan-
dan ilgili kurumları aracılığı ile T.D.B. ile özelden 
hizmet satın alınması için görüşmeler, çalışmalar 
yapmaktadır. Durum tam da “ölümü gösterip 
sıtmaya razı etmek” sözüne uygun düşmektedir. 
Bizim şartlarımızla verirseniz hizmet alırız yoksa 
hizmet almayız boş oturursunuz demektedir 
aslında hükümet. Hekim emeğini ucuza kapat-
maya çalışmakta, hizmetin kalitesinin düşecek 
olmasıyla falan da ilgilenmemektedir. İstenilenin 
her yerde adı, emek sömürüsüdür.

Bu süreçte birliğimizden beklentimiz, 
görüşmelerde; bilimsel yöntemlerle yapılan mali-
yet analizi sonuçlarına göre oluşturulan asgari 
ücret listemize sahip çıkması ve hekim emeğinin 
sömürülmesine izin vermemesidir. Günü kurtar-
mak adına yarını yok etmemeliyiz. Bir kısmını 
devlet ödesin üstünü hastadan alırız yaklaşımı 
bir hekim örgütü için doğru ve sürdürülebilir bir 
yaklaşım değildir. Böyle bir yaklaşımda bulunmak 
başka zaman bize gerek olduğunda insan hakları, 
sosyal devletin gerekleri dememizi, haklarımızı 
istememizi engeller. Bu ülkede yaşayan toplu-
mun bir parçası olduğumuzu, kendimiz için ne is-
tiyorsak başkaları için de, onu istediğimiz ölçüde 
insan olduğumuzu unutmamalıyız.

Uzun yıllardır zaman zaman gündeme getirilen 
“sağlık reformu” paketlerinde açık yada gizli hep 
sağlık alanındaki özellikle hekim meslek örgüt-
leri devre dışı bırakılmaya, işlevsizleştirilmeye 
çalışılmıştır. Bunun nedeni bir örgütle temsil 
edilmeyen tek başlarına kalmış olan hekimlerin 
iktidar erkini elinde bulunduranlar karşısında 

güçsüz kalmalarını ve istenileni yapmalarını 
sağlamaktır. Bunu yaparken elbette ilk bakışta 
tek tek hekimlere hoş gelen, makyajlanmış vaatler 
sunulmuştur. Bu dönem de de yine iktidar erkini 
elinde bulunduranların, T.D.B. ve Dişhekimleri 
Odalarını devre dışı bırakıp kendi istedikleri 
şartlarda ve kendi belirleyecekleri ücretler üzeri-
nden hekimlerle tek tek hizmet alım sözleşmesi 
yapmak niyetinde oldukları anlaşılmaktadır. Böyle 
bir şeyin gerçekleşmesi durumunda yarın neler 
olabileceğinin tüm meslektaşlarımız ve T.D.B 
tarafından önceden öngörülüp değerlendirilip 
önlem alınacağını umut ediyoruz.

Ölüme razı değiliz ama sıtmaya da razı 
olmadığımızı herkese gösterelim.

Böylesine sıkıntılı bir süreçten geçerken en büyük 
gücümüz Odalarımız ve Birliğimizle yarattığımız 
birlikteliğimizdir. Bu birlikteliği sonuna kadar sa-
vunmak ve devamı için çaba göstermek gerekme-
ktedir. Dergimizin bir önceki sayısında “TDB’nin, 
sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenip 
yaşama geçirilmesinde örgütünden, üyelerinden 
güç alması gerektiğini ve bunun için de örgüt içi 
demokrasiyi tam olarak işletmesi gerektiğini be-
lirtmeliyiz.” demiştim. Ancak aradan geçen za-
manda ne yazık ki bu yönde çok da bir ilerleme 
olmadı. Gücünü üyesinden alan ve işleyişe yön-
veren örgüt birlikteliklerinde iletişim kanallarının 
kişiler üzerinden değil, kurumsal olarak kurulması 
temel alınmalıdır. Bu yolla kurulan iletişimlerin 
daha objektif ve akılcı çözümlere götüreceği 
kanısındayız. Bu gerçekten yola çıkarak T.D.B’yi 
bir kez daha örgüt içi demokrasiyi tam olarak 
işletmeye çağırıyoruz.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine..
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Prof. Dr. Sema AKA’nın 
Büyük Başarısı

Son yıllarda özellikle adli diş hekimliği konusunda gerçekleştirdiği önemli çalışmaları 
ile hem yurt içi hem de yurt dışında ilklere attığı imzası ve adli tıp alanında yaptığı 
birçok bilimsel çalışmalarıyla tanınan ve Adli Bilimciler Derneği Adli Diş Hekimliği 
Komisyonu Başkanı olan, Odamız üyesi değerli meslektaşımız Prof. Dr. Sema 
AKA ve ekibi, Dünyada ilk defa fetüs ve infant diş boyutlarından çocuğun yaşını 
saptayabilmiştir. Araştırma sonucu dünyada ilk kez elde edilen yaş saptama 
formülleri dünyanın en saygın dergilerinden olan Forensic Science International 
da yayımlanmıştır. Aka ve ekibi formüllerine ATA adı vererek Mustafa Kemal 
ATATÜRK`e ithaf etmişlerdir.

Makale Özeti
Adli Bilimler alaninda fetus ve infantlarda olum anındaki yaşın 
saptanması önemlidir. Diş gelişimi sürecindeki di, boyutları 
fetus ve infantların yaşını verebilir, halen literatürde santral diş 
boyutlarından yaş tayini ile ilgili herhangi bir kaynak bulun-
mamaktadır. Bu araştırmanın amacı, ölü fetus ve infantlarda 
santral kesici diş metrik boyutlarından yaş hesaplamaktır.

Bu araştırmada, 76 maksiller ve mandibuler santral kesici di-
şin beş boyutu ölçülmüştür: mezio-distal (MD), bukko-lingu-
al (BL), kron yüksekliği (CH), kron kalınlığı (CT), ve kök boyu 
(RH). Sonuçlar göstermiştir ki, yaş hesaplamalarında 44.45 
Â± 0`2 hafta kritik zamandır, bu tarih konsepsiyondan son-
ra 40 haftaya ilave olarak doğum sonrası 4-5 haftayı kapsar. 
Yaş ile diş boyutları arası ilişkiyi saptamak için; 44.45 haf-
ta öncesi ve sonrasına ait, ATA olarak isimlendirilmis, 4 yas 
formülü türetilmiştir [ATA, büyük Türk lideri Mustafa Kemal 
ATATÜRK (1881- 1938) şerefine ithaf edilmiş özel isimdir]. Bu 
formüllerden yaş Â± 0`2 hafta kesinlikte hesaplanabilir. Ayrıca 
ATA formülünden diş kalsifikasyon zamanı da belirlenebilir.

Sonuç olarak, fetus ve infantların yaşı tek bir santral kesici di-
şin boyutlarından saptanabilir. Bu çalismaya göre, Adli araş-
tırmacılar, kimliklendirme araştırmaları sırasında yaş saptar-
ken, embriyonik büyüme ve gelişim sürecini dikkate almaları 
gerekir.

Kaynak : Aka P. Sema, Canturk Nergis, Dagalp Rukiye, Yagan Murat , Age 
determination from central incisors of fetuses and infants. Foren-
sic Science International, 184: (2009) 15`20.

Hazırlayan: Serdar SÜTCÜ
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ADO: Bu güne kadar çok 
sayıda özgün araştırmalarınız 
var, kısaca bunlardan 
bahsedermisiniz?

S. A.: Ulusal ve uluslararası ya-
yınlanmış araştırmalarımızın bir 
kismi kendi uzmanlık alanım olan 
Protetik Diş Tedavisi dalı ile ilgili 
olup; zirconium tam seramikler, 
dental metal ve alaşımların ko-
rozyon dirençleri ve oligodinamik 
etkileri gibi restorasyonlar üzerine 
çalışmalarımızı, bir kısmı da ilgim 
alanım Adli  Diş Hekimliği dalı 
kapsamında; dişlerden kimliklen-
dirme, dişten cinsiyet ve yaş tayi-
ni, dişlerde yaşa bağlı değişimler 
ve ısırık izleri gibi dental konuları 
kapsamaktadır.

ADO : Bu son araştırmanızın 
ayrı bir, önemi, yeri, değeri 
var diyebilirmiyiz?

S. A.: Evet, bu araştırmamızın 
diş hekimliği açısından çok ayrı 
bir yeri ve önemi vardır. Daha 
önce embriyoloji ve pededonti 
alanında ancak aşağıda görülen, 
Pinkham’ın çizimlerinden (Resim 
1) inceliyebildiğimiz fetus dişi ge-
lişimini, ben ve araştırma grubu-
muzdan meslektaşlarım; Sn. Uz. 
Dr. Nergis Cantürk, Sn. Dr. Ruki-
ye Dağalp ve  Sn. Dr. Murat Ya-
ğan (Resim 2 ve 3),  480 dişin 6 
yüzeyinden (bukkal, mezial, dis-
tal, palatinal, kesici ve iç) ölçüp, 
resimledik (Resim 4).  Bu araştır-
ma; Adli diş Hekimliği, Adli Tıp, 
Hukuk, Embriyoloji, Pededonti 
ve Antropoloji gibi bilim dallarını 
ilgilendirebilir.

ADO : Dünyada ilk defa fetüs 
ve infant diş boyutlarından 
yaş saptama yöntemi, 
kısaca bu çalışmadan 
bahsedermsiniz?  

S. A.: Adli Tıp, Adli Diş Hekimli-
ği, Hukuk ve Antropoloji açısın-
dan kimliği bilinmeyen cesetlerin 
veya iskeletlerin kimliklendirmesi 
önemli bir konudur.Gelişim ha-
lindeki süt dişlerinin yaş tahmin-
leri ± 1 ay,  daimi dişlerde ± 1 
yıl, 3. Molarlarda ise ± 2 yıl gibi 
hatalarla yapılabilmekte olup, li-
teratürdeki tüm metrik diş ölçüm 
bilgileri doğum sonrasına aittir. 
Bizim araştırmamızda ilk kez do-
ğum öncesi dönemde ölçümlerle 
yaş tespiti yapılmış ve ± 0-2 hafta 
doğrulukta saptanabilmektedir. 
Istatistiki analizlerimiz sonucu üst 
ve alt dişler için diş kökü oluşumu 
öncesi ve sonrasına ait 4 formül 
yaş tespitinde kullanılmıştır.

ADO : Yaş tespitinde bu 
çalışma rehber olarak tüm 
dünyada kullanılacak mı? 

S. A.: Evet kullanılabileceğini tah-
min ediyorum. Örneğin bu hafta 
Romanya, Victor Babes Universi-
tesi, Anatomi ve Embryoloji bilim 
dalından Dr. Loredana G. Stana 
bu araştırmanın ilgi çekici bir fi-
kir olup, fetus ve infant’in ölüm 
anı yaşını tespit etmede önemi 
olduğunu, bu açıdan yeni veriler 
sağlayabileceğini, eğitim ve bi-
limsel değerinin büyük olduğunu 
bildiren mektubunda makale ile 
ilgilendiğini belirtmiştir. 

ADO : Üniversiteden 
ayrıldıktan sonra bağımsız 
olarak araştırma yapmanın 
zorlukları var mı? yoksa daha 
rahat mı?

S. A.: Bana göre üniversiteden 
ayrıldıktan sonra araştırma yap-
mak daha da kolaylaştı. Üniver-
sitede; eğitimci, klinik doktoru, 
ve araştırmacı olarak aynı anda 3 
insan gibi çalışıyorduk. Şimdi za-

manimi daha etkili kullanabiliyo-
rum. Haftanın 2 günü araştırmacı 
meslektaşlarımla çalışmaktayım.  
Ayrıca klinik işlerimden sonra boş 
zamanlarımda yine araştırmala-
rımla ilgileniyorum. 

ADO : Bundan sonrası için 
planladığınız projeler varmı?

S. A.: Evet var. Şu an meslektaş-
larımla biri Adli diğeri Protetik Diş 
Tedavisi alanında 2 çalışmamızı 
yürütmekteyiz. Bu araştırmalar-
dan sonrası için de planlarim var. 

ADO : Son olarak 
çalışmadaki ATA formülü 
olarak isimlendirmenize 
geleceğim. Çağdaş, aydın, 
Kemalist örnek bir bilim 
insanı olarak bu konuda 
neler söyliyeceksiniz,
bu fikir nasıl gelişti?

S. A.: Bilimde bir çok formül; İs-
veçli fizikçi Celsius veya Alman 
fizikçi Fahrenheit gibi o formü-
lü bulan bilim insanlarının adları 
ile anılır.  Ben ve bu araştırmayı 
gerçekleştiren meslektaşlarım 
formüllerimizi; vatanımızı işgal, 
sömürü ve cehalet karanlığından 
kurtarıp, bağımsızlık, barış, bilim 
ve aydınlığa ulaştıran yüce Mus-
tafa Kemal Atatürk’e adamak is-
tedik. Atatürk’e olan vefa borcu-
muzu, hem izinde yürüyerek, hem 
de bilim dünyasına Türkiye’nin 
büyük lideri Atatürk’ün adini bir 
kez daha sunarak ödemek iste-
dik.  

Kaynak: Pinkham JP, Casamassimo 

PS, Mc Tigue DJ, Fields HW ve 

Nowak AJ. Pediatric Dentistry. 

Infancy Through Adolescence 

4th Ed. Elsevier Inc. St. Louis, 

2005

Resim 1.
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Ankara Dişhekimleri Odası tarafından IC Green Palace Antalya Kundu’da 
düzenlenenolan 9. Bahar Sempozyumu 13 Mart 2009 tarihinde ADO 
Genel Sekreteri Nihat KÖKSAL’ın açılış konuşması ile başladı.

KÖKSAL yaptığı konuşmada

Ankara Dişhekimleri Odası’nın, dişhekimi meslektaşlarımızın ihtiyaçları-
nı karşılamak, onların mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin 
gelişmesini sağlamak, meslektaşlarımızın birbirleri ve hastaları ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve 
ahlâkını korumak için faaliyetlerini sürdürdürdüğünü belirterek, 12. Dö-
nem Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sürece, gerek mesleki sorun-
larımız, gerekse ülke ve dünya sorunlarının karmaşık yapısı içerisinde, 
bilimsel çalışmaların toplum yararına kullanılması gerektiğinin bilincinde, 
emekten yana, Oda bütünlüğünü kuvvetlendirmeyi hedefleyen, meslek 
uygulama ortamının iyileştirilmesi için çaba gösteren eylemliliklerimizin 
başarıya ulaşması amacı ve heyecanı ile çalışmalarına devam ettiklerini 
söylemişlerdir.

Köksal, Yaşam koşullarının daha iyi olduğu ve meslekte sürekli eğitimin 
sağlanabildiği Sempozyumlara katılımların daha da arttığı bir dişhekimliği 
mesleğine doğru giderken, 9. Bahar Sempozyumumuzda bizlere se-
miner sunumları yaparak  destek veren değerli hocalarımıza, meslek-
daşlarımıza ve konuklarımıza teşekkür ederek, başarılı bir sempozyum 
olması dileklerini iletmişlerdir. Sempozyumda ilk günün de Prof. Dr. Tay-
fun ALAÇAM Periapikal Lezyonlu Dişlerde Kanal Tedavisi konusunda, 
Doç. Dr. Hamdi Cem GÜNGÖR Çocuklarda Sert Dokuyu İlgilendiren 
Travmatik Yaralanmalar konusunda, Prof.Dr. İoanna KUÇURADİ ise Etik 
konusunda sunumlarıyla Sempozyuma katkı sağlamışlardır.

Sempozyumun ikinci gününde ise Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ İmp-
lantüstü Protezler, Doç. Dr. Tolga TÖZÜM Peri İmplantitis Çözümü ve 
Önlemi ve Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ ise Pozitif Ruh Sağlığı konulu su-
numlarını yapmışlardır.

Katılımcıların zevkle takip ettiği sunumlar sonunda, 10. Bahar 
Sempozyumun’da yine yurdumuzun bir başka güzel yöresinde buluşul-
mak üzere veda edildi.

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından 
IC Green Palace Antalya Kundu’da 
düzenlenenolan 9. Bahar Sempozyumu 13 
Mart 2009 tarihinde ADO Genel Sekreteri 
Nihat KÖKSAL’ın açılış konuşması ile başladı. 
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Ercan Yılmaz: Tekirdağ 
Çerkezköy’de 16 yıldır serbest diş 
hekimi olarak çalışıyorum. Ankara 
Dişhekimleri Odasının düzenlemiş 
olduğu bu sempozyumu gerçekten 
takdir ediyorum. Bu tür etkinlikle-
ri diğer odaların da uygulamasını 
daha genele yayılmasını istiyorum. 
Çok eğlenceli bir ortam oldu, teşek-
kür ediyorum.

Nail Ulusoylar: Kastamonu 
Tosya’da muayenehanem var. 
Program 2 güne sıkıştırılmış. Bence 
bu kadar uzaklardan gelenler için 
bilimsel program daha zengin ola-
bilirdi.

Sibel Yasal: Ankara’dan geliyo-
rum, ilk defa katılıyorum. Geçmiş 
yıllardaki katılımın daha fazla oldu-
ğu duyumunu aldım ama bence 
keyifliydi, küçük samimi bir toplan-
tıydı. Özellikle paramedikal konuda 
İoanna Kuçuradi hocamızın konuş-
masınından çok keyif aldım. Çaba-
larınızı takdir ediyorum, teşekkür 
ediyorum.

Önder Bayram: Kırıkkale’den ka-
tılıyorum. Kırıkkale’de hem serbest 
hekimlik yapıyorum hem de Kırık-
kale ADSM’de çalışıyorum. Bu tür 
sempozyumlara, insanların bir ara-
ya geldiği fikir alışverişinde bulun-
duğu ortamlara katılımın daha fazla 
olmasını bekliyoruz ve odamıza çok 
teşekkür ediyoruz.

İbrahim Demir: Ankara’dan ge-
liyorum, bahar sempozyumuna 
ilk defa katılıyorum. Sempozyum 
benim açımdan iyi geçti. Konular 
güzeldi, anlatıcılar da çok iyilerdi. 
Katılımazdı ama bence az olması 
bizim açımızdan daha iyi oldu. Ai-
lecek geldik, hepimiz de güzel vakit 
geçirdik, umarım bir daha ki bahar 
sempozyumunda tekrar görüşürüz.

Abdullah Çelik: Kırşehir’den katılı-
yoruz. İki yıl önce Kıbrıs’ta gerçek-
leşene katılmıştık Bu sene katılım az 
oldu. Özellikle ekonomik kriz dişhe-
kimlerini çok etkiledi. Sempozyum 
bilimsel yönüyle katkı sağlıyor onun 
dışında eski arkadaşlarımızı da gör-
me fırsatımız oluyor.

Sibel Çelik: Sempozyum da mes-
leki sorunların da tartışıldığı bir bö-
lüm olabilirdi. Sorunlar özellikle son 
dönemde arttı. Katılımın az olması-
nı ekonomik nedenlere değil diğer 
mesleki sorunlara bağlı olduğunu 
düşünüyorum yoksa katılım ücret-
leri yüksek değil.

Aysun Çakır: Kırkkale ADSM’de 7 
yıldır çalışıyorum. Çok güzel geçti, 
otel çok güzeldi, konular çok iyiydi, 
bir daha gelmeyi düşünüyoruz.

Ayşe Yeşilyurt: Samsun ADSM’de 
çalışıyorum. Son derece güzel hazır-
lanmış, donanımlı hocalardan güzel 
bilgiler edindiğimiz bir sempozyum 
oldu, Ankara Dişhekimleri Odasına 
çok teşekkür ediyoruz.

Hasan Murat Türeli: Kırıkkale 
ADSM’de çalışıyorum. Sempozyum 
çok güzel, gönül isterdi ki daha çok 
hekim arkadaşımız burada olsun ve 
daha şenlikli olsun. Emeği geçen 
meslektaşlarıma çok teşekkür edi-
yorum.

Levent Tümer: İstanbul’dan geliyo-
rum, ilk defa bahar sempozyumuna 
katılıyorum. Organizasyonlarınızın 
devamını diliyorum, teşekkürler.

Feyza Yavuz: Ankara’dan hemen 
hemen her yıl katılıyorum. Bu sene 
sempozyum güzel bir oteldeydi ve 
dinlendik. Bir yandan bilgilerle do-
nanmış seminerler ve hocalarımız 
gayet iyiydi, teşekkür ediyoruz.

Ahmet Özdikmenli: Ankara’dan 
katılıyorum. Hem toplantılar çok 
güzeldi hem de çok iyi dinlendik. 
Teşekkür ediyoruz.
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POS cihazlarındaki eksiklerin  sorumluluğunun önemli 
oranda ilgili bankalar olduğu bildirilmiştir.

Son günlerde odamıza ulaşan bilgilerden bazı mes-
lektaşlarımıza kullandıkları pos cihazlarındaki eksik-
lerden dolayı Maliye Yetkililerince ceza yazıldığı bi-
linmektedir. Yoğunlaşan bu cezalar için emsal oluş-
turabileceği düşüncesiyle, açılması TDB tarafından 
desteklenen davada; söz konusu ceza ile birlikte, bu 
işlemin dayanağını oluşturan Tebliğ`in de yürütmesi-
nin durdurulması ve iptali istenmiş ve konu   meslek-
taşlarımıza duyurulmuştu.

15 Ocak 2008 tarihinde Maliye Bakanlığı, Gelir İdare-
si Başkanlığı ile yapılan görüşmede, diş hekimlerine 
pos cihazlarındaki eksikliğe bağlı ceza uygulamala-
rının, Ankara’da Başkanlıklarına, taşra da ise Defter-
darlıklara başvurarak cezanın kaldırılmasını talep et-
meleri, uygulanan bu cezaların eğer sorun bankadan 
kaynaklanıyor ise  bankalara rücu ettirileceği bilgisi 
alınmıştır.

Meslektaşlarımızın bankalardan kaynaklanan  pos ci-
hazındaki eksikler nedeniyle uğrayacakları cezaları 
en kısa zamanda Maliye Bakanlığı yetkililerine bir di-
lekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

Pos Cezasına Dava

Kullandığı POS cihazı Maliye Bakanlığı tarafından 
tanımlanan standartlara uygun olmadığı iddiasıyla 
1.490 YTL para cezası kesilen bir meslektaşımız ta-
rafından buna karşı dava açıldı.

Ülkemizde son günlerde yoğunlaşan bu cezalar için 
emsal oluşturabileceği düşüncesiyle, açılması TDB 
tarafından desteklenen ve dava dilekçesi TDB Hukuk 
Bürosu tarafından hazırlanıp takip edilen davada,söz 
konusu ceza ile birlikte, bu işlemin dayanağını oluş-
turan Tebliğ’in de yürütmesinin durdurulması ve ip-
tali istendi.

Maliye Bakanlığından Yeni POS Cihazı Açıkla-
ması

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca POS ci-
hazı uygulamalarındaki tereddütlerin giderilmesi, uy-
gulama birliğinin sağlanması ve bazı hatırlatmaların 

POS Cihazlarının
Eksiklerinin 
Hukuki 
Sorumluluğu 
Bankalardır...

da yapıldığı 16.02.2009 tarihili bir sirküler yayımlan-
mıştır.

Tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazları-
nı kullanmakla birlikte söz konusu tebliğin 3 üncü 
bölümde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt rulo-
ları kullandığı veya günlük kapanış raporu almadığı 
tespit edilen mükelleflere ise her bir tespit için ayrı 
ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci 
maddesine göre ikinci derece usulsüzlük, cezasının 
kesileceği belirtilmiştir.

Sirkülerde, daha önce web sitemizde yayımlanan, 
ihtiyaç duyulması halinde, POS belgesinin yanı sıra, 
“serbest meslek makbuzu” nun da düzenlenmesi ve 
ayrıntıların bu belge üzerinde gösterilebileceği hu-
suslarına da yer verilmiştir.

Sirkülerde ayrıca, adi ortaklık olarak faaliyet göste-
ren dişhekimlerinin POS cihazı ile düzenleyecekleri 
belgede TC kimlik numarasının yerine ortaklık adına 
tesis edilen vergi kimlik numarasının yazılı olacağı, 
yeni işe başlayan diş hekimlerinin ise, POS cihazı 
bulundurma ve kullanma mecburiyetinin işe baş-
lama tarihini takip eden 30 günün sonundaki ilk iş 
gününde başlayacağını, ancak bu sürede bankaya 
müracaat etmiş olmakla beraber cihaz alamadığını 
ispat eden dişhekimlerinin, verilen süreyi takip eden 
30 gün içerisinde yeniden POS cihazı temin edebil-
mek için Bankaya başvuru yapmalarının gerektiği 
belirtilmiştir.

POS kullanılmaması halinde kapanış yapılma-
sına gerek yoktur.

T.C  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
13.03.2009 tarih ve 028302 sayılı yazılarına istina-
den dişhekimlerinin kullandıkları POS cihazlarında, 
POS’ları kullanmak suretiyle hizmet ifasında bulun-
dukları her günün sonunda kapanış raporu almak 
ve bu raporları gerektiğinde  görevlilere ibraz etmek 
üzere muhafaza etmek zorundadırlar. Bu nedenle 
POS’ları kullanmak suretiyle  hizmet ifasında bulunu-
lan her günün sonunda kapanış alınması gerekmek-
te olup, gün içersinde her hangi bir işlem yapılmak-
sızın POS kullanılmaması halinde ise gün sonunda 
kapanış raporu alınmasına gerek bulunmamaktadır.
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Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarınca 
10.10.2008 tarihinde başlatılan kampanyaya halkımız 
100.000`i aşan imza ile katıldı.

“Ağız sağlığı sözde kalmasın, sağlık hakkına sa-
hip çık.”

“Ağız sağlığı sözde kalmasın, muayenehane-
ler de bu ülkenin kaynağı, ülke kaynakları heba 
edilmesin.” diyerek, ağız diş sağlığı hizmetlerinin 
başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuru-
luşlarından da alınmasını istediler.

Hizmet Alımına İlişkin Dişhekimleri Odaların 
Topladığı 100.000’İ Aşan İmzalar Çalışma ve 
Soyal Güvenlik Bakanlığına İletildi.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik Özelden Hizmet Alı-
nacağını Açıkladı

Çalışma Bakanı Çelik, “Diş çekimi kapsam dışı 
tutulabilir ama başta koruyucu sağlık tedbirle-
ri olmak üzere diş tedavileri kapsama girecek” 
açıklamasını yaptı. Bakan Çelik, eczacılarla yaşanan 
sorunun zor bir süreç olmasına rağmen sonunda çö-
züldüğünü belirterek, “Yeni hedefimiz diş sağlığını da 
sosyal güvenlik kapsamına almak. Bununla ilgili çalış-
malarımızı başlattık” dedi. Diş sağlığının sosyal güven-

lik çatısı altına alınmasıyla yeni bir aşamayı hedefledik-
lerini belirten Çelik, “Hem bazı milletvekili arkadaşlar 
hem de bürokrat ve sektörden temsilcilerle çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” dedi. Çelik, çalışmanın mart 
ayında tamamlanacağını ve nisan ayında Meclis`e ge-
lebileceğini söyledi. Öncelikli olarak koruyucu sağlık 
hizmetlerini gündeme aldıklarını belirten Çelik, “Başta 
korucuyu tedbirler olmak üzere diş tedavileri de kap-
sama girecek” dedi. “Uygulamada diş çekimi kapsam 
dışı kalabilir” diyen Bakan Çelik, dolgu, köprü, kron 
gibi tedavilerin kapsam içine alınması gerektiğini söy-
ledi.

Özelde Tedavi

Çelik, film alınmasının da kapsama dahil olacağını 
söyledi. Mevcut durumda diş tedavileri SGK`lılar ta-
rafından ancak devlet hastanelerinde yaptırılabiliyor. 
Ancak, hem yoğunluk hem de kısıtlı hastane ve dok-
tor sayısı nedeniyle dolgu, kanal ve çürük tedavisinde 
günler, köprü-kron gibi tedavilerde ise aylar sonrasına 
randevu verilebiliyor. Hazırlanan değişikliğin yürürlüğe 
girmesinin ardından ise SGK`lılar diş hekimlerine yada 
özel hastanelere de giderek diş tedavilerini yaptırabi-
lecekler.

Halkımız Sağlık Hakkına 
Sahip Çıktı...

Adana Vergi Dairesi tarafın-
dan “Bilgi Formu” adı altında 
dişhekimi muayenehanele-
rine dağıtılarak, Vergi Usul 
Kanunu’nun 151. Maddesi-
ne aykırı olarak bilgi talebin-
de bulunulmuştur.

Adana Dişhekimleri Odasınca, yapılan bu 
uygulamaya itiraz edilerek, kişilerin hastalıklarına ait 
bilgilerin yer almadığı yeni bir form düzenleninceye 
kadar uygulamanının durdurulması talep edilmiştir. 
Yapılan bu itiraz haklı bulunarak “Bilgi Formu” uy-
gulaması geçici olarak durdurulmuştur.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 151. Maddesine 
göre; kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel 
kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümle-
rini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. 
Ancak hekimlerden, dişhekimlerinden, diğer sağ-

lık personelinden hastaların hastalıklarının nevi’ine 
mütaallik bilgiler istenemez.

Ayrıca Hasta Hakları Yönetmeliği’ne (01.08.1998 
tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete) göre dördüncü 
bölümde “MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLME-
Sİ” MADDE 21.’e göre hastanın, sağlık durumu ile 
ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürü-
tülmesini, Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta 
ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin ma-
kul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini, Tıb-
ben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının 
bulunmasına izin verilmesini, Tedavisi ile doğrudan 
ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında 
bulunmamasını, Hastalığın mahiyeti gerektirme-
dikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale 
edilmemesini, Sağlık harcamalarının kaynağının 
gizli tutulmasını, kapsar. Ölüm olayı, mahremiyetin 
bozulması hakkını vermez.

Vergi Usul Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliğine Göre

Tıbbi Değerlendirmelerin Gizliliği
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01-02 Şubat 2006 tarihli Merkez 
Yönetim Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe girmiş olan Dişhekimliğinde 
Web Sitesi Etik Kuralları yürürlük-
ten kaldırılmıştır. TDB 12. Olağan 
genel Kurulunda Dişhekimlerinin 
Elektronik Ortamlarda Yapacak-
ları Yayınlarda Uymaları Gereken 
Etik Kuralları konusunda çalışma 
yapılması kararlaştırılmış ve 25-
26 Şubat 2009 tarihli Merkez Yö-
netim Kurulu toplantısında “Türk 
Dişhekimleri Birliği Dişhekimlerinin 
Elektronik Ortamlarda Yapacak-
ları Yayınlarda Uymaları Gereken 
Etik Kurallar” yeni şekliyle kabul 
edilmiştir.

Yapılan yeni düzenlemeye göre 
İnternet üzerinden hekimlik ya-
pılması engellenmekte, yapılacak 
her türlü bilgilendirmelerin hasta 
kazanma ya da yönlendirme ama-
cıyla olmaması sağlanmaktadır. 
Reklam unsuru bulunduran yazı, 
resim, fotoğraf, hastaların tedavi 
öncesi ve sonrası fotoğraflarına 
ayrıca muayenehane ya da sağ-
lık kuruluşlarının fotoğraflarına yer 
verilmemesi gerekmektedir. 

İnternet kullanıcılarının kendi site-
sine yönlendirilmesini sağlamak 
için internet kısa yolları kullanılma-
malı, İnternet sayfasının, sadece 
dişhekimlerinin bulunmasına yö-
nelik özel amaçlı arama motorları-
na kayıt ettirilirken anahtar kelime 
(keyword) olarak; “bulunduğu şe-
hir-ilçe-semt adının” ve “uzman-
lık alanı ve akademik unvanların 
dışında bir sözcük ya da tanıtma 
tümcesi kullanılmamalıdır.

Dişhekimlerinin Elektronik 
Ortamda Yapacakları 
Yayınlarda Uymaları Gereken 
Etik Kurallar

Dişhekimliği alanında yapılacak 
her türlü yayının, reklam yasağına 

ilişkin kural ve ilkelere uygun olma-
sı gereklidir. Aşağıda belirtilen etik 
kurallar bu çerçevenin tanımlan-
masında dişhekimlerine yardımcı 
olmak amacıyla belirlenmiştir. Bu 
nedenle belirtilen kurallardan hiç-
biri mevcut düzenlemelerdeki rek-
lam yasağına ilişkin kuralları berte-
raf eder biçimde yorumlanmaz.

1. Dişhekimleri; elektronik or-
tam da dahil olmak üzere her 
tür araç ile yapacakları bütün 
yayınlarda sağlık mevzuatın-
da yer alan, özellikle reklam 
yasağına ilişkin tüm kurallara 
uyarak genel olarak mesleği 
tanıtma, koruyucu ve tedavi 
edici ağız diş sağlığı konula-
rında toplumu bilgilendirme 
hakkına sahiptir.

2. Yapılacak her türlü bilgilendir-
me, kendini meslektaşlarından 
öne çıkartma, hasta kazanma 
ya da yönlendirme amacı ile 
olmamalıdır.

3. İnternet üzerinden hekimlik ya-
pılmamalı, dişhekimi hastasını 
muayene etmeden teşhis veya 
tedavi hizmeti vermemelidir. 
Site içersinde standart olarak 
kullanılan karekterle yazılacak 
ve her sayfanın altında yer 
alacak şekilde “Site içersinde 
bulunan bilgiler bilgilendirmek 
içindir, bu bilgilendirme kesin-
likle hekimin  hastasını tıbbi 
amaçla muayene etmesi veya 
tanı koyması yerine geçmez”  
ifadesi yer almalıdır.

4. Reklam unsuru bulunduran 
yazı, resim fotoğraf ve ben-
zerleri yayınlanmamalıdır. 
Hastaların tedavi öncesi ve 
sonrası fotoğraflarına yer ve-
rilmemelidir.

5. Toplumun bilgilendirilmesi ni-
teliğinde olmayan, hasta tale-

bini arttırmaya yönelik olarak 
yapılan karşılaştırılmalı olgu 
sunumu gibi yayınlar yapılma-
malıdır.

6. Mesleki yazılarda; yanlış, gü-
nümüzde bilim çevrelerince 
kabul bigilere aykırı ve hasta-
ları yanlış yönlendiren bilgilere 
yer verilmemeli; yayınlanacak 
bilgi ve bulgularda kaynak 
gösterilmelidir.

7. Dişhekimliği ile ilgili uygulama-
ların iyiliği, kötülüğü ifade edil-
memeli, ağrısız acısız tedavi 
uygulama gibi taahhütlerde 
bulunulmamalıdır.

8. Dişhekimi katıldığı meslek 
sonrası eğitimleri, yerli ve ya-
bancı uzmanlık kuruluşlarına 
üyeliğini, danışmanlık  görev-
lerini, sertifikalarını sitesinde 
ilan etmemelidir.

9. Yayınlarda muayenehane ya 
da sağlık kuruluşlarının fotoğ-
raflarına yer verilmemeli; kuru-
luşun büyüklüğü, merkeziliği, 
sessizliği, temizliği  gibi sıfat-
lar kullanılmamalıdır. Ayrıca 
çalışanlar bakımından da en 
iyi, konusunda uzman, güler 
yüzlü, ilgili ve benzeri sıfatlar 
kullanılmamalıdır.

10. Sağlık kuruluşlarının sunduk-
ları hizmet, uyguladıkları tanı 
ve tedavi yöntemleri ya da 
kullandıkları her türlü cihaz ve 
benzeri araçlar ile ilgili olarak 
reklam ve tanıtım yapılamaz.

11. Meslek kuruluşları ile diğer 
mesleki sitelere yönlendirici 
linklere/bağlantılara yer verile-
bilir. Kendisine internette say-
fa hazırlayan/hazırlatan diş-
hekimi, site adresi olarak bir 
bilim ve uzmanlık dalının adını 
kullanmamalıdır. Örn: www.

Web Sitesi
Etik Kuralları Yeniden Düzenlendi
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çene ortopedisi.com, www.
ortodonti.com, www.türkiye-
nin eniyidişhekimi.com, www.
protez.com gibi. Ancak isim, 
alanla kombine edilir. Örn: 
www.çeneortopedisi-kamal.
com.

12. Web sayfasında, dişhekiminin 
aldığı ödüller, üye olduğu siya-
si parti, cemaat, dernek veya 
grup adı belirtilmemelidir. Ya-
yınlarda ırk, dil, din, cinsiyet, 
siyasal ve ideolojik ayrımda 
bulunmamalıdır.

13. Ülke dışında bulunan sunucu 
makineyle ve/veya yabancı 
dille yapılan sunumlarda da 
mevcut kurallar ve yukarıda 
belirtilen kurallara uygun dav-
ranılmalıdır.

14. Tedavi ücretleri ile ilgili ola-
rak hasta talebini erttırmaya 
yönelik ifadeler kullanılamaz. 
Tedavi ücret bilgileri ile ilgili 
olarak TDB web sayfasındaki 
ilgili bölüme link/bağlantı veri-
lebilir.

15. Dişhekimi web sitesinde:

a) Dişhekim(ler)inin adı, soyadı ve 
unvanı ile çalıştığı kurum veya 
özel sağlık kuruluşunun ismi, 

şayet çalışmıyorsa “mesleki 
pratik olarak çalışmadığına”

b) Bağlı bulunduğu oda sicil nu-
marası,

c) Türk Dişhekimleri birliği sicil 
numarası

d) Mezuniyet  tarihi,

e) Özel sağlık hizmeti veren kuru-
luşun adı,

f) Telefon ve faks numaraları,

g) Çalışma gün ve saatleri,

h) Mezun olduğu/oldukları üni-
versitenin adı,

ı) e-posta adresi/adresleri ve 
buna ait mail formu,

j) Uzmanlık dalı ve akademik un-
vanı

bilgilerine yer verilebilir.

k) Dişhekimi ve çalışanlarının fo-
tografları; resmi belge ve ka-
nuni işlemlerde kullanılan kri-
terlere uygun olan vesikalık 
fotoğraf şeklind web sitesinde 
kullanılabilir. Ya da üstten baş 
bölgesi ile alttan en fazla bel 
bölgesine kadar kısmı göste-
ren iş giysisi ile çekilmiş kişisel 
fotoğrafları kapsar.

ARAMA MOTORLARINA KAYIT

1. Dişhekimleri veya dişhekimliği 
alanında faaliyet gösteren özel 
sağlık kurum veya kuruluşları 
tarafından hazırlanan web si-
teleri genel arama motorları-
na kayıt ettirilebilir. Ancak bu 
kayıtlar esnasında sitede yer 
alan diğer hekimlerden farklılık 
gösterecek şekilde (farklı pun-
to, çerçeve ve diğerleri) yayın-
lanması reklam olarak kabul 
edilmelidir.

2. İş sağlama amacına yönelik 
ve meslektaşlarıyla rekabete 
yol açacak şekilde özel amaçlı 
arama motorlarına, rehberleri-
ne, listelerine, veri tabanlarına 
ve benzerlerine kayıt yaptırıl-
mamalı. İnternet kullanıcılarının 
kendi sitesine yönlendirilmesini 
sağlamak için internet kısa yol-
ları kullanılmamalıdır.

“İnternet sayfasının, sadece diş-
hekimlerinin bulunmasına yönelik 
özel amaçlı arama motorlarına 
kayıt ettirilirken anahtar kelime 
(keyword) olarak; “bulunduğu şe-
hir-ilçe-semt adının” ve “uzman-
lık alanı ve akademik unvanların 
dışında bir sözcük ya da tanıtma 
tümcesi kullanılmamalıdır.”
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Danıştay, özel hastane de olsa reklam yapma 
hakkının bulunmadığı, yapılan reklamlardan mesul 
müdürün sorumlu olduğuna karar verdi.

İstanbul`da özel bir hastanenin mesul müdürü 
ve dişhekimi olan davacı, mesul müdürü olduğu 
hastanenin internet üzerinden, tabiplik mesleği-
nin icrası esaslarına aykırı bir şekilde reklamının 
yapıldığından bahisle Türk Dişhekimleri Birliği ve 
Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliğinin 8/a ve 
8/n maddeleri uyarınca para cezasıyla cezalandı-
rılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disip-
lin Kurulu kararını ve işlemin dayanağı olan Türk 
Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Disiplin 
Yönetmeliğinin 8/a maddesinin, hastanelerin ta-
nıtım yapabilme hakkına haiz olduğu, davacının 
hastane için yapılan tanıtım dolayısıyla cezalandı-
rılamayacağını ileri sürerek iptali ve Yönetmeliğin 
dayanağı olan 3224 sayılı Yasanın 44. maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek Anayasa 
Mahkemesine başvurulmasını talep etmiştir.

Davacıya disiplin cezası verilmesine ilişkin eylem 
sigorta aracılık hizmeti yürüten bir özel şirketin in-
ternet sitesinde davacının mesul müdürü olduğu 
özel hastane hakkında; talep yaratmaya yönelik 
olarak “modern bir diş hastanesi, bu hastanede 
tedavi olmanın ayrıcalığı” gibi ibarelerle ve diş te-
davi hizmetlerinde uygulanacak indirimle-
rin de belirtilmesi suretiyle tanıtıcı 
reklam yapılmasıdır. Da-
nıştay, öncelikle, 

Anayasa`ya aykırılık iddiasını ciddi bulmayarak 
Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 44. maddesinin 
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması ta-
lebini reddetmiştir.

Danıştay kararında, TDB Disiplin Yönetmeliği-
nin reklam yasağına ilişkin 8/a maddesinin iptali 
istemine ilişkin olarak; Türk Dişhekimleri Birliği 
Yasası, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Tababet 
Uzmanlık Tüzüğüne göre reklamın yasak olduğu 
değerlendirmesi yapılarak söz konusu yönetmelik 
hükmünün bu düzenlemelere uygun olduğu ve ip-
talini gerektirecek bir hukuki neden bulunmadığı 
belirtilmiştir.

Davacının reklamı yapılan özel hastanenin mesul 
müdürü olması sebebiyle özel hastanenin tıbbi, 
idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun 
olarak idare etmek ve denetlemekle görevli olma-
sı karşısında, internet sitesinde yer alan yazıların 
reklam unsuru içermesi ve belli bir alanda verilen 
sağlık hizmetini ticari bir niteliğe büründürerek 
reklam yapılması sebebiyle disiplin cezasıyla ce-
zalandırılması da hukuka uygun buluna-
rak davanın reddine karar 
verilmiştir.

Özel Hastanenin de
Reklam Yapma Hakkı Yoktur! 

Davacıya disiplin cezası verilmesine ilişkin eylem 
sigorta aracılık hizmeti yürüten bir özel şirketin in-
ternet sitesinde davacının mesul müdürü olduğu 
özel hastane hakkında; talep yaratmaya yönelik 
olarak “modern bir diş hastanesi, bu hastanede 
tedavi olmanın ayrıcalığı” gibi ibarelerle ve diş te-
davi hizmetlerinde uygulanacak indirimle-
rin de belirtilmesi suretiyle tanıtıcı 
reklam yapılmasıdır. Da-
nıştay, öncelikle, 

reklam yapılması sebebiyle disiplin cezasıyla ce-
zalandırılması da hukuka uygun buluna-
rak davanın reddine karar 
verilmiştir.
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Geçtiğimiz günlerde Van`da ve Isparta`da meslek-
taşlarımıza karşı gerçekleştirilen darp eylemlerin-
den sonra bir başka olay da İstanbul`da meydana 
geldi. 12 Şubat Perşembe günü İstanbul Ağız ve 
Diş Hastalıkları Hastanesi`nde görev yapmakta 
olan meslektaşımız, hastası tarafından darp edile-
rek, yaralandı. Mesleğini tıbbi kriterlere uygun ola-
rak yapma yerine,  sadece işlem sayısını artırmaya 
yönlendiren sistemin bir parçası haline getirilmeye 
çalışan meslektaşlarımız, ağır iş yükü ve bunun ge-
tirdiği her türlü olumsuz şartlar altında eziliyor.

SGK ve Maliye Bakanlığı tebliğlerinden sonra ka-
muda çalışan dişhekimlerinin bakmakla yükümlü 
olduğu hasta sayısı 14.700’e yükseldi. Halkımızın 
ağız ve diş sağlığı sorunlarını Kamu’da çalışan yak-
laşık 5200 civarında çalışan dişhekimleriyle çözme-
ye çalışan Sağlık Bakanlığı, artan hasta potansiyeli 
ve uzayan randevular sonucunda buırada çalışan 
meslektaşlaımızı hastalar karşısında hedef haline 
getirdi. TDB kamuda çalışan dişhekimleri için bir 
basın bildirisi yayınladı.

KAMUDA “NİTELİK İLKESİ”  ÖNCELENMELİ, 
GERGİNLİĞE VE KALİTESİZ TEDAVİYE 
NEDEN OLAN ÇALIŞMA KOŞULLARI 
DÜZELTİLMELİDİR.

Kamu Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan diş-
hekimleri ağır iş yükü ve bunun getirdiği her türlü 
olumsuz şartlar altında eziliyor. Dünya Dişhekim-
leri Birliği`nin (FDI) belirlediği tedavi sürelerinden 
çok daha hızlı çalışmaya zorlayarak, sadece işlem 
sayısını artırmaya yönlendiren sistem; hem yapı-

lan tedavinin kalitesinin düşmesine neden oluyor 
hem de hasta-dişhekimi, dişhekimi-personel ve 
yönetici-dişhekimi arasında gerginliğe neden olu-
yor. Zaten çalışma koşulları nedeniyle fiziksel ve 
ruhsal olarak yıpranan, meslek hastalıklarında artış 
izlenen dişhekimleri,  bir de fiziksel şiddete maruz 
kalmaktadırlar.  

Geçen hafta Isparta`da meydana gelen olay, ca-
miamızda üzüntüyle karşılanmıştır. Yapılan teda-
vilerin kalitesini sorgulamadan sadece tedavi sa-
yısını arttırmaya yönelik gayret içerisinde bulunan 
yöneticiler hem hastaların hem de dişhekimlerinin 
mağdur olmasına neden olmaktadırlar. Isparta`da 
işini tıbbi kurallara uygun yapmaya çalıştığını be-
lirten bir dişhekimi, az iş yaptığı gerekçesiyle baş-
hekim yardımcısı  tarafından darp edilmiş, bunun 
sonucunda sol gözünde kas yırtılması meydana 
gelmiş ve burnu kırılmıştır. Her hekimin gözetmesi 
gereken öncelikli kural olan; “insana saygı ve insa-
na zarar vermeme” ilkesini hiçe sayan yöneticinin, 
adli işlemler dışında meslek örgütümüz tarafından 
da gerekli disiplin işlemleri yapılacaktır. 

Hiçbir şekilde hoş görülmesi mümkün olmayan bu 
olay sonucu meslektaşımız, başka yerde görev-
lendirilerek adeta idare tarafından da cezalandı-
rılmıştır. Camia olarak tahammül sınırlarımızı aşan 
bu darp olayı hakkında bir an önce yasal işlemlerin 
başlatılmasını, gerginliği ve kalitesiz tedaviye neden 
olan çalışma koşullarının düzeltilmesini ve yönetici-
lerin bir daha bu tür olaylara neden olunmaması 
için uyarılması gerektiğini kamuoyuna duyururuz.

Kamu Hastanelerinde
Çalışma Koşulları Olumsuz...
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* 1 litre All Cleaner ile 10 litre 

temizleme solüsyonu elde edilir.

Temizlemesi kolay,
patentli düz, 
tırtıksız tutma saplı 
el aletleri
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Tek parça lehimsiz, 
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ZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIRO

ölçü kaşıklarıölçü kaşıkları

ZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIROZEFFIRO

ölçü kaşıkları

Lascoad ido.indd   1 3/6/09   6:15:01 PM



32 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

İpana ve Oral-B ile komple ağız bakım sunan P&G, 
yeni diş macunu IPANA EXPERT için dişhekimliği 
camiasının fikir liderlerini Istanbul’da topladı. 
Sağlıklı diş ve diş etlerine sahip olmak genel 
vücut sağlığı için çok önemlidir. Diğer yandan 
bakımsız bir ağız, genel vücut sağlığında cid-
di sorunlara yol açabilir. 

12 yıllık klinik çalışma ve 80’i aşkın klinik araş-
tırmalar sonucunda Ipana Komple Bakım 7 
EXPERT diş macununun, diş ve diş etlerini iyi-
leştirmede, dişhekimlerinin tedavilerinin evde 
uzman bakımına devamında sağladığı üstün 
faydalar, Ocak sonu itibariyle dişhekimliğinin 
fikir liderleriyle Istanbul’da yapılan bir günlük 
toplantıda paylaşıldı.

İpana Komple Bakım 7 EXPERT Diş Eti 
Koruyucu

Diş çürükleri, plak, gingivitis ve aşırı hassa-
siyete karşı fayda sağlayan tek florür çeşidi 
olmasına rağmen, çoğu ajan ve abrezivlerle 
beraber kullanıldığında çok reaktif olan Stan-
nüs Florür, ilk defa İpana Komple Bakım 7 
EXPERT Diş Eti Koruyucu diş macununda 
stabilize edilerek, Sodyum Heksametafos-
fat ile birlikte bir sistem içerisinde kullanıldı. 
Bu özel formülasyon sayesinde, uzun süreli 
antibakteriyel etkinin yanı sıra diş yüzeyinde 
gelişmiş anti-tartar etkisi görülür. Toplantıda, 

Türkiye’de dişhekimliği alanının kurucuların-
dan Prof. Dr. Köksal Baloş, ağız ve diş sağ-
lığının tarihsel gelişimini paylaşırken, “dişhe-
kimlerinin ülkemizdeki ağız bakım sağlığı se-
viyesini ilerletmek için sektörle elele hareket 
etmek gerektiği” mesajını verdi. Takip eden 
sunumda Doç. Dr. Ayşen Bodur, plaktan bio-
film oluşumuna örneklerle bir sunum yaparak 
sözü P&G bünyesindeki araştırmalarda görev 
alan, diş hekimi ve aynı zamanda Ağız Bakım 
Bilimsel Çalışmalar Direktörü Guy Goffin’e bı-
raktı. 

Guy Goffin, Ipana Komple Bakım 7 EXPERT’in 
tanıtımı, düzenli kullanıldığında diş eti iltihap-
lanmasında %21, diş eti kanamasında ise 
%57 azalma sağladığı kanıtlanmış klinik ça-
lışmaları Türk Dişhekimleri’nin ileri gelenleri ile 
paylaşmak için toplantıya Cenevre’den katıl-
dı. 

Mart ayı itibariyle Diş Minesi Koruyucu, Diş 
Eti Koruyucu ve Sensitive olmak üzere has-
taların özel ihtiyaçlarına uzman çözüm olacak 
Ipana Komple Bakım 7 EXPERT ürün gamı 
Istanbul’da gerçekleşen bu toplantı ile ilk defa 
ve sadece diş hekimlerine sunulmuş oldu.
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ADO: TDB seçimlerinden sonra 
mesleğimizi ilgilendiren birçok 
sorunla başkanlık koltuğuna 
oturdunuz. Ekonomik kriz, uz-
manlık tüzüğü, çalışanların özlük 
hakları, plansız yeni fakültelerin 
açılması mevcutların kontenjan-
larının artırılması ve şu an için 
en sıcak gündem maddesi olan 
özelden hizmet satın alınması; 
öncelikle neler söyleyeceksiniz?

M.A: Bunların hiçbirisi yeni sorun 
değil. Bir çoğu, son ekonomik kriz 
hariç eskiden beri var olan yıllardır 
uğraştığımız sorunlar. Çözmek 
için çok uğraştığımız,siyasilerle 
görüştüğümüz, kamuoyu oluş-
turmaya çalıştığımız, ama yetki 
bizde olmadığı için hemen çö-
zemediğimiz konular. Bugüne 
kadar bunların bir kısmını çöze-
memiş olmamız bundan sonra 

bunlara uğraşmayacağız anlamı-
na gelmez. Mesleğimiz ve halkın 
ağız diş sağlığıyla ilgili sorun olan 
her konuda bir şeyler yapacağız, 
çözüm bulmak için yeni açılımlar 
yakalamaya çalışacağız.

ADO: Özelden hizmet satın alın-
ması şu günlerin en sıcak gün-
demini oluşturuyor, şu an ne 
durumdayız?

M.A: Özelden hizmet satın alın-
masında bugüne kadar gelinen 
en iyi noktadayız. Çünkü kurum-
lar ciddi olarak bu işle uğraşıyor. 
Laf olsun diye yada sırf bizi mutlu 
etmek için resmi kurumlar oturup 
da belli konular üzerinde tartış-
maz. Birşeyler yapılacak ki bu 
insanlar oturup konuşuyor, tartı-
şıyorlar, fikir üretiyorlar ve çözme 
gayreti içersindeler. Biz yıllardır 

bu kurumları takip ediyoruz. Bun-
dan önce böyle bir davranış tarzı 
yoktu, ilgilenmiyorlardı. Yıllardır 
da söylüyorlardı; ”bizim ağız, diş 
sağlığı hizmetlerini özelden satın 
alma gibi bir düşüncemiz, böyle 
bir niyetimiz, böyle bir meselemiz 
yok” diye. Şimdi aynı kurumlar 
bu işin nasıl olabileceği üzerine 
toplanıp da konuşuyorlarsa, fikir 
üretiyorlarsa, o zaman farklı bir 
noktadayız demektir.

ADO: TDB kendi projesini Ba-
kanlıklara sundu. Duyduğumuz 
kadarıyla Sağlık bakanlığının’ da 
bir projesi varmış. Görüşmeler-
de bu iki projemi görüşülüyor, 
tartışılıyor.

M.A: Sağlık Bakanlığı özelden 
hizmet satın alınması konusuyla 
ilgili birçok çalışma grupları oluş-

Röportaj

TDB Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA

“Özelden Hizmet Satın Alınmasında 
Bugüne Kadar Gelinen

en iyi noktadayız.”

Hazırlayan: Serdar SÜTCÜ
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turdu. Bu gruplar konuyu farklı 
yönleriyle, farklı zamanlarda ele 
aldı. Aynı konu ile ilgili farklı çalış-
ma grupları bile oluşturuldu. Ama 
bu güne kadar somut hiçbir şey 
elde edemedik. Şu anda konu ile 
ilgili aile dişhekimliği sistemi üzeri-
ne çalışan bir grup var ancak bize 
sunulmuş yazılı bir proje yok.

Biz Sağlık Bakanlığına, Maliye 
Bakanlığına ve Çalışma Bakanlı-
ğına yazılı projemizi sunduk. Do-
ğal olarak bizde bunun karşılığın-
da, eğer farklı bir öneri varsa aynı 
şekilde bizim sunduğumuz gibi 
bir metinle bize bildirilmesini isti-
yoruz. Bize söylenen bazı şeyler 
var ama bu bilgiler daha ham bil-
giler, detayları çalışılmamış. Böyle 
bir sistem işleyebilir mi, işleyemez 
mi, bunlar tam olarak belirlenme-
miş. Teklifleri resmi bir hüviyet 
kazanmadıkça bu konuda da net 
bir cevap vermemiz mümkün de-
ğildir.

ADO: Maliye Bakanlığı özelden 
hizmet satın alınmasıyla ilgili 
durumda önünü görmek istiyor. 
Ne kadar bir maliyet yaratacağı-
nı bilmek istiyor, sınırsız harca-
maya karşı olduğunu söylüyor. 
TDB’nin sunduğu projenin mali 
portresi belli, denetimi olacak, 
belli kotaları var, yani sonuçta 
sürpriz yok, akıllarda soru işare-
ti bırakacak hiçbir şey yok değil 
mi?

M.A: Evet çok doğru. Bizim yap-
tığımız çalışmaya göre akıllarda 
soru işareti bırakacak hiçbir nokta 
yok. Genel hatlar dışında küçük 
detaylar üzerinde konuşulacak, 
tartışılacaktır. Ama şöyle bir ko-
nuda soru işareti olmaması lazım. 
Ağız diş sağlığı hizmetleri dipsiz 
bir kuyu olmayacak, Devlet bu-
raya ne kadar para ayırırsa har-
cama o kadar olacak. Yetkililerle 
konuşuyoruz, bunu anlatıyoruz. 
Verdiğimiz proje içersinde bu var. 
Bütün bunlara rağmen bu kurum-
larla, bürokratlarla görüşürken 
yetkililerle yüz yüze konuşurken 
diyorlar ki, bu harcamaların bo-

yutu ne olacak, ya tahminimizin 
üstüne çıkarsa?

Böyle bir şey yok, diyoruz ki raka-
mı siz söyleyeceksiniz. Defalarca 
anlatmamıza rağmen, yani biraz 
önce söylediğiniz gibi üzerinde 
artık hiçbir şüphe olmaması gere-
kirken hala endişeler var. 50 lira 
veriyorum diyeceksin, bu 51 lira 
olmayacak, bu kadar basit. Bizim 
bunları bu kadar net söylememi-
ze rağmen, ödemelerin 2’ ye 3’e 
katlanmasına yönelik endişeler 
varsa, demek ki farklı bilgilerle in-
sanların kafası karıştırılıyor.

ADO: SGK ve Maliye 
Bakanlığı’nın tebliğlerinden son-
ra ortada bir boşluk oluştu. Bu 
boşluk nasıl doldurulacak ve bu 
durumu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

M.A: SGK ve Maliye’nin tebliğ-
leri hizmetin kullanımını bir an-
lamda kısıtlamış hatta ortadan 
kaldırmıştır. Bir araştırmaya göre 
hizmet sunucu 5 km’den daha 
fazla bir mesafede ise insanlar o 
hizmeti kullanmaktan kaçınıyor. 
Eğer vatandaş bulunduğu yer-
de kamudan hizmet alamıyorsa, 
başka bir kamu kuruluşundan 
hizmet alabilmek için kilometre-
lerce, saatlerce seyahat etmek 
zorunda kalıyor. Devlete ilave bir 

yük oluyor. Örneğin yirmi liralık bir 
tedavi için yolluğu, yövmiyesi, ya-
nındaki refakatçisi, v.s katlanıp gi-
diyor masraflar. Bu şekilde sağlık 
hizmeti kullanımı da engellenmiş 
oluyor, sınırlandırılmış oluyor. Hiz-
metin kullanımının önüne engeller 
koyarsanız, hizmet kullanımı da 
o kadar azalır. Tedaviyi engel-
leyerek yada yapmayarak para 
tasarrufu sağlayamazsınız. Ağız 
diş sağlığı hizmetlerinde zama-
nında verilmemiş her türlü hizmet 
daha sonra pahalı hizmetler ola-
rak devlete geri döner. Başlan-
gıçta az para harcayarak kar et-
miş gibi görünürseniz de, aslında 
zarar ediyorsunuzdur. İnsanların 
çektikleri, genel sağlıklarına olan 
yansıması, bütün bunları üst üste 
koyunca, fatura çok daha ağır 
oluyor. Halbuki, sürekliliği olan bir 
sistem ile özelden hizmet alınma-
sı ile bu sorunlar çözülebilir.

ADO: Ülkemizde dişhekimine 
gitme sıklığı 0.7. Özelden hiz-
met satın alındığında bu oran 
kaç’a çıkabilir, böyle bir çalışma 
var mı?

M.A: Bu oranın kaç olacağı bi-
linmiyor ve en büyük endişeler-
den birisi de bu. Hizmete ulaşım 
kolaylaşınca hizmetin kullanımı 
da artacak, hizmetin kullanımı-
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nın artması da ilave bir maliyettir 
diye düşünülüyor. Yakın komşu-
muz Bulgaristan’dan bir örnek 
vereyim. Ağız diş sağlığı hizmeti 
sadece özel sağlık kuruluşlarında 
veriliyor ve talep %20.

ADO: aynı zamanda toplumun 
ağız ve diş sağlığı seviyesinin 
yükselmesi de demektir bu, 
değil mi? ama devlete maliyeti 
daha önemli sanki, hep bu ko-
nuşuluyor.

M.A: Şurası kesin; eğer ağız diş 
sağlığı hizmetleri başta muayene-
haneler olmak üzere özelden alı-
nacak olursa hizmet kullanımında 
bir artış olacaktır. Maliyet ne ola-
cak? İnanıyorum ki Devlet verdi-
ğinden çok kazanacak. Sağlıklı 
toplum yaratmanın hem toplum-
sal hem de ekonomik kazançları 
tartışılamaz. Onun için hiç endişe 
etmeye gerek yok.

ADO: Sağlık Bakanlığı hizme-
te erişim konusunda, hizmete 
erişimi kolaylaştırma konusun-
da ADSM’lerde çalışmalar ya-
pıyor, anketler düzenliyor, kaç 
dakika beklediniz, işlemler ne 
kadar sürdü vs. Şu anda SGK 
ve Maliye Bakanlığı tebliğlerin-
den sonra Kamuda çalışan bir 
dişhekimine düşen hasta sayı-
sı 14.037 Sadece kamunun bu 
hizmeti vermesi mümkün değil. 
Bakanlık kendi hastanelerinde 
bu çalışamları yaparken, özel-
den hizmet satın almayarak, 

hizmete erişimi engelleyerek bir 
tezat yaratmıyor mu?

M.A: Kesinlikle ortada bir tezat 
var. Kamu vatandaşa hizmet ver-
mekte yetersiz kalıyor. Eğer ağız 
diş sağlığı hizmetlerine erişimde 
bir kolaylık düşünülüyorsa, halkın 
bundan yararlanması, bunun so-
nucu olarak da toplumun ağız ve 
diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi 
düşünülüyorsa hizmete erişim ko-
laylaştırılacaktır. Ama bu saatten 
sonra bunun yolu Sağlık bakan-
lığının yeni dişhekimleri alıp, yeni 
ADSM’ler açıp hizmete erişimi bu 
yolla sağlaması değildir. Bunun 
yolu mevcut özel kuruluşların sis-
teme dahil edilmesidir.

ADO: Ülkemizde muayeneha-
nelerde çalışan 17.000 dişheki-
mi var. FDI muayenehanelerde 
1 günde 15-20 girişimsel işlem 
yapılabilir derken, bizde bu or-
talama 5-6 civarında. Demek 
oluyorki milli servet olan muaye-
nehaneler atıl vaziyette bekliyor. 
Öte yandan yeni dişhekimliği fa-
külteleri açılıyor, Mardin Artuklu 
şimdi de Van 100. Yıl Üniversi-
tesi, İstanbul Vakıf Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakülteleri, bu du-
ruma ne diyorsunuz?

M.A: Bu nasıl bir çelişki ben de an-
lamıyorum. Diyorlar ki Türkiye’de 
dişhekimi açığı var; yeni fakülteler 
kuralım, kontenjanları arttıralım, 
dişhekimi sayısını arttıralım. Bir ta-
raftan dişhekimi açığı var diye bir 

tez savunulurken diğer taraftan 
dişhekimleri muayenehanelerinde 
boş oturuyor. O zaman onları kul-
lanın, niye kullanılmıyorsunuz? İh-
tiyaç varsa mevcut olanları değer-
lendirmek daha doğru bir çözüm 
değil mi? Oturup karar versinler, 
ihtiyaç var mı, yok mu? Bize göre 
ihtiyaç yok. Çünkü özeldeki diş-
hekimleri tamgün verimli çalışa-
cak bir sistemin içersinde değiller, 
bir günde yapabileceklerinin yarısı 
kadar işlem yapıyorlar, çünkü ta-
lep yok. Neden talep yok, çünkü 
insanların özelden hizmet alabile-
cek ekonomik güçleri yok. Diğer 
yandan kamu da kuyruklar var. 
Böyle bir ortamda yeni fakültele-
rin açılmasının hiçbir yararı yok, 
zararı var. İşsiz dişhekimi sayısı-
nı arttırır, mevcut dişhekimlerini 
daha çok sıkıntıya sokar; halka da 
yararı olmaz. Mevcut dişhekimle-
rini sisteme sokarsanız, verimli 
olarak çalışabilecekleri hasta akışı 
sağlarsanız ve buna rağmen açık 
oluşursa yeni fakülteler açarak, 
öğrenci sayılarını arttırarak açı-
ğınızı kapatırsınız, ama şu anda 
açık yok.

ADO: ADO başkanı iken şu 
anda hizmet verdiğimiz yeri siz 
kazandırmıştınız, TDB başkanı 
olarak seçildiğiniz ilk günlerde 
Çankaya Belediyesi’nden bir 
arsa temin ettiniz, yine sizin dö-
neminizde TDB’nin kendisine ait 
bağımsız bir binası olacak mı?

Çankaya Belediyesi bize bir arsa 
tahsisini yaptı ama prosedürün 
tamamlanması için İçişleri Bakan-
lığının onayını bekliyoruz. Taslak 
proje hazırlandı, onay gerçekleş-
tikten sonra ise iş kaynak yarat-
maya kalıyor. Kendimize ait müs-
takil, çok amaçlı kullanabileceği-
miz bir hizmet binamızın olması 
tabi ki bizi mutlu edecektir.
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TDB Başkanı Prof.Dr. Murat AKKAYA “Özelden 
Hizmet Satın Alınması” konusunda son gelişmeleri 
meslektaşlarımızla paylaşmak amacıyla Dişhekimleri 
Odalarında yapılacak bilgilendirme toplantılarının ilki 
17.Şubat.2009 tarihinde ADO Eğitim salonunda çok 
sayıda meslektaşımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği toplantının 
ilk bölümünde TDB Başkanı Akkaya bugüne kadar 
konu ile ilgili yapılan çalışmaları anlatarak, daha son-
ra ki bölümde meslektaşlarımızın merak ettikleri tüm 
soruları yanıtladı. Prof.Dr. Akkaya ilk bölümde yaptığı 
konuşmada şunları söyledi;

Yıllardır Kamu’dan hizmet alınmasına çalışılıyor. Hiz-
met alımının kriterlerinin belirlenmesi, Başkanlar Kon-
seyi toplantılarında ele alındı. Bu toplantılarda

* Haksız rekabete karşı alınacak önlemler

* Hizmet bedellerinin geri ödenmesi

* Kapsam içine alınacak tedaviler

* Sistemin suiistimale karşı alınacak önlemler

* Hizmet basamakları, sevk zinciri

konuları kapsamlı olarak ele alındı.

Bu çalışmalarda kamu’nun endişelerini yok edecek 
sistemler bulunmaya çalışıldığı belirtilerek, Suiistimal-
lerin olması kişilerle değil sistemlerle ilgilidir. Onun 
içindir ki sistemi doğru kurmaya çalıştık.

TDB ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışmalar yaptılar. 
Maliyet esaslarına göre hizmet bedellerinin belirlen-
mesi ve AÜT-SUT ortak terminoloji çalışmaları bu 
konuda yapılan çalışmalardır. Özellikle AÜT maliyet 
esasına göre belirlenmesi en doğru çalışmadır.

Daha sonra Hizmeti tüketen kurumları bilgilendirme, 
destek alma konusunda görüşmeler, toplantılar ya-
pıldı. Bu anlamda TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, TESK, 
TOBB ve Meslek Örgütleri ile görüşmeler yapıldı, 
hizmeti tüketen kuruluşlardan destek istendi. Son-
raki aşamada “Eylem Çalışma Grubu” oluşturuldu. 
Eylem çeşitlerinin belirlenmesi, Eylem takviminin be-
lirlenmesi ve eylemlerin hayata geçirilmesi konusun-
da kararlar alındı. Bilgilendirme Toplantıları yapıldı. 
Bu toplantılarda Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, SGK, Milletvekilleri ile görüşüldü. Si-
yasi Partileri bilgilendirme toplantılarında AKP, CHP, 
MHP, DTP ve DSP ile başkan ve başkan yardımcısı 
düzeyinde toplantılar yapılarak konu ilgili bilgiler ak-
tarılarak destek istendi.

100.Yıl etkinlikleri kapsamında çok sayıda Basın 
Toplantıları yapıldı, Gazete ilanları verildi, Reklam 
spotları hazırlanarak Televizyon kanalları ve sinema 
salonlarında yayınlandı, reklam panoları ve afişlerle 
bu konuda farkındalık yaratıp, büyük kitlelerin konu-
ya ilgisi çekildi.

Başkanlar Konseyi toplantılarında son şekli verilen 
teklifimiz Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve SGK’ ya iletildi. Teklifin Ana Hatlarına 
bakacak olursak kimse sınırsız para çekemeyecek. 
Özelde verilecek hizmetin detaylarında ise; Koruyu-
cu tedaviler, Kota- yıllık maliyet, Protez işlemlerinde 
sınırlama, TDB AÜT’de indirim ve Sevksiz hasta baş-
vurusu gibi konular var.

İsteyen her dişhekimi ile sözleşme yapılacak. Yeni 
anlaşmalarda coğrafi dağılım sözleşmede dikkate 
alınabilir. Tıbbi ve mali kontrol (denetimli bir sistem) 
olacak. Elektronik provizyon sistemi kurulacak ve 
hastaların ağız durumlarının tespiti yapılacak.

11.10.2008 tarihinde Başbakanla görüşme yapıldı. 
Başbakanla yapılan görüşmede vatandaşların her 
mahallede bulunan muayenehanelerden hizmet al-
ması fikri Başbakanın en çok hoşuna giden kısım 
oldu ve bu konuyla ilgilenilmesi için talimat verdi.

Özelden Hizmet Alınması 
konusunda bilgilendirme 
toplantısı...
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29.01.2009 tarihinde Çakışma Bakanı Faruk Çelik 
“Özelden hizmet alınacağını” açıkladı. Bakan Çelik, 
başta koruyucu sağlık tedbirleri olmak üzere diş te-
davileri kapsama girecek dedi.  

02.02.2009 tarihinde SGK mensuplarının serbest 
dişhekimlerine sevkini kaldırdı. 07.02.2009 tari-
hinde Sosyal Güvenlik Kurumundan sonra Maliye 
Bakanlığı’da serbest dişhekimine sevki kaldırdı. Bu 
kararlardan sonra, sistemin kapatılmasıyla ortaya bir 
boşluk çıktı. Kamuda çalışan dişhekimlerine düşen 
hasta sayısı 13.003’ e çıktı. Zaten yetersiz olan ağız 
diş sağlığı hizmetlerinin Kamu’dan karşılanması ta-
mamen olanaksızlaştı. Vatandaş mağdur oldu. Prof. 
Dr. Murat AKKAYA’ nın sunumundan sonra toplantı-
ya katılan meslektaşlarımızın sorularına geçildi.

S. Bu görüşmeleri yaparken hangi kurumu, ba-
kanlığı muhatap alıyorsunuz, tam yetkili kamu 
kurumu hangisidir?

C. Biz bu çalışmaları yaparken Çalışma Bakanlığı 
(SGK), Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile görüşü-
yoruz, bu üç bakanlık ile muhatap oluyoruz. Hizmeti 
satın alacak Çalışma Bakanlığı (SGK), Sağlık Ba-
kanlığı sağlık politikaları açısından değerlendirecek, 
Maliye Bakanlığı da paranın patronu olarak görüş 
verecek.

S. Eczacılar gibi bizde de market dişhekimliği 
zincirleri kurulabilir mi? birde ADSM’lerin açıl-
ma sebebi, kar ettiklerinde özelleştirilmesinin 
düşünülmesi, bunun önüne geçebilecek miyiz?

C. Özel zincirlerin kurulması endişemiz var. Bunun 
olmaması için elimizden geleni yaptık ve yapmaya 
devam edeceğiz. Şu anki yasalar buna izin vermiyor. 
Yasalar değişir ise, o zaman olur. Kamu Hastaneleri 
Birliği Yasası, hastanelerin kar ettikten sonra satılma-
ları bunların hepsi risk. Muayenehaneleri dışlamak 
için çok çalışan oldu. Muayenehanelerin içinde ol-
madığı bir sistemi kabul etmiyoruz dememiz muaye-
nehanelerin kapsam içine alınmasını sağladı. Örgütlü 
ve birlikte olmamız lazım.

S. 2009 için bütçeye kaynak konuldu mu?

C. SGK bütçeye ilave para konulsun istiyordu, ama 
2009 bütçesine ilave bir para koyulmadı. Bütçeye 
ilave para koyulmaması bu iş için para olmadığı yada 
ayrılmadığı anlamına gelmemeli. Çeşitli rakamlar te-
laffuz ediliyor; 600 milyon ağız diş sağlığına ayrıldı 
deniyor. Ortada net bir rakam yok. SGK ve Maliye 
kaynak yaratacak.

S. Farklı projeler var mı?

C. Bazı kişiler ve kurumların bizimkinden farklı öne-
rileri olabiliyor. Herkesin kendisince makul projeleri 
var. Bizim projemiz ise tecrübeli bir ekibin yıllar sü-
ren deneyimleri ve çalışmalarının sonucu ortaya çıktı. 

Bütün ilave projeler ana projeyi geciktiren yada en-
gelleyen unsurlardır. Artık bu tür şeylerle kaybedecek 
zamanımız kalmadı.

S. Olumsuz gelişme durumunda ne yapaca-
ğız?

C. Kanuni hakkımızı, yargı kararlarını, devreye soka-
cağız. Onun dışında geriye bir tek şey kalıyor, birlikte 
olmak ve eylem yapmak.

S. Denetim konusunda neler diyeceksiniz?

C. Denetim mekanizmasında birinci kural kayıtların 
doğru ve düzgün tutulmasıdır. Kayıt başarılı olunca 
denetim de başarılı olur.

S. İktidar neden özelden hizmet alsın, bu açılı-
mı yapsın?

C. Bu yapılırsa hizmete erişim kolaylaşır, ağız diş 
sağlığı harcamaları artar. Ama bunları karşılayacak 
avantajları da var. Mevcut hükümetin son seçim-
lerde aldığı yüksek oy oranında sağlık politikalarının 
etkisi vardı. Genel sağlıktaki açılımlar bitti, yeni açılım 
dişhekimliği hizmetleri olabilir. Ayrıca projemizin de 
cazip yönleri var.

S. Hizmet satın alan kişinin ücreti ile doğrudan 
muayenehaneye gelen kişinin ücreti farklı ola-
cak, bu sıkıntı yaratmaz mı?

C. Tamamen sorunsuz, sıkıntısız bir sistem yoktur. 
Uygulamalar başladıktan sonra sıkıntıları görüp, dü-
zeltmeleri yaparız.

S. Bu sisteme dahil olursak, sıkıntılar bitmeye-
cek değil mi?

c. Tabii, asıl ondan sonra da sıkıntılar olacak. Geri 
ödemeler konusunda yapılan kısıtlamalar, zamanın-
da yapılmayan ödemeler vs. Önemli olan öncelikle 
sisteme dahil olmak, birlikte olmamız, bizim bu pro-
jemizin arkasında durmamız gerekiyor.
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Dünya’nın bir çok ülkesinde 
dişhekimliği muayenehanelerde 
verilen bir hizmettir. ADSM’lerin 
açılması bakanlığa daha çok 
maliyet getirmektedir. Ankara 
Dişhekimleri Odası’nın yaptığı 
maliyet analizi çalışmalarında 
özelden hizmet satın alınması 
daha avantajlıdır.
1984 yılında Dicle Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nden mezun oldum. Paris Sorbon-
ne Üniversitesi’nde dil kursları ve Dijon Tıp ve 
Dişhekimliği Fakültesi’nde 3 yıl lisans eğitimi 
yaptım. 1984 yılından beri Ankara’da serbest 
dişhekimi olarak muayenehanemde çalışmak-
tayım.

Geçmiş dönemlerde muayenehanemde hasta 
potansiyeli çok daha yüksekti. Hastaların öde-
me güçleri daha fazlaydı. Şimdi günümüzde 
sayı ve maddi güçleri çok azalmıştır. Özelden 

hizmet satın alınması, hem hastaların ağız ve 
diş sağlık sorunlarını çözecek hem de dişhe-
kimlerine hasta potansiyeli sağlayacak.

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nin açılması ba-
kanlığa daha çok maliyet getirmektedir. Türk 
Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri 
Odası’nın yaptığı çalışmalarda (maliyet analizi) 
özelden hizmet alınması hastalar, hekimler ve 
bakanlık için daha avantajlıdır. Dünyanın bir-
çok ülkesinde Dişhekimliği muayenehanelerde 
verilen bir hizmettir. Bizde de böyle olmalıdır.

Asgari ücretin onaylanmaması çok üzücü-
dür. Bunun onaylanması için Türk Dişhekim-
leri Birliği Odaların koordinasyonuyla Sağlık 
Bakanlığı’ndan görüşme talep etmelidir. Bu 
meslek kuruluşumuzun yasal hakkıdır. Bu 
da olmazsa, basına duyurular yapılmalı, Türk 
Dişhekimleri Birliği önderliğinde Odalar top-
lanmalı, kurumsal olarak birliktelik ve çok ses-
lilikle asgari ücretimizin onayının gerekliliği dile 
getirilmelidir.

Orhan Dirkeç

ve sektör çalışanlarının
meslektaşlarımızın

Özelden hizmet satın alınması, 2 yıldır imzalanmayan Asgari Ücret Tarifesi, açılan 
çok sayıdaki ADSM’lerle toplumun ağız ve diş sağlığı ihtiyacının karşılanmaya 

çalışılması ve her geçen gün mesleğimizden neler götürüyor, muayenehanelerin 
geçmiş dönemlerle kıyaslandığında bu günkü durumları konularında 

meslektaşlarımıza sorduk. Meslektaşlarımız yanı sıra labratuvar sahibler de 
düşüncelerini, istihdam yaratma konusundaki fikirlerini açıkça ifade ettiler.
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Dolar borcu ile ünit aldık, sabah 
uyandık borç üç katı olmuş...
İki kriz atlattık, üçüncüsü devam 
ediyor.
1970 Ankara doğumluyum. 1992 de Ankara 
Üniversitesi dişhekimliği fakültesinden mezun 
oldum.1993 yılından beri serbest dişhekimliği 
yapmaktayım. Evliyim 1o yaşında bir oğlum 
var. Hiç kamuda çalışmadım. Akademisyen 
olmayı çok istedim. Çünkü mezun olurken en 
büyük korkum teknolojinin ve mesleğin geri-
sinde kalmaktı. Kişinin sürekli kendini geliş-
tirmesi gerektiğine inanıyorum. Muayeneha-
necilikte, kişi isterse bunu sağlayacak ortam 
olduğunu görünce, tercihimi değiştirip serbest 
muayenehanecilik yapmaya başladım..

Tabiî ki ülkemizin değişen ekonomik süreç-
lerini düşünürsek zorlu bir yol. İki kriz atlattık. 
Üçüncüsü de devam ediyor.Dolar borcu ile 
unit aldık, bir sabah kalktık borç üç katı olmuş. 
Daha çok çalışmamız gerekti, çalıştık. Çok şü-
kür 16 yılı tamamladık.

İnanın muayenehaneciliğe ilk başladığımda 
sekreterim yoktu. Hastam gidince paspas ya-
pardım. Yeni hasta geldiğinde kim sildi yerleri 
diyince utanırdım. İkinci el ünitle yola çıktık. 
Bekleme odasında koltuklar ikinci eldi. Türkiye 
de bazı şeyler çok pahalıydı. Maske eldiven 
çok pahalıydı. Önlük kuaför malzemeleri satan 
yerden almıştım. Naylon bardak yeni çıkmıştı 
ve pahalıydı. Şimdi yeni bir muayenehane aç-
mak için uygun fiyatlar var. Malzemeler uygun 
fiyatlı.Bu konuda yeni nesil şanslı ama maale-
sef dişhekimi olmanın prestiji eskisi kadar yok. 
Bu durum beni çok üzüyor. Çok fazla fakülte 
var. Ve yeni mezun hekim umutsuz bir şekil-
de mezun oluyor. Dışarı çıkınca ne yapacağım 
telaşı var. Bizler biraz daha şanslıydık. Beklen-
timiz çok değildi. Bir dolgu yapıp mutlu olu-
yorduk. Şimdi bakıyorum yeni nesile hemen 
implant,zirkonyum ne para kazandırır telaşı 
var sanki. Bizim bir deontoloji hocamız vardı. 
Zamanla her şeyiniz olur telaş etmeyin derdi..
Biz biraz iyi yapalımın telaşındaydık. Çok çalış-
mak umrumuzda değildi.

Ama şanslı olduğumuz bir nokta vardı. Bir dol-
gu doktor muayenesiyle aynı paraydı. Şimdi 
bir doktor muayenesi 250-200 liraysa bu fiya-
ta dolgu yapmak imkansız. Ben yeni açtığım-
da bu oranda para kazanabilirdim. Polklinikte 
bile doktor muayenesiyle dolgunun üçretini bir 
tutarlardı.

Yani ilk çalışmaya başladığımızda masrafa 
oranla daha çok kazanıyorduk. Şimdi malze-
me bol olmasına rağmen daha az kazanıyo-
ruz. Değişen bu daha az kar ediyoruz. Yani 
işçilik parası düştü.

Muayenehane de daha geniş yelpaze de hiz-
met veriyoruz. Teknoloji gelişti. Halk bilinç-
lendi. İnternetten araştırıp geliyor. Mecburen 
kendinizi ve çalışanlarınızı eğitmeniz gerekiyor. 
Bir kongrenin maliyeti bir hekime, şehir dışın-
daysa 1000 TL. den aşağı değil. Birde buna 
muayenehanesinde çalışmadığı zamanki ka-
zanç kaybını ekleyin. Yılda iki kongreye katılan 
serbest çalışan hekimler için ciddi bir maliyet. 
Meslektaşlarımız zorlanıyor. Acı bir durum 
ama maaalesef kişiler kendini geliştirecek fi-
nansmanı kendi cebinden ödemek zorunda. 
Rekabetin olduğu bir sektördeyiz.

Alım güçünün düştüğü ülkemizde insanlar ne 
yapsın sağlık sorunlarını erteliyorlar. Bu yüz-
den özel muayenehanelerden kacabiliyorlar. 
Zaten diş bilinci tam oturmamış.”Dolgu yap-
tıracam şu kadar para dişi çektireyim tasar-
ruf edeyim.”Kime tasaruf oluyor. Kişi ye mi? 
Devlete mi?

Yarın öbür gün protez maliyetleri giriyor işin 
içine. Bütün malzemeler ithal.Ülke bütçesine 
zarar.

Bir havuz düşünün durmadan su dolduruyor-
sunuz. Havuzun dibinin tıpası açık. Hiçbir za-
man havuz suyla dolmaz. Diş hekimliği hizmeti 
öyle bir hizmettir ki devamlılığı olması gerekir.

Bu gün dolgu yapılır. Hasta sizin sürekli has-
tanızsa dolgu da ve diş de oluşacak kırığın te-
davisini tamirle yaparsınız. Çünkü o dişin eveli-
yatını siz bilirsiniz. Ama hasta ilk hastanız. Film 
bile alsanız dolğunun tamamını kaldırırsınız. 
Altına tam bir bakayım diye. Maliyet, masraf, 

Güzin KIRSAÇLIOĞLU
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zaman kaybı. İşte bu havuz dolmaz. Havuzun 
tıpasını kapayacak özelden hizmet satın alın-
masıyla olur. Kişinin kendine uygun bir hekimi 
olur. Mahallesinde yada işine yakın. İşinden 
izin almasına bile gerek kalmaz. Bir dolgu için 
işinden yarım gün izin alan çok. İş yeri için iş 
kaybı. Kişi gidiyor sıra bekliyor zaman kaybı.

Hatta bu hizmet satın alınmasında 6 ayda bir 
kontrolü şart koşşunlar. Başlangıç aşamasın-
da sorunlar giderilirse basit bir dolguyla sorun 
çözülür.Hatta çocuklarda füssür sealeant uy-
gulamasını zorunlu koşsunlar.Koruyucu he-
kimlik tam anlamıyla bu sistemin içerisinde ol-
sun. Dünyada bunu yapan ülkeler var..Ancak 
o zaman havuz dolar.

Özelden hizmet satın alınması halkımızında is-
teği. Hem maaşlarından bu konuda kesinti ya-
pılıyor. Hem de bütçelerinden bu para çıkıyor.

Amaç halkımıza hizmet ise tabiî ki açılsın. Bu 
ülkede parası olmadığı için diş teknisyenlerine 
giden diş çektiren insanlar var.Bu merkezler 
o kesime ulaşsın.Dişçilerdense bu kurumlar 
devreye girsin.yani amaç özelden hizmet sa-
tın alamayan kişilerin maduriyetini gidermek 
olsun.Bu kadar fakültenin hastanenin olduğu 
Ankara da bu yatırımların yapılmasına gerek 
var mı? Bilemiyorum.Köylerde kasabalar da 
çantacıların dolaştığı ülkemizde bu yatırımlar 
neden merkezlere yapılıyor.Hala bir Kırıkhan 
var bu ülkede ve bu kırıkhana gidenler.O in-
sanlar için bu tür merkezler o kadar büyük bir 
nimet ki. Türkiye büyük şehirlerden ibaret de-
ğil ki….

Bu gerçekten anlaşılır gibi değil. Çok üzülüyo-
rum. Mesleğimiz nasıl bir noktaya getirilmeye 
çalışılıyor.

Özelden hizmet satın alındığında 
devletin eczacılara yaptığı 
gibi bize de ödemelerde neler 
yapacağını düşünmek bile 
istemiyorum. Hem yok pahasına 
çalışıp, birde onu alamamak, 
vergisini cepten ödemek gibi bir 
çok sorun bizi bekliyor olacak. 
Denetim mekanizmasını çok iyi 
kurmak gerekir.
1960 Ankara doğumluyum. 1982 Ankara Üni-
versitesi mezunuyum. 1986 ‘dan beri serbest 
muayenehane hekimliği yapıyorum .

Muayenehane hekimliği her devirde cok zor 
olmuştur. Asıl işi hekim yetiştirmek ve eği-
tim vermek olan üniversiteler, ağız diş sağlığı 
merkezleri,hastaneler, adeta serbest çalışan 
hekimlerin ne yazıktır ki  muayenehanelerin ra-
kibi konumundadırlar. Avrupa ve diğer birçok 
ülkede ise durum tam tersi uygulanmaktadır. 
Dolayısıyla serbest çalışan hekimler her geçen 
gün daha da zor ayakta kalabilmekteler. Bir-
cok arkadaşım artık bir sekreter bile çalıştıra-
mıyacak durumda.

Özelden hizmet satın alınması mutlaka olmalı, 

fakat adı üstünde SERBEST DİŞ HEKİMİ. Ka-
munun hizmet satın alma gibi bi zorunluluğu 
yok. Ben 22 yıldır kamuya hiç fatura kesme-
dim , yarın hizmet alsa bile devletin eczacıla-
ra yaptığı gibi bize de ödemelerde neler ya-
pacağını düşünmek bile istemiyorum. Hem 
yok pahasına çalışıp bir de onuda alamamak, 
vergisini cepten ödemek gibi bir cok sorun 
bizi beklıyor olacak. Kısaca devletin özelden 
hizmet satın alması sonuç itibari ile  serbest 
hekimlere cok fazla bir şey kazandırmayacak. 
bu benim görüşüm. Ama olması gerektiğine-
de inanıyorum sadece bu konuda uzun vade-
de bize yararı olabilir oda cok iyi bir alt yapı  
kurularak işler hale gelmesi halınde.  Hiç bir 
alt yapı ve denetim olmadan devlet özelden 
nasıl hizmet alabilir  bu mümkün değil. sevk ve 
kontrol mekanizması kurmak gerekir. 

Çok sayıda ADSM açılması  serbest hekimin 
olmadığı gelir düzeyi düşük bölgelerde açıl-
ması gerekirken çankaya -kızılay-balgat-vs 
gibi bölgelerde  açılması enterasan Dolayısıyla 
serbest hekimlerin durumu hakıkaten zor, cok 
zor. ADSM’ ler sadece serbest diş hekimleri-
nin olmadığı gelir düzey düşük bölgelerde sı-
nırlı sayıda açılmalıdır. 

Asgari ücretin bu halını bile hala bazı hekim 
arkadaşlar yüksek bulurken bakanlığa nasıl 
kabul ettireceğiz???

Burhan ULUDAĞ



432009 • Sayı: 1

Gelecek yıllarda ADSM’lerin 
özelleştirilmesi gerçekleştirilmeye 
çalışılacak. İşte o zaman 
emeğimiz hiçe sayılarak özel’den 
çok ucuza hizmet alma yoluna 
gidecekler. Ama bimedikleri kesin 
olan bir şey var; ne yapsalar, 
kaliteli tedavileri halkımıza 
ulaştıramayacaklar.
25 yıllık devlet hizmetinden sonra Sağlık Ba-
kanlığından emekli olarak bir diş hekiminin en 
kaliteli hizmeti ürettiğine inandığım muayene-
hane ortamında tam zamanlı olarak çalışma-
ya başladım. Geçmiş dönemlerde Bankaların 
Ağız ve Diş sağlığı hizmetlerini özel diş hekim-
lerin den satın alması ve devletin bu hizmete 
bugün ki kadar talep göstermemesi nedeniy-
le daha iyi bir ekonomik pozisyon içindeydik. 
Hatta yatırım yapabilme kabiliyetimiz bile vardı. 
Yukarıda bahsettiğim politikalar bir anda pıtrak 
gibi çoğalan ADSM’ler nedeniyle tam tersi bir 
seyir izleyerek sadece beni değil, tüm meslek-
taşlarımı ekonomik zorluklar ile karşı karşıya 
bıraktı. İşçi çıkarmak benim etik bulmadığım 
asosyal bir ticari politikadır. Kazanç ve zarar 
ortak paylaşılması gereken iki değer olmalıdır. 
Bu bağlam da izlenecek yol dayanabildiğin 
kadar giderlerin kısılması ve mevcudu koruma 

yöntemi olmalıdır. Eski hekim olduğum için 
bunu şimdilik başarabiliyorum. Meslekte daha 
yeni olan meslektaşlarım ise maalesef mua-
yenehanelerini kapatarak ADSM’lerde adına 
4b denilen modern kölelik statüsüyle çalışma 
yolunu seçtiler, bir anlamda belki mecbur kal-
dılar.

Sağlıkta dönüşümün Ağız ve Diş Sağlığı yönü 
iki kademeli bir yol haritası izlemekte; birinci 
kademe meslekte kalite ve halk sağlığı kaygı-
ları bir kenara bırakılarak bol miktarda ADSM 
açarak beraberinde de asgari ücret tarifesini 
enflasyon oranı altında tutarak muayenehane-
lerin kapatılmasını temin etmek. İkinci kademe 
de ise AB uyum süreci talimatlarınca özelleş-
tirme kapsamı dâhilinde ADSM’lerin özelleşti-
rilmesini gerçekleştirmek. İşte o zaman kalan 
sağlarla emeğimiz hiçe sayılarak özelden çok 
ucuza hizmet satın alma yoluna gidecekler. 
“Ölümü göster sıtmaya razı et.” Bilmedikleri 
kesin olan bir şey var; Ne yapsalar kaliteli te-
davileri vatandaşlarımıza ulaştıramayacaklar.

Bu oyun; halk desteğini arkamıza aldığımız 
da bozulur. TDB ve Odalar; görsel ve yazılı 
medya aracılığı ile halkın gerçek menfaatinin 
muayenehanelerden alınacak hizmet ile sağ-
lanacağını halkımıza anlatmalıdır. Anketler bu 
amaç için en gerekli argümanlardır. Bizler de 
bu amaçla TDB ve Odaların oluşturacağı poli-
tikalara yardımcı olmalıyız.

Geçmiş dönemlerde hasta 
sirkülasyonum çok fazlaydı, 
çok yoğun bir tempoda 
çalışmaktaydım, tabela hastası 
dediğimiz grup daha fazlaydı. 
Zaman içersinde yoğunlukta 
azalma oldu. Tahminimce hastalar 
yeni açılan ADSM’lere yöneldi.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 
dereceyle mezun oldum. Mezun olduktan 
sonra serbest muayanehaneciliğe başladım, 
halen devam etmekteyim.

Geçmiş dönemlerde hasta sirkülasyonum 
daha fazlaydı, çok yoğun bir tempoda çalış-
maktaydım. Tabela hastası dediğimiz grup 
daha fazlaydı. Ama zaman içinde yoğunlukta 
azalma olmaya başladı ve hastalarımın yakın-

Tahir Özkan KALKAN

Nazmiye Ak
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ları ve onların tavsiye ettiği kişiler hasta profilimi 
oluşturdu...Yıllar içinde hep aynı yüzleri görür 
hale geldim. Tahminimce yeni açılan ADSM ler 
nedeniyle oraya yönelme fazlalaştı.

Bir eleman çalıştırmaktayım, maaşı, sigortası, 
yemeği, vergisi derken epey beni zorlamakta 
ama bana sağladığı kolaylıklar ve hastaları-
mızla iletişiminin çok iyi olması sebebiyle bu 
zorluklara göğüs germeye çalışıyorum. Has-
talarımızın alım gücü hissedilir derecede çok 
düştü. Zaten herkes bu yıllarda ya ev ya ara-
ba kredisi borcu altında olduğundan epey zor 
durumda. Bu durum bize de otomatik olarak 
yansıyor. Pazarlık olayı hastalarımızla aramız-
da değişmez bi kural sanki. Ödemeleri mut-
laka kovalamamız gerekiyor, zaman zaman 
senet yapıyoruz. Ama onlarda da geri dönüş 
olmayabiliyor, alamadığımız durumlar oluyor. 
Muayenehaneme yatırım yapma isteğim var 
ama malesef henüz gerçekleştiremedim. Ge-
leceğimizin garantisi olmadığı için rahatlıkla 
böyle bi yatırım altına giremiyorum...

Özelden hizmet satın alınmasını sonuna ka-
dar destekliyorum. Ama ilişki direk devlet ve 
doktor arasında olursa çok iyi olur. Bence 
hastanın devreden çıkması gerekiyor Çünkü 
hastaya yapılan ödemeler sorun yaratabilir 

düşüncesindeyim. Bu uygulamanın halkımıza 
çok şey kazandıracağına inanıyorum...Ertele-
nen diş tedavilerini yaptırabilecekler,artık son 
safhaya gelene kadar doktora gitmeme ola-
yı son bulacak. Toplum olarak ağız sağlığına 
daha fazla önem vermeya başlayacağız. Çün-
kü çoğu insan maddi imkansızlıklar yüzünden 
ve devlet diş tedavi ücretlerini ödemediğinden 
dolayı tedavilerini erteliyolar. Hastanelerde-
ki uygulamalar da ortada zaten...Çok gün 
atımı,yığılımlar vs...Ve kalitede düşme...

Çok sayıda ADSM açılması bana göre yanlış 
bi uygulama...Yukarda da değindiğim gibi yine 
yığılımlar fazla, yine çok gün atılması olayı var, 
az zamanda çok iş yapılmaya çalışıldığından 
kalite de yeterli olamıyo malesef. Onun  yerine 
devlet bizlere, yani özele hastaları yönlendir-
se hem daha yeterli zamanda özel ilgiyle ve 
çok da kısa zamanda kaliteli işler yapılacak, 
hem hastenelerde yığılımlar olmayacak, hem 
de hasta maddi sorunları düşünmeden gönül 
rahatlığıyla hizmetini almış olacak.

Asgari ücret tarifesinin 2 yıldır onaylanmaması 
bence çok düşündürücü...Ama nedenini he-
nüz çözebilmiş değilim. Bu belirsizliğin bir an 
önce kalkması gerekiyor diye düşünüyorum.

Halkın ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerine olan ihtiyaçları 
bellidir. Kamu hastanelerinin 
bu ihtiyaca istenildiği gibi 
cevap veremediğini ve diş sağlığı 
hizmetlerini vermekte zorlandığını 
da herkes bilmektedir. Bu nedenle 
halkımız ihtiyacı olan ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerini, sevk alarak 
istediği muayenehanedeki istediği 
doktordan alabilmelidir. Bu 
hakka sahip olmak halkımız için 
çok rahatlatıcı olacaktır.
1955 yılında Marmaris’te doğmuşum. 1980 
yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nden mezun oldum. Aynı yıl kamuda 
çalışmaya başladım. Mesleğimin ilk 3 yılında, 

kamuda çalışmanın yanında serbest çalışma-
ya başladım, 2005 yılında emekli olarak ayrıl-
dım. Halen Ankara’da serbest çalışmayı sür-
dürmekteyim.

Muayenehane hayatıma gelince, serbest ça-
lışmaya başladığım o günlerden bu günlere 
neler olup bittiğini ve nerden nereye geldiğimi-
zi şöyle bir düşündüğümde karışık duygulara 
kapılıyorum doğrusu. Sevinçler, telaşlar, en-
dişeler, korkular, yorgunluklar, keyifler, inişler, 
çıkışlar, umutlar, hepsini bir arada yaşamışım. 
Hele nasıl yapılacağını bilmediğim “ serbest 
dişhekimliği “ mesleğini yapmaya kalkışmak, 
bugün gençlik heyecanı olarak geliyor bana. 
Ama bu heyecan hala sürüyor ki, hala serbest 
çalışmaya devam ediyorum. Muayenehane 
kurmaya ve özel çalışmaya karar verdiğim 
günlerde her şey gözümüze basit görünüyor-
du. Bir yer kiralarız, mobilyalar koyarız, dişhe-
kimliği alet–cihazlarını yerleştiririz ve sonra da 

Bülent Özcağatay
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gelecek hastalarımızı beklemeye başlarız diye 
düşünürdük. Başka bir şeyi bilmeye gerek ol-
duğu aklımıza bile gelmezdi. Hepimiz başarılı 
ve iyi doktorlar olduğumuza inanır ve özel ça-
lışmak için bunun yeterli olduğunu sanırdık. 
Sahip olduğumuz en değerli bilgi “ çevren 
olacak abi “ şeklinde idi. Bu basit öngörünün 
dışında muayenehane işletmeciliği hakkında 
çoğumuzun pek fazla fikri yoktu. Oysa o yıllar-
da pek aklımıza gelmese de özel muayeneha-
nelerin varlığının sürmesi o gün için de bugün 
için de sağlık sigorta sistemlerine ve özel mu-
ayenehanelerde sevk yolu ile diş tedavilerinin 
yapılabilmesine bağlıydı.

Kendi muayenehanemde serbest çalışmaya 
başladığım yıllardan bugünlere doğru şöyle 
bir bakacak olursak, dişhekimliği mesleğinin 
ve serbest çalışma anlayışlarının büyük bir de-
ğişim ve gelişim içerisinde olduğunu görüyo-
rum. Malzemeler, cihazlar, teknolojiler, bilgi ve 
uygulamalar yaşamın her tarafındaki değişim-
lere paralel olarak değişmiş ve aşama göster-
miş durumdadırlar.

Dişhekimliğinde kurulu bir sevk sistemi olma-
dığı için muayenehanelerin maddi başarısı, 
eski yıllarda da bugün de genellikle orta sınıfta 
yer alan hastalarımızın içinde bulunduğu sos-
yal ve ekonomik yapıya bu çerçevede bağlı 
durumdadır.

Herkesin bildiği gibi dünyada ve ülkemizde 
sosyal ve ekonomik sıkıntıların artması sonu-
cunda kendi imkanları ile özel muayenehane-
lerden diş sağlığı hizmetlerini almaya çalışan 
hasta sayısı giderek azalmıştır. Meslektaşla-
rımız eski yıllarda görece kaliteli para kaza-
nılabildiğini ama bugün için artık bunun pek 
mümkün olamadığını dile getirmektedir. Ben-
ce de durum son yıllarda böyledir.

Buna ek olarak alet, cihaz ve malzeme fiyat-
larındaki artışlar da tuz-biber olmuş durumda-
dır. Meslektaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde 
diş tedavi ücretlerini ödemeyen hasta hikaye-
lerini giderek daha çok duymaktayım.

Özel muayenehanelerin ekonomik koşullarının 
daralmış olması, eskiyen alet ve cihazların de-
ğiştirilme temposunun düşmesine yada yeni 
teknolojilere yatırım yapılması düşüncelerinin 
de azalmasına neden olmuştur. Mesleki prob-
lemlerimize ek olarak son zamanlarda herkesi 
ilgilendiren ekonomik kriz bizleri de etkilemiş 
durumdadır. Bu nedenle muayenehane için 
öngördüğümüz yatırımları biz de ertelemiş du-
rumdayız.

Bir çok meslektaşımız her yıl katılmakta oldu-
ğu dişhekimliği kongrelerinin ve sempozyum-

larının sayısının azaldığını hatta bazı yıllarda 
katılamadığını söylemektedir. Doğrusu bizler 
de eski yıllarda daha çok sayıda kongre ve 
sempozyuma katılabilirken şimdi her yıl 1-2 
büyük kongre dışında diğer toplantılara katıl-
makta zorluk çekmekteyiz.

Özel Diş muayenehanelerinden hizmet alın-
ması herkes için gerçekten çok önemlidir ve 
mutlaka alınmalıdır. Burada herkes derken, 
hastalarımızı, dişhekimlerimizi ve ülkemizi kas-
tetmekteyim. Konuya bir bütün olarak baka-
cak olursak bir dişhekiminin yetişmesinin ne 
kadar yüksek maliyetli olduğunu görürüz. Bir 
dişhekiminin yetişebilmesi için hem aileler, 
hem devlet, maddi manevi çok fazla fedakar-
lıklar yapmak zorunda kalmaktadır. Toplam 
maliyete bakacak olursak gerçekten büyük 
boyutlu yatırımlar yapılmakta ve büyük kay-
naklar kullanılmaktadır. Sonrasında da mezun 
olan bir dişhekimi özel bir muayenehane aç-
mak istediğinde yine maddi manevi bir çok 
fedakarlıklar gerekli olmaktadır. Böylesine 
büyük ölçekli yatırımlar sonucu ülkemize ka-
zandırılan dişhekimliği muayenehanelerinden 
yararlanmamak sosyal ve ekonomik açıdan 
büyük kayıplara yol açmaktadır.

Halkın ağız ve diş sağlığı hizmetlerine olan ihti-
yaçları bellidir. Kamu hastanelerinin bu ihtiyaca 
istenildiği gibi cevap veremediğini ve diş sağlı-
ğı hizmetlerini vermekte zorlandığını da herkes 
bilmektedir. Bu nedenle halkımız ihtiyacı olan 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerini, sevk alarak is-
tediği muayenehanedeki istediği doktordan 
alabilmelidir. Bu hakka sahip olmak halkımız 
için çok rahatlatıcı olacaktır. Kamudaki diş 
polikliniklerinin önündeki yığılmalar da azala-
caktır. Bunun sonucunda ise kamudaki diş 
sağlığı hizmetlerinin niteliğinin arttırılabilmesi-
nin önü açılacaktır. Sağlık sigortası kapsamın-
da özel muayenehanelere sevklerin yapılmaya 
başlaması, özel muayenehanelerin ekonomik 
koşullarını yükseltecektir. Bunun sonucunda 
muayenehanelere yapılacak olan yatırımlar 
artacak ve bundan da en çok halkımız yarar-
lanacaktır. Halkımız kendisine çok yakışacak 
bir şekilde diş tedavilerini yaptırabilecektir. 
Devletin, diş tedavi hizmetlerinin dörtte üçünü 
vermekte olan özel muayenehanelerden fay-
dalanmaya çalışması bugün için çok gereklidir 
ve yapılmış olan mevcut yatırımların kaybolup 
gitmesini önleyecektir. Kazanç bütün boyutları 
ile herkesi kapsamaktadır.   

Devletin özel muayenehanelerden yarar-
lanmayı düşünmeyip yeni ağız ve diş sağlığı 
merkezleri açması, zaten kısıtlı olan ülke kay-
naklarımızın boşa gitmesine neden olacaktır. 
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Ülkemizdeki toplam dişhekimi sayısının dörtte 
biriyle halkın ağız ve diş sağlığı hizmetlerine 
olan ihtiyaçlarını kamuya ait ağız ve diş sağlı-
ğı merkezlerinde çözmeye çalışmak ve kalan 
dişhekimlerini ve muayenehaneleri görmezden 
gelmek fikrimce sıkıntılara yol açabilecektir.

Basından izleyebildiğimiz kadarıyla ağız ve diş 
sağlığı hizmetleri sektörüne yabancı sermaye 
ilgi göstermekte ve yatırım yapmaktadır. Şu 
anda özel muayenehanelere gitmekte halkımı-
zın ne kadar zorlandığını düşünecek olursak 
yabancı sermayenin ne gibi bir beklenti ile 
yatırım yaptığını sormak gerekir diye düşünü-
yorum. Böyle bir durumla meslek hayatımda 

ilk kez karşılaşıyorum. Asgari fiyat tarifesinin 
onaylanmasının herhangi bir amaçla yapılma-
dığını daha önce görmedim. Meslektaşlarımız 
için çeşitli sıkıntılara neden olduğunu düşün-
düğüm bu durumun, son zamanlarda epey-
ce tartışma konusu olan özel kurumlara sevk 
yapılması konusuyla ilgili olduğunu düşünüyo-
rum.

Özel kurumlara sevk yapılması durumunda 
ödeme yapılan devlet listesi ile TDB Asgari Fi-
yat Tarifesi arasında bir “ ilişki “ oluşturulma 
çabası var gibi geliyor bana. Tam olarak adı 
konulamayan bir liste var ve yüksek sesle söy-
lenemiyor galiba.

En güvendiğimiz hastalarımız bile 
ödemelerini aksatabiliyor ve biz 
dişhekimleri çok korumasızız. Şu 
anda yeni muayenehane açacak 
dişhekimi meslektaşlarımıza güç, 
kuvvet ve şans diliyorum.
1970 yılında Ankara’da doğdum. Tahsil haya-
tım Ankara’da geçti. 1992 yılında Ankara Üni-
versitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun 
oldum. 1992 yılından beri serbest muayene-
hane hekimi olarak çalışmaktayım.  

1993 yılında mesleğe ilk başladığım zaman-
ları hatırlıyorum. Mark 8.000. tl civarındaydı. 
20.000 Mark borçla muayenehaneciliğe baş-
lamıştık. Bir sene sonra borcumuzu ödediği-
mizde Mark 23.000. lira olmuştu. Yani üç ka-
tını vererek borcumuzu ödemiştik. Bu günün 
rakamlarını düşünecek olursak Euronun 6300 
ytl olması gibi bir şey. İşe yeni başlamış olma-
mıza rağmen borcumuzu ödeyebilmiştik.

Hastamız başta çok değildi ama tek sekreter-
le iki doktor gayet güzel idare ediyorduk. 3 yıl 
sonra yalnız çalışmaya başladığımda artık tüm 
masrafları tek başıma göğüslemek zorunday-
dım ki; itiraf ediyorum memur bir anne ve ba-
banın çocuğu olarak tek başına muayenehane 
yürütmek başta beni korkutmuştu. Bu korku 
da çok sürmedi yeni çalışma şekline de çok 
çabuk alıştım. Gerçekten hayalini kurduğum 
bir kliniğin sahibi oldum. Eleman sayısı arttı. 

Artık aletlerin elle değil makinada yıkandığı, 
panaromik film ve fosfor plak taryıcısı ile film-
lerin digital ortamda çekilip saklandığı, ünitlere 
distile, steril saf suyun geldiği, merkezi kom-
ressör ve cerrahi aspiratör sistemlerin kulla-
nıldığı, kablosuz ağız kamerası, işınlı dolgu ve 
klinikte her odada, tüm programların network 
sistemi ile  görmeye olanak sağlandığı, mer-
kezi güvenlik sistemleri ile korunan, toplantı 
odası ve dinlenme odası ile hayalini kurduğum 
bir alana dönüştü. 50 metrekareden bu me-
kana yolculuk benim için gerçekten düşünü 
kurduğum bir düşünce ile başlayan gerçeğe 
dönüşen bir öykü oldu.

Muayenehane yatırımlarına her zaman önem 
verdim. Mesleki kurslara ve kongrelere katıl-
maya özen gösterdim. Her katıldığım toplan-
tı da mutlaka mesleki  bir kitap hediye ettim 
kendime. Mesleki dergilerin çoğuna abone ol-
dum. Dişhekimliğine destek olabilecek meslek 
dışı kurslara da katıldım ki NLP, Çözüm Odaklı 
Koçluk, Hipnoz bu kurslardan bazılarıdır.

Mesleğin başında da şimdide hep işimi zevkle 
yapmaya çalıştım. Yine de hastalarımın ve be-
nim de alım gücümün çok etkilendiği dönem-
ler olan kriz dönemlerinde zorlandığımı itiraf 
etmeliyim. Hastaların ödemeleri de çok değişti 
bu dönemlerde. Şu anda da durum herkesçe 
ortada. Çekimlerin dolgulara, implantların pro-
tezlere tercih edildiği, sadece acil tedavilerin 
yapılabildiği ve ne olur ne olmaz diye insan-
ların az da olsa birikimlerini yastık altına attığı, 

Zerrin Tüfekçi



472009 • Sayı: 1

sağlığına bile para ayırmaktan çekindiği karar-
sız dönemlerden birini yaşıyoruz. En güvendi-
ğimiz hastalarımız bile ödemelerini aksatabili-
yorlar ve biz dişhekimleri aslında bu konuda 
çok korumasızız. Şu anda yeni muayenehane 
açacak dişhekimi meslektaşlarımıza güç ve 
kuvvet ve şans diliyorum. 

Ben yılladır memur, SSK’lı ve Bağ Kur’lu has-
talarıma karşı kendimi hep çok kötü hisseder-
dim. Çünkü bu  hastaların hem maaşlarından 
her türlü sağlık giderleri için para kesilir, hem 
de çoğunlukla dişleriyle ilgili tüm işleri imka-
nı olan herkes özel muayenehanelerde  yap-
tırırlar. Bazen de hastanelerde yaptırırlar ve 
beğenmezler ve yine muayenehanelerde iş-
ler tekrar yapılır. Bunlara defalarca şahit ol-
muşuzdur. Burada büyük bir ısraf olduğunu 
düşünüyorum. Her konuda gelişme gösteren 
Türkiye’nin sağlık konusunda da bu sıkıntıla-
rı aşacağına  yürekten inanıyorum. Gerek biz 
hekimler ve gerekse de hastalar bu konu da 

gereken özveriyi yıllardır gösterdik. Sıra şimdi 
devletimizde.  Bu konuda ne söylesek yanlış 
anlaşılabilir ama biz serbest çalışan dişhekim-
lerinin yaptığı işlerin tamamını devlet yapacak-
sa biz de devlete geçelim, devlet hepimize 
maaş bağlasın. Tüm dünyada her şey giderek 
özele kayarken burada bir yanlışlık var gibi ge-
liyor bana. Haksız bir rekabetle uzun süredir 
kendimizi anlatmaya öçalışıyoruz. 

Asgari ücret tarifesinin 2 yıldır onaylanma-
masının  nedenlerini bilmiyorum. Ama 2 yıldır 
bizim malzemelerimizde ciddi bir fiyat artışı 
olduğu kesin. Tüm bunlar bize bu kadar yan-
sırken, fiyatlarımıza yansımaması bizi zorluyor. 
Hastalarımızda da “Demek ki bizden aldıkları 
ücret çok yüksekmiş  iki senedir zam yap-
mayı gerektirmeyecek kadar fazla rakamlarla 
çalışılıyormuş” inancı gelişmeye başladı ve en 
çok da bu beni üzmekte. Bu konuda ki gerek-
li düzeltmenin en kısa zaman da yapılmasını 
bekliyorum.

 Labratuvar sahibi Mithat Taşbek

Eskiden çalıştığımız 70-80 
dişhekimimiz vardı. Dolayısıyla 
bizde 15-20 kişiye istihdam 
yaratıyorduk. Şimdilerde 2-3 kişi 
çalıştırabiliyoruz.
Bu meslekle ilk tanışmam, genelde olduğu gibi 
yaz ve tatil günlerinde bir yakınımızın aracılığıy-
la oldu. Yani 1994 yılından itibaren, yaklaşık 35 
yıldır bende bu camia’nın içindeyim.

Geçmiş yıllarda halkımızın alım gücü yüksekti, 
bu kadar çok ADSM yoktu, muayenehaneler 
halkımızın ağız ve diş sağlığı konusunda birinci 
sırada hizmet veriyorlardı. Dolayısıyla bizlerde 
çok çalışıyorduk, çalıştığımız 70-80 dişhekimi-
miz vardı. Bizde işleri yetiştirebilmek için 15-20 
kişiye istihdam yaratıyorduk, o kadar eleman 
çalıştırmamıza rağmen şartlar bu kadar ağır 
değildi. Şimdilerde o kadar çok elemanımız 

yok, çünkü muayenehanelerde eski iş potan-
siyeli yok. Şimdilerde ise 2-3 kişi çalıştırabili-
yoruz.

Özelden hizmet satın alındığında öncelikle is-
tihdam artacak, bir çok kişye istihdam yaratıla-
cak, halkımız evinin yakınından bu hizmeti ala-
cak onlar bir çok sıkıntıdan kurtulacak, hizmet 
ayağına gelecek.

Çok sayıda ADSM açılması bir çok sorunu be-
raberinde getirdi. İstihdam, yatırım ADSM’ler 
bu olayları sınırlamamıza neden oldu, çünkü 
yapısındaki ve uygulamadaki hatalar, üç veya 
otuz elemanla çalışan Labaratuvarları aynı kul-
varda yarışa zorlaması nedeniyle yatırımı, istih-
damı ve kaliteyi düşürdü. SB belgesi olan her-
kes aynı hakka sahip, kurumlar memnun ol-
masalar bile uygulama zorunluluğu nedeniyle 
bir şey yapamıyorlar. Eski günlerimizi arıyoruz.



Uygun koşullarla
POS terminali
bu pakette*

DOKTOR VE DİŞ
HEKİMLERİNE ÖZEL 
GENİŞ SPEKTRUMLU

İHTİYAÇ PAKETİ

TEB’den banka işlemleriyle vakit kaybetmek istemeyen doktor ve
diş hekimlerine özel hizmet paketi: Medi-Kit.

İçinde hayatınızı kolaylaştıracak bankacılık hizmetlerinin
yanı sıra hızlı ve kefilsiz tüketici kredileri,

leasing indirimleri ve avantajlı sigorta ürünleri var.
Kullanın, etkisini hemen göreceksiniz. 

*Maliye Bakanlığı onaylı POS terminali

MEDIKIT ilan 210X297.indd   1 10/28/08   3:06 PM
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 20.01.2009 tarihin-
de yaptığı grup konuşmasında genelde sağlık, özelde 
Dişhekimliği ile ilgili görüşlerini açıkladı. Baykal yaptığı 
konuşmada;

“Dişhekimleri olağan üstü sıkıntılı bir noktaya gel-
miştir ve onları tamamen gözden çıkaran bir anla-
yışa dayalı politika uygulanmaktadır.” demiştir.

“Değerli arkadaşlarım,

Türkiye’de bir süreden beri sağlık sektöründe çok ciddi 
rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sağlık sektö-
ründe yer alan işletmeler, o işletmelerde çalışan sağlık 
personeli hepsi hayatından şikâyetçidir ve maalesef ters 
politikalar uygulanarak bazen özel sağlık kurumları hızla 
teşvik edilmekte, birbiri ardından kurulan sağlık kuruluş-
ları bir süre sonra çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kal-
makta, batma tehlikesine maruz kalmakta ve bu tablo 
da seyredilmektedir. Sağlık alanında artık işler bir yazboz 
tahtasına dönmüştür, bir karar alınmakta, kısa bir süre 
sonra o karardan vazgeçilmekte, tam tersi uygulanmak-
tadır. Sevk zinciri uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? 
Bir bakıyorsunuz sevk zinciri uygulanacak diye bir politi-
ka götürülüyor, bir süre sonra bunun tam tersi uygulan-
maya başlanıyor ve bu kararsızlık, bu dağınıklık içinde 
çok ciddi sorunlar, sıkıntılar çıkıyor.

Dişhekimleri olağanüstü sıkıntılı bir noktaya gel-
miştir        

Değerli arkadaşlarım, sağlık sektöründe iki noktaya özel-
likle dikkati çekmek istiyorum, bir, diş hekimlerinin duru-
mu. Diş hekimleri olağanüstü sıkıntılı bir noktaya gelmiştir 
ve onları tamamen gözden çıkaran bir anlayışa dayalı bir 
politika uygulanmaktadır. Her yerde özel sağlık kuruluş-
larının ortaya çıkması teşvik edilirken, diş hekimleri bakı-
mından bunun tam tersi uygulanmakta ve diş hekimleri 
faaliyetlerini sürdüremez hâle dönüşmüş bulunmaktadır. 
Bir yandan Türkiye’de çok ciddi diş sağlığı sorunları var-
dır, öte yandan bu sorunların çözümü doğrultusunda 
yardımcı olabilecek kesimlerin devre dışında bırakıldığı 
bir uygulama vardır. Yine, özel sağlık kuruluşları çok cid-
di sorunlarla karşı karşıyadır ve pek çok sağlık kuruluşu 
batma tehlikesine maruzdur. Sağlık kuruluşları büyük 
sağlık monopollerine teslim edilmek istenmektedir. Özel 
desteklerle, özel kolaylıklarla çok büyük monopol tesis 
edebilecek, tekel oluşturabilecek sağlık kuruluşlarının 
önü açılmak istenmektedir. O nedenle kurulmuş olan 
sağlık kuruluşlarını devreden çıkaracak politikalar bir sü-
reden beri yürütülmektedir. Şimdi bu çerçevede son bir 
hazırlık var, şimdiden o konuda bir uyarıyı söyleme gere-
ğini duyuyorum. Neymiş? Sağlık kuruluşları derecelendi-
rilecekmiş birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü 
diye, sonra sınıf sınıf o kamunun, sosyal güvenlik kuru-
munun her tedavi için öngördüğü paket miktarını birinci 
sınıf sağlık kuruluşları, mesela yüzde 100 aşabilecekmiş, 
ikinci sınıf sağlık kuruluşları işte yüzde 40, yüzde 30 
aşabilecekmiş, üçüncü sınıf bilmem ne olacakmış falan. 

Böylece ne olacak? Birinci sınıf dediği sağlık kuruluşları 
daha yüksek bir tedavi uygulama şansına sahip olacak, 
diğerleri tamamen devreden çıkarılacak, böylece bir te-
kel zincir sağlık sistemleri bütün Türkiye’de kurulacak. 
Eczanelerde de aynı şeyi gerçekleştirmeye yönelik bir 
proje var. Bunlar yanlış işler değerli arkadaşlarım. Dün-
yanın hiçbir yerinde sağlık kuruluşları birinci sınıf, ikinci 
sınıf diye ayrılmaz. İkinci sınıf sağlık kuruluşu ne demek? 
İkinci sınıf vatandaş mı var Türkiye’deki ikinci sınıf sağlık 
kurumuna gitsin. Devletin görevi her vatandaşını o birin-
ci sınıf denilen sağlık hizmetlerine kavuşturmaktır. Görev 
budur, amaç budur. Bir ayrım yapmayı, sağlık kuruluşları 
arasında sınıflandırma yapmayı içine sindiren hükümet 
vatandaşlar arasında sınıflandırma yapmayı içine sindir-
miş demektir. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez, dünya-
da da böyle bir sınıflandırma yoktur. Lokanta sınıflandı-
rır gibi sağlık hizmetlerini sınıflandıracaksınız, bu kabul 
edilemez, bu çok yanlıştır. Bu arayıştan hükümet derhal 
vazgeçmelidir, kıyameti koparırız. Birilerini zengin ede-
ceğiz diye, ona paketin çok üzerinde bir tedavi faturası 
imkânı sağlayacağız diye böyle bir ayrımı yapmalarını 
hiçbir şekilde kabul edemeyiz.

Değerli arkadaşlarım, bir yandan sağlık kuruluşlarını 
kurduruyorsunuz, ondan sonra bir doktor daha almaya 
kalksa bir özel sağlık kuruluşu, hayır, ben sana izin vere-
ceğim, izin vermiyorum diye engelliyorsunuz. Yani özel 
bir sağlık kurumu var olan sistem içinde yanında çalışan 
doktor sayısını bir artırmaya kalksa izin vermiyorsunuz, 
böyle bir şey olabilir mi? Tabii kime izin verip kime izin 
vermeyeceğinizi siz takdir ediyorsunuz. Değerli arka-
daşlarım, bunlar yanlış işler. Vatandaşın sağlığıyla kimse 
oynama hakkına sahip değildir, kimse vatandaşın sağlığı 
üzerinden zenginleşme arayışına girmemelidir, girenlere 
de iktidar destek olmamalıdır, kol kanat germemelidir.”

BAYKAL;
dişhekimleri olağan üstü sıkıntılı
bir noktaya gelmiştir.
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MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT, “Dişhekimliği hizmetlerinin muaye-

nehanelerden alınmasına yönelik” Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, TBMM Başkanlığı`na 14.01.2008 tarihinde bir 

soru önergesi verdi.

 

Önerge Metni:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
14.01.2008

Ahmet Duran BULUT 

Balıkesir Milletvekili

Ülkemizde diş ve dişeti hastalıkları, gelişmiş olan ülkelere göre çok yaygındır. Sağlık 

Bakanlığının istihdam ettiği diş hekimleri sayısı 5500 civarındadır. Kamu kuruluş-

larında çalışan diş hekimlerinin diş ve diş hastalıkları ile ilgili talepleri karşılaması 

sınırlıdır. Ülkemizde diş hekimliği hariç sağlık sektörünün tüm bileşenlerinden hiz-

met alınması yoluna gidilmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin toplumumuzda 

yeterli hizmet verilmemesine rağmen muayenehanelerden yararlanma yoluna gidil-

memektedir.

1- Kaynakların en iyi şekilde kullanılması açısından başta muayenehaneler olmak 

üzere serbest çalışan diş hekimlerinden hizmet satın alınması doğrultusunda 

çalışmalarınız var mıdır?

2- Sosyal Güvenlik sistemi içerisinde kişilerin serbest çalışan diş hekimlerine sevk-

siz doğrudan başvurulabilmesini sağlayacak mısınız?

Ahmet Duran Bulut önergesinde; ülkemizde diş ve dişeti hastalıklarının çok yaygın 

olduğunu ve Sağlık Bakanlığının talepleri karşılamada yetersiz kaldığını buna rağ-

men muayenehanelerden yararlanma yoluna gidilmediğini belirtti.

Sağlık Bakan’ına
Soru Önergesi



BLUE BITE
Artık kapanış kayıtlarınızda problem 

olmayacak BLUE BITE fast / 
superfast ısırma kalıbı materyali,

yumuşak krema kıvamında 
önceden tahmin edilebilen

miktarlarda ve ideal şerit deseninde 
bir oral sertleşme süresi sunar ve 

daha fazla hassasiyet için kaya 
sertliğine gelerek tam olarak 
istediğiniz yeri doldurur. Sert 

olmasına rağmen kolay kırpma 
ve kesme için yeterince esnektir. 

Üstün işleme
özellikleri sayesinde ilk denemede 

mükemmel bir oklüzal yerleşme 
elde edilir. Tam istediğiniz yerde 

durur.
• Dişlerin kapanmasına karşı direnç, 

tekrar açılma yoktur!
• Hassasiyet için çok sert, ancak 

kolay kırpma için esnek
• İdeal çalışma hızınızı seçin

– Fast - 30 saniyelik çalışma süresi
40 saniye oral sertleşme süresi

– Superfast - 20 saniyelik çalışma 
süresi

30 saniye oral sertleşme süresi

Ezelase

Diyot lazerler bir cok kullanım 
alanıyla dişhekimliği pratiğinde 
hak ettiği yeri bulmuştur.Bilase, 
“Ezelase” lazer cihazı(940 nano-
metre) 810 nm ve 980 nm diyot 
lazerlerin en iyi klinik özelliklerini bir 
araya getirmiştir. 
• Tam renkli dokunmatik ekran ve 

iPod benzeri navigasyon sistemi 
• Hasta konforu için ConfortPulse 

sonsuz puls konfigurasyonu 
• Ultra-hafif fiber ve Handpiece 
• Kablosuz Ayak Pedalı 
• Elde taşınabilecek kadar portatif 
• Kolaylıkla cihaz sehpası üzerine 

konulabilir 
• Duvar ya da unite kolayca 

monte edilebilir 
• 810 nanometre dalga boyunda 

da üretilmektedir 
• Fiberlerin uçlarını açmaya ve 

kesmeye son 
• Ekonomik steril disposable 

eztip’ ler saniyeler içinde 
değiştirilebilir. 

• 200, 300 ve 400 mikron çaplı 
uçlar ayrı paketlerdedir. 

• Cerrahi, perio, hijyen ve endo 
uygulamaları için değişik boy-
larda uçlar.

Vanish  XT

Hassasiyet sorununa yeni cözüm 
3M firmasından  Vanish  XT 

Extended Contact Varnish ile 
geldi. Hızla hassasiyeti azaltır 

geleneksel tedavilere yardımcı 
olur. Bu yeni teknoloji flor kalsiyum 
ve fosfat içerir ve salınımını yapar. 

In-vitro calısmalar Vanish XT 
nin altında ve cevresınde çürük 

olusumunu engelleyen bir bölge 
oluşturduğunu göstermiştir.

• 24 saatlik periyoda alısılagelmiş 
flor cilalarından daha fazla flor 

salar
• 6 aylık koruyucu bariyer 

oluşturur
• Flor kalsiyum ve fosfat salar
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Bükülebilen Dev Plazma TV
Japonya’da üretilen ince ve bükülebilir dev plazma ekran 2009’a 
damgasını vurmaya hazırlanıyor. 125 inç’lik bir ekrana sahip olması 
beklenen yeni plazma ekran, üreticisi Shinoda Plasma tarafından 
geçtiğimiz günlerde Japonya’da gerçekleştirilen FPD International 
sergisinde tanıtıldı. Plazma ekranı diğerlerinden ayıran en önemli 
özelliği boyutlatından çok ince ve esnek oluşu. Plazma sadece 1 mm 
kalınlığında ve esnek bir yapıya sahip. Bu sayede kullanıcılar, ekranı 
bükme gibi bir şansa sahip olabiliyor. Ancak esnek plazma teknolojisinin 
kat etmesi gereken daha çok yol var. Çünkü ekran sadece 960 x 360 
piksel çözünürlüğü destekliyor. Bu çözünürlük, günümüz standart TV 
yayınları için bile yeterli değil.
1.4kg’lık ağırlığı ve 600Watt’lık güç tüketimiyle dikkat çeken yeni plazma 
ekranın 2009 yılının Nisan ya da Mayıs aylarında raflardaki yerini alacağı 
tahmin ediliyor
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E-Kâğıt
E-kağıt olarak da adlandırılan elek-
tronik kâğıdın en büyük özelliği ince 
olmasıdır. Bu inceliği sayesinde 
standart olarak kullandığımız kâğıdın 
işlevlerini görür. Ancak normal kâğıt-
tan farklı olarak bir sayfa elektronik 
kâğıdın üzerinde sayfalarca yazı hat-
ta kitaplar okuyabilirsiniz. Elektronik 
kâğıdın başka bir özelliği de sürekli 
elektrik harcamamasıdır. Bunlar 
hem yer, hem enerji açısından ta-
sarruf etmeyi sağlayan özelliklerdir. 
Tabii bu yıl dünyada 280 milyon 
ton kâğıt, başka bir deyişle A4 bo-
yutunda 56 trilyon kâğıt tüketileceği 
düşünülürse, en büyük yararının or-
manların korunması olduğu düşü-
nülebilir. Bir görüntüleme teknolojisi 
olan elektronik kâğıt, normal kâğıt ve 
mürekkebin işlevini yerine getirmeye 
çalışır. Arkadan piksellerin yansıtıl-
ması sistemiyle çalışan ve birçok 
yerde kullanılan düz yüzeyli ekran 
teknolojisinden farklı olarak bu bu-
luş, normal kâğıt gibi ışığı yansıtma 
ilkesine dayanır. Metin ve görüntüleri 
ekranda görüntülemek için sürek-
li elektrik kullanmayan bu sistem, 
bunların daha sonra değiştirilmesine 
de olanak sağlar. Elektronik kâğıdın 
görüntü teknolojisi, sık ekranlardan 

televizyon ya da monitör gibi gö-
rüntüyü sürekli yinelemez, sabit bir 
görüntü sunar. Daha geniş bir gör-
me açısı sağlaması ve dışarıdaki ışığı 
yansıtması açısından da rahat ve iyi 
bir okuma sağladığı kabul edilir. Hafif 
ve dayanıklı olmaları da bu ekranların 
olumlu özelliklerindendir..  Elektronik 
kağıtla, gazete ve dergilerin, radyo - 
televizyon ve Internet karşısında ya-
şadığı gündemi geriden takip etme 
durumu ortadan kalkacak. Elektro-
nik kağıtla, gazete ve dergiler, tele-
vizyon gibi aynı anda okuyucularına 
ulaşabilecekler. Gazete yöneticileri 
‘Breaking News’ denilen flaş ha-
berler ile gün içinde istenildiği kadar 
gazetelerini yenileyebilecekler. Elek-
tronik kağıda basılan gazetelerde 
hareketli görüntüler olabilecek ve bu 

özellik gazeteyi daha dinamik hale 
getirecek. Elektronik kağıt, özellikle 
medya kuruluşlarının önem verdiği 
magazin haberlerine yeni bir boyut 
kazandıracak. Dakika dakika ünlü 
kişilerin ne yaptıkları hayranlarına ak-
tarılabilecek. 
Elektronik kağıt, pazarlama iletişimi 
ve reklam faaliyetlerinde de kulla-
nılabilecek. Bu teknoloji ile reklam 
panosu olarak kullanılacak çeşitli 
büyüklüklerde beyaz panolar üzeri-
ne, radyo dalgaları aracılığı ile rek-
lam içeriği ve görseli aktarılabilecek. 
Öğrenciler ve okuyucular, elektronik 
kağıda basılan kitap ve gazeteleri bir 
kalemle veya parmaklarıyla işaretle-
yerek okuyabilecek ve işaretledikleri 
yerleri boş bir sayfada ayrı bir yazı 
haline getirebilecekler.
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2009 Yılı Tıbbi Atık 
Ücretleri

Ankara Valiliği 25 Aralık 2008 tarih 
ve 2008/24 sayılı Mahalli Çevre Ku-
rulu Kararı’na göre 2009 yılında Tıbbi 
Atık Toplama Berteraf bedeli olarak 
büyük miktarda atık üreten sağlık 
kuruluşları (tıbbi atıkların kontrolü yö-
netmeliği Ek-1 a bendinde yer alan 
sağlık kuruluşları) için 66 Ykr/kg, orta 
ve küçük miktarda atık üreten sağlık 
kuruluşları(tıbbi atıkların kontrolü yö-
netmeliği Ek-1 b ve c bentlerinde yer 
alan sağlık kuruluşları) için sefer başı 
6,6 YTL ‘dir.

Dişhekimlerine 
Hepatit B Aşısı

Hepatit B Kontrol Programı amacıyla 
başlatılacak aşı kampanyası çerçe-
vesinde, Odamıza bağlı ilçelerdeki 
dişhekimi sayıları belirlenerek liste 
halinde Bakanlığa bildirilmiştir. T.C. 
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü risk altındaki kişi 
ve grupların azaltılmasına yönelik ola-
rak Hepatit B aşı kampanyası başla-
tıyor. Risk altındaki meslektaşlarımızın 
bu konuya gereken önemi vereceğine 
inanıyoruz. Konu hakkında Odamız-
dan bilgi alabilirsiniz.

Mamak
ADSM Ziyareti

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu 26 Şubat 2009 günü Mamak 
ADSM Başhekimliği’ne yeni ata-
nan Dt.Selda DEMİRKÖPRÜLÜ’yü 
ziyaret etti. ADO Yönetim Kurulu 
Üyeleri görevine atanan Dt.Selda 
DEMİRKÖPRÜLÜ’yü kutlayarak ça-
lışmalarında başarılar diledi.

Tepebaşı
ADSM Ziyareti

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu 22 Ocak 2009 günü Tepeba-
şı ADSM Başhekimliği’ne atanan Dt. 
Murat YILMAZ’ı ziyaret etti. ADO Yö-
netim Kurulu Üyeleri görevine atanan 
Murat YILMAZ’ a başarılar dilerken, 
son günlerde gündemde olan özel-
den hizmet satın alınması konusunda 
karşıklıklı görüş alışverişinde bulunul-
du. Başhekim YILMAZ’da bu nazik 
ziyaret için teşekkür ederek, meslek 
örgütümüzün temsilcilerine çalışma-
larında başarılar diledi.

Hizmet Alımına 
İlişkin Toplantılara 

TBD’de Katılıyor

18.02.2009 tarihinde SGK Başkanı 
Fatih ACAR ve SGK Yönetim Kurulu 
üyesi Sinan ÖZKAN ile bir araya gelen 
Prof.Dr.Murat AKKAYA başkanlığın-
daki TDB Heyeti, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca yapılan hizmet 
alımı konusundaki çalışmaların bir an 
önce sonuçlandırılması talebinde bu-
lundu.

SGK Başkanı Fatih ACAR da toplan-
tıda, acele edip yanlış yapmak iste-
mediklerini ve hedeflerinin “doğru ve 
sürdürülebilinir” bir sistemi kurmak 
olduğunu söyleyerek, bundan sonraki 
çalışmalara TDB yetkililerinin katılma-
sının faydalı olacağını belirtmiş,ayrıca, 
dişhekimi dağılımı, ülkemizdeki ağız 
diş sağlığı, hizmet sunumundaki 
mevcut durum ve sorunlar ile ilgili 
18.10.2008 tarihinde Başkanlıkları-
na sunduğumuz teklifimizin detayları 
konusunda Birliğimizin önümüzdeki 
hafta içerisinde bir sunum yapmasını 
talep etmişti.

Kamunun, başta muayenehaneler 
olmak üzere özel sağlık kuruluşların-
dan hizmet almasına yönelik Sosyal 
Güvenlik Kurumu`nda iki yeni toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

Her iki toplantıda da hizmet sunumu-
na ilişkin provizyon ve kayıt sistemleri 
üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Bir Ayda İkinci 
Saldırı!

Geçtiğimiz günlerde Van`da ve 
Isparta`da meslektaşlarımıza karşı giri-
şilen darp eylemlerinden sonra bir baş-
ka olayda İstanbul`da meydana geldi. 
12 Şubat Perşembe günü İstanbul 
Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi`nde 
görev yapmakta olan meslektaşımız, 
hastası tarafından darp edilerek, ya-
ralandı. Mesleğini tıbbi kriterlere uy-
gun olarak yapma yerine,  sadece 
işlem sayısını artırmaya yönlendiren 
sistemin bir parçası haline getirilmeye 
çalışan meslektaşlarımız, ağır iş yükü 
ve bunun getirdiği her türlü olumsuz 
şartlar altında eziliyor. Bu  çalışma ko-
şulları sonucu,  yapılan tedavinin ka-
litesinin düşmesiyle; hasta-dişhekimi, 
dişhekimi-personel ve yönetici-dişhe-
kimi arasında gerginlik doğuyor.  Ya-
ratılan bu yanlış sistemin sorumlusu 
gibi  görülen meslektaşlarımız fiziksel 
şiddete maruz kalıyorlar.
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Malatya`da Çirkin 
Saldırı

Malatya Dişhekimleri Odası Başkanı 
Gökmen Kenan Özdal, Genel Sekre-
ter Kerem Kurttaş ve Sayman Murat 
Canbek`in muayenehaneleri  kundak-
lanmıştır. Yapılan bu çirkin saldırıda 
her üç muayenehanenin kapısı benzin 
dökülerek yakılmış, muayenehaneler 
kısmen zarar görmüştür. 

Her üç meslektaşımızın Oda Yöne-
ticisi olması ve son dönemde sahte 
dişhekimlerine yönelik yürütülen faa-
liyetlerinden dolayı kundaklama ola-
yının, gözdağı vermek üzere sahte 
dişhekimleri tarafından yapılabileceği 
akla gelmişti.

Olayı araştıran Asayiş Şubesi Gasp 
Büro Amirliği ekipleri, diş teknisyeni 
olan Ü.G. ile birlikte kardeşleri olan 
B.G. ve A.G. adlı şüphelileri teknik 
çalışma sonucunda yakaladı. Şahıs-
ların Malatya Dişhekimleri Odası`nın 
sahte dişhekimlerine yönelik olarak 
başlattığı mücadele nedeniyle, Oda 
yönetimde bulunan dişhekimlerinin 
işyerlerini kundakladıkları iddia edildi. 
Yakalanan üç şüpheli, sevk edildikleri 
mahkemece tutuklanarak Malatya E 
Tipi Cezaevine teslim edilmişlerdir. 

Ankara Dişhekimleri Odası olarak 
meslektaşlarımıza yönelik bu hain 
saldırıyı kınıyor ve meslektaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

YÜZ BİN İMZA …

Hizmet Alımına İlişkin Dilekçeler 
Bakanlığa Teslim Edildi

Sağlık hakkına sahip çıkan halkımız;

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekim-
leri Odalarınca 10.10.2008 tarihinde 
başlatılan kampanyaya 100.000 imza 
ile katıldı.               

“Ağız sağlığı sözde kalmasın, sağlık 
hakkına sahip çık.”

“Ağız sağlığı sözde kalmasın, muaye-
nehaneler de bu ülkenin kaynağı, ülke 
kaynakları heba edilmesin.” 

Dediler ve ağız diş sağlığı hizmetle-
rinin başta muayenehaneler olmak 
üzere özel sağlık kuruluşlarından da 
alınmasını isteyerek kampanya ya bü-
yük destek verdiler. Halkın bu talebini, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğına iletildi.

Sözleşmeli 
Dişhekimlerinin 

Ücretleri

TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 17-
18.12.2008 tarihli toplantısında, özel 
kurum ve işyerlerinde sözleşmeli ça-
lışan dişhekimlerinin ücretleri 1 Ocak 
2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 
yılın ilk altı ayı için net olarak:
- Tam gün çalışanlarda: 3.500,00 

(üçbinbeşyüz) TL
- Yarım gün çalışanlarda: 2.450,00 

(ikibindörtyüzelli) TL
- Saat ücreti ise: 125,00 (yüzyirmi-

beş) TL olarak belirlenmiştir.

TDB Binası
İçin İlk Adım

Türk Dişhekimleri Birliği Hizmet ve 
Toplum Ağız Diş Sağlığı Merkezi için 
Çankaya Belediyesi tarafından  bir 
arsa tahsisi yapıldı.

Ceyhun Atıf Kansu  Caddesi üzerin-
de, 1800 m² alanı olan arsanın tahsis 
işlemi nedeniyle düzenlenen törenle 
bir protokol imzalandı.

İçişleri Bakanlığı`nın onayını taki-
ben, 900 m² `lik net inşaat alanı olan 
iki katlı; geniş çalışma ofisleri, 150 
kişilik eğitim ve toplantı salonu, diğer 
mesleki faaliyetlerin yapılacağı çeşit-
li salonlar, arşivi, depoları,  kapalı ve 
açık otoparkları ile modern ve müsta-
kil bir binaya kavuşulacak.  

Meslektaşlarımız’a 
Van’da Saldırı

Van Ağız Diş Sağlığı Merkezinde ça-
lışan iki meslektaşımız, bu Merkezde 
güvenliği sağlamakla görevli bulunan 
“güvenlik görevlileri” tarafından ağır 
şekilde darp edilmişlerdir.  Mağdur 
ve tanık meslektaşlarımız “4/B” statü-
sünde güvencesiz çalışmaları ve yerel 
baskılar nedeniyle haklarını arayacak 
girişimlerde bulunamamış olmaları 
üzerine dişhekimlerine karşı fiziksel 
şiddet uygulayan özel şirket çalışanı 
güvenlik görevlileri hakkında gerekli 
yasal işlemler yapılmamasına karşılık, 
mağdur meslektaşlarımıza soruştur-
ma açılarak suçlu muamelesi yapıl-
masının mantığını anlamak mümkün 
değildir. Ankara Dişhekimleri odası 
olarak, meslektaşlarımızın öncelikle 
yaşama, güvenli ve sağlıklı bir ortam-
da çalışma haklarının korunması için 
gereken her türlü önlemi almak üzere 
Van İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve 
Sağlık Bakanlığını göreve çağırıyoruz. 
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Dişhekimi 
Protestosu

SAMSUN’da Diş Hekimi Aybars 
Turan, AKP hükümetinin sağlıkta-
ki uygulamalarını protesto etmek 
için, Cumhuriyet Meydanı’ndan 
diş koltuğunu, doktor önlüğünü ve 
diş protezini benzin dökerek yaktı. 
Protestosunu bu şekilde gösteren  
Dişhekimi AYBARS şunları söyledi; 
“Bu hükümet döneminde çıkarılan 
yasalarla hekim- hasta ilişkisi bitmiş-
tir. Tüccar doktor, müşteri ilişkisine 
dönüşmüştür. Hükümet ve Sağlık 
Bakanlığı 15 bin diş hekimini dışlaya-
rak, 5 bin hekimle ağız ve diş sağlığı 
merkezlerinde bu hizmeti sunmaya 
çabalıyor. Sağlık Bakanlığı hekimleri 
kukla haline getirdi. Önceden doktor 
gibi yaşayabiliyorduk. Şimdi diş he-
kimleri düşünen adam durumunda. 
Bir toplumda eğitilmemiş, sağlıksız 
bir toplum oluşturulmuşsa, bu toplum 
çökmeye ve batmaya mahkumdur.” 
Aybars Turan daha sonra 33 yıllık diş 
koltuğunu, doktor önlüğünü ve bir diş 
protezini benzip döküp yaktı.

İki Yeni Dişhekimliği 
Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü-
ne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakülte-
si kurulması Millî Eğitim Bakanlığının 
1/9/2008 tarihli ve 20412, 20413 sa-
yılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli 
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu 
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 
5/9/2008 tarihinde kararlaştırılmış-
tır. Ayrıca 28.02.2009 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 5839 Sayılı 
Kanun ile İstanbul’da Vatan Sağlık ve 
Eğitim Vakfı tarafından kurulan Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde bir Diş-
hekimliği Fakültesi açılmıştır. Meslektaşımızın 

Başarıları Sürüyor

Meslektaşımız Tahir Özkan KALKAN 
İstanbul Cumhuriyet Kupası Uluslara-
rası masterler yüzme şampiyonasında 
1altın,3 gümüş ve 3 Bronz madalya 
kazanmıştır. Yine arkadaşımız Gazi-
antep kış biatlonu yarışmalarında ise  
Türkiye üçünçülüğü kazanmıştır.

Zihinsel Engelliler 
Galoş Üretiyor

Zihin Engelli Gençlerimiz Galoş talep-
lerinizi bekliyorlar. 

Siparişlerinizi; 
EĞİTİLEBİLİRLER REHABİLİTASYON 
VE EĞİTİM VAKFI 'nın 0 312 343 2966 
no’lu telefonun’dan yapabilirsiniz.

Doktora Alanları 
Tabelalara 

Yazılamayacak

Danıştay 8. Dairesi, açılan bir dava 
sonucunda dişhekimliğinde dokto-
ra alanlarının tabelalara yazılamaya-
cağına karar  verdi. Kararda “Tıpta 
uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre 
alınmış bir unvan bulunmadığından, 
anılan Tüzüğün 4. Maddesi ie Tıbbi 
deontoloji Nizamnamesi 9. Maddesi 
uyarınca, davacının bilim doktoru un-
vanını kullanması mümkün görülme-
mektedir” denilmektedir.Üyelerimizin 
madur olmamaları için danıştay kara-
rına uygun davranmalarını hatırlatırız.

İki Dalda Uzmanlığa 
Karar Verildi

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) 9-12 
Ocak 2009 tarihlerinde toplanarak 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 
Taslağı üzerinde çalışmalarını sürdür-
dü.

Toplantıda, önce uzmanlık alanlarıyla 
ilgili görüşmeler yapıldı. Dişhekimli-
ğinde Ortodonti`nin yanı sıra “cerrahi 
uzmanlığı”na da karar verildi.

Bilindiği gibi Tıpta Uzmanlık Kurulu 
1219 Sayılı Kanunun 9.maddesine 
göre teşkil edilen Sağlık Bakanlığı`nın 
sürekli kuruludur.

Uzmanlık Kurulu; Eğitim kurumları-
na eğitim yetkisi verilmesi ve eğitim 
yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklif-
leri karara bağlamak, uzmanlık ana 
dallarının rotasyonlarını belirlemek, 
uzmanlık sınavı jürilerini tespit etmek, 
yabancı ülkelerde asistanlık yapanla-
rın bilimsel değerlendirilmesini yapa-
cak fakülteleri ve eğitim hastanelerini 
belirlemek, tıpta uzmanlık eğitimi ve 
uzman insan gücü ile ilgili görüşler 
vermek, uzmanların tıbbî gelişmeleri 
izlemesini sağlayıcı inceleme ve araş-
tırmalar yapmakla görevlidir.

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci 
Kolu`nun düzenlemiş olduğu 3.Ulusal 
Öğrenci Kongresi 04-05 Nisan 2009 
tarihlerinde İstanbul`da Zübeyde Ha-
nım Öğretmen Evi ve Akşam Sanat 
Okulu`nda gerçekleştirilecektir.

İki gün sürecek konrede; Öğrenci So-
runları ve Beklentileri, Meslek Etiği ve 
Mesleki Dayanışmanın Önemi, Hasta-
Hekim İlişkisi, Diş Hekimliğinde Öğ-
renci Araştırmalarının Yeri ve Önemi, 
Zaman Yönetimi ve Diş Hekimliğinde 
Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri/Hip-
noz konuları tartışılacak.

TDB Öğrenci Kolu 
3.Ulusal Öğrenci 

Kongresi
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Geleceğin diş hekimleri olarak heyecan ve gurur-
la yürüttüğümüz faaliyetlerin  yılın ilk sayısı itibariyle 
paylaşımına gösterdikleri katkı ve bu mutluluğu bize 
yaşatmaları adına Ankara Dişhekimleri Odası’na te-
şekkür ederiz. Bize ayrılan köşenin enerji ve üret-
kenliğimizin bir getirisi olarak  keyifle okunmasını 
umuyoruz…   

Aralık ayında ADO Öğrenci Kolu’nun düzenlediği 
3.Olağan Genel Kurulu sonuçlarına göre 4. dönem 
yönetim ve denetleme kurulları aşağıdaki şekliyle 
oluşturulmuştur:

Yönetim Kurulu asil üyeleri: 

Başkan: Ayça Yarcı (Hacettepe Üniversitesi)

Başkan Vekili: Yusuf Gürhan Dönmez (Ankara 
Üniversitesi)

Genel Sekreter: Kevser Solak (Gazi Üniversitesi)

Sayman: Elif Şenay (Ankara Üniversitesi)

Yerel Öğrenci Değişim Sorumlusu: Melike Kan 
(Başkent Üniversitesi)

Denetleme Kurulu asil üyeleri:

Başkan: Berk Çelikkol (Başkent Üniversitesi)

Raportör: Onur Can Doğan (Ankara Üniversitesi)

Üye: Hatice Yerlikaya (Hacettepe Üniversitesi)

Öncelikli hedefimiz yorucu ve yoğun öğrencilik ha-
yatını ortak  hedef ve beklentiler dahilinde hayattan 
zevk alarak idame ettirmek isteyen bireyleri bir araya 
getirerek sosyal hayatlarını canlandırabilmektir. Aynı 
zamanda  fakülteler arasında birlikteliğin sağlanma-

sı ve ortak sorunların gözlemlenip bunlara yönelik 
çözüm önerilerinin üretilmesidir. Sorumluluklarımız-
dan bir diğeri ise mesleki ve toplumsal  duyarlılığı 
arttırıcı çalışmalar oluşturmaktır, bu amaç doğrultu-
sunda toplumsal yardımlaşma amaçlı projeler, pa-
nel ve seminerler devam etmektedir. Çalışmaların 
düzenli yürütülmesi bakımından üç temel komisyon 
oluşturulmuştur. Bunlar: İletişim ve Basın Yayın 
Komisyonu, Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Toplum 
Ağız Diş Sağlığı Komisyonudur. Yeni yıl itibariy-
le komisyonların düzenli olarak toplanması, alınan 
kararların Yönetim Kurulu’na sunumuyla  faaliyetler 
başlatılmıştır.

Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ara-
sında 7 Mart Cumartesi Abant’ta  tanışma amaçlı 
düzenlenen iki yüzün üzerinde öğrencinin katılı-
mıyla renklenen gezimizden kesitlere dergimizde 
de yer verdik. İlerleyen dönemde ADO bünyesinde 
LÖSEV’de verilecek olan oral hijyen eğitimine katıl-
ma kararı alınmıştır ve bu konu kapsamında Doç.
Dr.Şaziye SARI’nın ‘Çocuk Hastalarda İletişim’ ko-
nulu paneli düzenlenmiştir. İstanbul’da  4-5 Nisan 
2009 TDB Ulusal Öğrenci Kongresi ile hız kazanan 
sosyal ve toplumsal çalışmalarımız eğlenceli parti-
ler, spor turnuvaları ve gezilerle devam edecektir. 

ADO Öğrenci Kolu olarak  bir sonraki sayıda dop-
dolu haberlerle tekrar görüşmek dileğiyle, görüş ve 
önerileriniz için iletişim adresimiz:

ado_ogrenci@yahoogroups.com

ADO Öğrenci Kolu’ndan
MERHABA !!!
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Bir Tıp Kongresinde Meslektaşlarımızın Yaptığı Çalışma Ödül Aldı.
Meslektaşlarımıza ÖDÜL

1-5 Nisan 2009 tarihleri arasında Antalya Kremlin Palace Otelde 
düzenlenen 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresinde Doç Dr 
Ömer Engin BULUT, Doç Dr Atilla ATAÇ ve Doç Dr Meral ÖZALP ile 
ekibine ait “Hidrojen peroksit Kolloid Gümüşün Diş Üniti Su Yolunun 
Dekontaminasyonuna Etkisinin İncelenmesi” konulu araştırması birinciliğe 
layık görüldü. Ulusal boyutta iki yılda bir düzenlenen DAS Kongrelerinde 
Diş Hekimleri ilk kez böyle bir ödül aldı. Ödül alan bu araştırma Hacettepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin değişik ana bilim dallarında yer alan 
araştırıcıların katkılarıyla oluşan multi disipliner bir çalışmaydı. Araştırıcılar 
30 haftayı geçen araştırmalarında diş üniti su yolunun bakteriden 
arındırılmasına yönelik bir çalışmanın sonuçlarını ortaya koydular. Sadece 
mikrobiyolojik testler değil aynı zamanda Elektron Mikroskop Taraması 
da içeren çalışmanın sonuçları oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle kimyasal 
dezenfektanla iyileştirilme işlemine tabi tutulmamış ünitlerin şehir şebeke 
giriş sularındaki toplam bakteri miktarı her ne kadar kabul edilebilir 
sınırlarda yer alsa da; bu ünitlerin hava-su spreyi ve başlık çıkışlarından 
alınan su örneklerindeki toplam bakteri miktarı ciddi bir kontaminasyonu 
işaret etmekteydi. Bu kontaminasyondan diş üniti su yolundaki biyofilm 
tabakasının sorumlu olabileceği ileri sürüldü. Nitekim diş üniti su yolundan 
alınan örneklere ait Elektron Mikroskop Taramaları biyofilm varlığını 
doğrulamaktaydı.  Öte yandan 15 yıl ve daha uzun süre herhangi bir 
kimyasal dezenfektanla diş üniti su yolu iyileştirilmemiş cihazlarda 
uygulanan iyileştirme işlemine rağmen kullanılan sudaki toplam bakteri 
sayısının 200 cfu/ml altına düşmesi için uzun bir sürenin gerekli olduğu da 
gözlendi. Sonuç olarak %5’lik hidrojen peroksit kolloid gümüşün (Huwa 
San Dent-6) biyofilmin yok edilmesinde oldukça etkili bir madde olduğu, 
ancak uzun bir süre herhangi bir kimyasal dezenfektanla iyileştirilmeye 
tabii tutulmamış diş ünitlerinde dekontaminasyon açısından sonuç 
alabilmek için oldukça titiz ve uzun süren uygulamaların gerekebileceği 
dile getirildi. Diş üniti hizmete girdiği andan itibaren diş üniti su sistemine 
ait iyileştirme çabalarının hemen başlanmasının sonradan ortaya 
çıkabilecek uygulama zorluklarını da ortadan kaldırabileceğine dikkat 
çekildi.

BİYOFİLM
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Türk Dişhekimleri 
Birliği’nce hazırlanan 
2009 yılı için il ve 
ilçelerde öngörülen 
Asgari Muayene ve 
Tedavi Ücret Tarifesi, 
3224 sayılı yasanın 40. 
maddesi gereğince 
onaylanması talebiyle 
05.12.2008 tarihinde 
Sağlık Bakanlığı’na 
gönderilmesine rağmen 
günümüze kadar 
onaylanmamıştır. 
TDB Asgari Muayene ve 
Tedavi Ücret Tarifesi`nin 
onaylanmamasına yönelik 
Sağlık Bakanlığı`nın zımni 
ret kararı nedeniyle, 
işlemin yürütmesinin 
durdurulması ve iptaline 
karar verilmesi ile 
incelemenin duruşmalı 
olarak yapılması 
için 02.03.2009 tarihinde 
Ankara İdare Mahkemesi 
nezdinde dava açılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinin sunumunu, toplu-
mun ihtiyaçlarına göre ne yazık ki 
sağlayamamıştır. 

Yapılan araştırma sonuçlarına 
göre; toplumumuzun ağız ve diş 
sağlığı göstergeleri gelişmiş ül-
kelerde olması gereken düzeyde 
değildir.

— 6 yaş grubunda süt dişi dizi-
sinde çürük diş oranı %83`tür.

— 35–44 yaş grubunda çürük diş 
oranı kırsal kesimde %95, şe-
hirlerde %76–79`dur.

— 20–29 yaş grubunda diş çürü-
ğü nedeni ile kişi başına teda-
vi edilmesi gereken diş sayısı 
%5–7`dir.

— 12–13 yaşlarındaki her 100 
çocuktan 84`ünün dişlerinde 
çürük bulunmaktadır.

Halkımızın resmi sağlık kurumla-
rında hizmete erişememesi sebe-
biyle serbest dişhekimlerine sevk 
edilmeleri halinde alınacak hizme-
tin bedeli BUT ve SUT fiyatlarına 
göre ödenmekte, TDB Asgari 
Muayene ve Tedavi Ücret Tarife-
si arasındaki fark ise hasta tara-
fından karşılanmakta iken, açılan 
davalar sonucunda Danıştay ta-
rafından, diş tedavi bedellerinin 
anılan tebliğlere göre değil, TDB 
Asgari Muayene ve Tedavi Ücret 
Tarifesi`ne göre belirleneceğine 
karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, gerekçesi resmi 
olarak açıklanmamış olmakla bir-
likte, yargı kararlarının uygulan-
masıyla ortaya çıkacak kamusal 
harcama tutarının artmamasını 
sağlamak adına olsa gerek, 2008 
ve 2009 yıllarına ait Tarifeleri onay-
lamamııştır. Öte yandan, yakın za-
manda BUT ve SUT`ta yapılan de-
ğişikliklerle serbest dişhekimlerine 
sevk de ortadan kaldırılmıştır. 

TDB Asgari Muayene ve Tedavi 
Ücret Tarifesi, maliyet analizine 
dayanan ve uzun yıllar süren bi-
limsel bir çalışmanın ürünüdür. 
Danıştay`ın konuyla ilgili aldığı tüm 
kararlarda bu çalışmaya atıfta bu-
lunulurken, 2009 yılının üçüncü 
ayına girdiğimiz şu günlerde mes-
lektaşlarımızın hâlâ 2007 yılı Tari-
fesine göre hizmet verme zorunda 
bırakılmaları, ekonomik gerçeklere 
aykırıdır.

5.12.2008 tarihinde Sağlık Ba-
kanlığına sunduğumuz 2009 yılın-

da uygulanacak TDB Asgari Mu-
ayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`nin 
Sağlık Bakanlığı tarafından onay-
lanmaması karşısında, Oda Baş-
kanlarımızın da görüşü alınarak, 2 
Mart 2009 tarihinde Ankara İdare 
Mahkemesinde TDB tarafından 
dava açılmıştır.

Sağlık bakanlığı’ndan onay 
gelinceye kadar 2007 yılı 
asgari ücret tarifesi geçerli 
olacaktır.

Bilindiği gibi 3224 sayılı Kanu-
na göre Türk Dişhekimleri Birliği 
Asgari Muayene ve Tedavi Ücret 
Tarifesi her yılın Aralık ayı içerisin-
de, Dişhekimleri Odaları ve Birlik 
tarafından hazırlanarak, Sağlık 
Bakanlığının onayına sunulmakta, 
onaylanan tarife resmi gazetede 
yayımlandıktan sonra yürürlüğe 
girmekte idi.

2008 yılı Asgari Muayene ve Te-
davi Ücret Tarifesi, 23 Kasım 2007 
tarihinde Sağlık Bakanlığı`na su-
nulmuş ancak tüm girişimlerimize 
karşın herhangi bir neden gösteril-
meksizin ilk defa bir tarife Bakanlık 
tarafından onaylanmamıştır.

2009 yılına ait Asgari Muayene ve 
Tedavi Ücret Tarifesi de 5 Aralık 
2008 tarihinde Bakanlığa sunul-
masına rağmen henüz bir cevap 
alınamamıştır. Tarifenin onaylan-
masına yönelik görüşmelerimiz 
Bakanlık nezdinde sürdürülmek-
tedir.

3224 sayılı kanunun 40.madde-
sinde; “Yeni tarife, yürürlüğe girin-
ceye kadar eski tarife hükümleri 
devam eder.” denildiğinden, 2009 
yılı tarifesi Bakanlık tarafından 
onaylanıncaya kadar 2007 Yılı As-
gari Ücret Tarifesi geçerli olacak-
tır.

Sağlık Bakanlığına
“Askeri Ücret Tarifesi” Davası Açıldı...
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Ankara Dişhekimleri  Odası  her yıl planlı eğitim 
seminerleri düzenlemektedir. Türk Dişhekimleri Birliği  
tarafından kredilendirilen eğitim seminerlerine her 
yıl olduğu gibi bu yılda meslektaşlarımız yoğun ilgi 
göstermişlerdir. 

25 Aralık 2008 tarihinde Doç. Dr. Şaziye SARI’nın  
Çocuk Hastalarda İletişim konulu semineri büyük bir 
ilgi ile izlenmiş, aynı seminer Ocak ayı içersinde  ADO 
öğrenci birliği tarafından  talep edilerek  ve odamız  
seminer  salonun’da  öğrencilere’de  tekrarlanmıştır.

8 Ocak 2009 tarihinde Prof. Dr. Erdal ERDEM’in 
sunduğu Eklem Hastalıklarında Muayene Yöntemleri 
konulu seminerde eklem hastalıkları ve anatomisi  
anlatıldıktan sonra muayene yöntemlerine geçilerek, 
konservatif yaklaşımlara öncelik verilerek kısaca 
tedavilerinden de bahsedilmiştir.

22 Ocak 2009 günü Prof.Dr.Candan PAKSOY 
Radyograflarda Lezyondan Tanıya, 12 Şubat 2009 
da Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı’nın sunduğu  Zirkonyum 
Esaslı Tam Seramik Kron Köprü Uygulamaları, 26 
Şubat 2009 ‘da Prof. Dr. Celal TÜMER ‘in sunduğu 
İmplantolojide Erken Yüklemeler ve 12 Mart 
2009 tarihinde Prof. Dr. Hakan İŞCAN tarafından 
Muayenehane pratiğine Yönelik Koruyucu Ortodontik 
tedavi Prensipleri konulu seminerler  meslektaşlarımıza 
sunulmuşur.

ADO planlı eğitim seminerlerinin bundan sonraki 
konuşmacı , gün ve konuları;

26 Mart 2009 Dişeti çekilmelerinde Tedavi Yöntemleri 
Prof. Dr. Bülent KURTİŞ

9 Nisan 2009 Ön Grup Dişlerde Güncel Estetik 
Yaklaşımlar Prof. Dr. Y. Hakan BAĞIŞ

30 Nisan 2009 Sabit Protetik Tedavilerde Başarısızlık 
Nedenleri ve Çözümleri Dr. Dt. Ruhi KULEZ

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

28 Mayıs 2009 İmplant Cerrahisinde ve Sonrasında 
Oluşabilecek Komplikasyonlar Doç. Dr. Hakan TÜZ

ADO Eğitim seminerlerine katılmak isteyen 
meslektaşlarımızın Odamız telefonlarından arayarak 
yer ayırtmaları gerekmektedir. Rezervasyonlarda 
odamıza kayıtlı meslektaşlarımıza öncelik tanınacaktır.

Ankara Dişhekimleri Odası İletişim Bilgileri
Ziya Gökalp Cad. 68/21 Kolej–ANKARA
Tel: (0.312) 435 90 16–430 25 69
Faks: (0.312) 435 80 28

ADO Eğitim Seminerleri
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Diş hekimleri tarafından yazılan ve oynanan tek oyun olan “ Dişe 
Dokunur Bir Gün “ , 21 şubat cumartesi günü Sanotolia- Ankamall’de 
sahnelendi.

Tüm gelirinin Diş hekimliği öğrencilerine burs veren Efe Güray vakfına 
bırakılan oyuna, diş hekimlerinin yanı sıra yargı mensuplarının da ilgisi 
büyüktü.Yaklaşık 350 kişinin dakikalarca ayakta alkışladığı oyunun 
amatör oyuncular tarafından oynandığına izleyiciler inanmakta güçlük 
çektiler.

Oyunun yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu olan Turgay Yıldız’ın 
ani rahatsızlığına rağmen meslektaşlarımız büyük bir özveri ile son 
anda yeni bir oyuncu hazırlayıp oyunu sahnelediler.Odamıza ve oyuncu 
arkadaşlarımıza gelen onlarca mesajda izleyiciler, bu aksaklığın bile 
hiç farkedilmediğini, çok başarılı bir oyun izlediklerini ve tekrar izlemek 
istediklerini belirttiler.

Ülkemizin,mesleğimizin ve dünyamızın sorunlarını komedi tarzında 
yansıtan oyunun yıl içersinde  başka şehirlerde de gösterimi 
yapılacaktır.Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Dişe Dokunur Bir Gün...

YAZAN : Dolunay HAMAMİZADE

YÖNETEN : Turgay YILDIZ

Arzu : Dolunay HAMAMİZADE

Serdar : Selim MUTGAN

Dien : Coşkan ARAS

Liar : Güven ÖZEN

Esey : Gökhan TAZE

Selim : Nihat KÖKSAL

Berna : Ezgi KARAÇELEBİ

Recep : Bülent ÖZÇAĞATAY

Şükriye : Nazmiye AK

Yağmur : Nazenin HAMAMİZADE

Serpil : Özgül EROL
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Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu

Neden Emek ve Meslek Örgütleri Platformu?

Dünyada ve Türkiye’de 80’li yılların başlarında 
topluma dayatılan küreselleşme politikaları ile 
sermayenin küresel saldırısı yasallaştırılarak emek 
eksenli politikalar ve sosyal devlet anlayışı da 
neredeyse tümüyle terk edilmiştir. Ve yine neredeyse 
periyodikleşen finansal krizler, spekülasyona dayalı 
ve ulus aşırı tekellerin kar hırsına terk edilmiş ekonomi, 
dünya coğrafyasını kan gölüne çeviren egemenlik 
savaşları, gittikçe örgütsüzleştirilen toplum gibi 
sorunlar, gün geçtikçe daha da yakıcı bir hal almaya 
başlamıştır. Buna karşın bütün bu olumsuzlukların 
asıl sorumlusu olan sermaye sınıfı her seferinde 
sorunun asıl kaynağını gizleyerek yine kendi sınıfsal 
çıkarına uygun çözümlerini önermektedir. 

Ülkemizde de durum çok farklı değildir. Gerek iç 
ve dış güvenlik, gerekse finansal krizler, bir talan 
aracı haline gelen özelleştirmeler, hayatın tümüyle 
ticarileştirilerek vatandaşların müşterileştirilmesi 
gibi uygulamaların her birinde sistem kendi çarpık 

çözüm önerileri ile toplumun karşısına çıkmaktadır. 
Yolsuzlukların yoksulluğa paralel olarak artmasına 
karşın, bu olumsuzluktan sorumlu olan tüm güç 
odakları sürekli olarak ad ve görüntü değiştirerek aynı 
oyunların değişik versiyonlarını uygulamaktadırlar. 
Kapitalizmin kendi krizini halka ödetmeye 
çalışması, bir tür sermaye transferi özelleştirmeler 
ve yolsuzluklar başta olmak üzere, sermaye lehine 
çözümler sorunları daha da içinden çıkılmaz hale 
getirmektedir.

Emek ve demokrasi cephesinde yer alan örgütlü ve 
örgütsüz güçlerin bu ortaoyununa dur demesi için 
daha fazla beklemeye tahammülü yoktur. İşte bu 
nedenle; kendisini emek ve demokrasi cephesinde 
tanımlayan, yolsuzluklara, yokluklara, sermaye 
sınıfının fütursuz saldırılarına, toplum arasına ekilmek 
istenen kin ve nifak tohumlarına, ötekileştirmeye, linç 
kültürüne karşı duranların bir araya gelerek seslerini 
daha gür bir şekilde çıkarmaları da zorunluluktur. 
Egemen çevrelerin böl-parçala-yönet tuzağına 
düşmeksizin, toplumsal temsiliyeti en geniş 
anlamda kapsayan, her türlü eşitsizliğe karşı çıkan, 

Ankara Emek ve Meslek 
Örgütleri Platformu Kuruluş 
Deklarasyonu Kamuoyu ile 
Paylaşıldı...

Bir süredir Ankara’daki emek ve meslek örgütleri 
olarak tanımlanan sendikaların ve meslek odalarının yürüttüğü 
tartışma sonucunda şekillenen Ankara Emek ve Meslek Örgütleri 
Platformu kuruluş deklarasyonunu 08 Ocak 2009 Perşembe günü 
Petrol-İş toplantı Salonu’nda saat 10.30’da bir basın toplantısıyla 
kamuoyu ile paylaşıldı.
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barış ve kardeşliği her koşulda savunan, her şeyin 
ticarileşmesini değil tüm kaynakların insanlığın ortak 
malı olduğunu savunan bir hat oluşturmak için bir 
araya gelinmelidir.

Platform Oluşumu

Başka bir dünya mümkün diyenlerin bir arada 
mücadele edeceği platform, emek ve meslek 
örgütleri olarak tanımlanan sendikaların ve meslek 
odalarının yürütücülüğünde, kendisini emek ve 
demokrasi saflarında gören oluşumların da karar 
alma aşamasında sözlerini ifade edebildikleri bir yapı 
olarak öngörülmüştür.

Platform bileşenleri; KESK Ankara Şubeler Platformu, 
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, TÜRK-İŞ Ankara 
Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası, TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu, ASMMO, Ankara 
Barosu, Ankara Diş Hekimleri Odası ve Ankara 
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasıdır. Platform, 
mücadele eksenini ve temel ilkeleri benimseyen 
diğer emek ve meslek örgütlerine de açıktır. 

Platform Çalışma Biçimi 

Bu bileşenler dönüşümlü olarak dönem sözcülüğü 
yapacaklar, belirli periyotlarda (ayda bir) toplanmanın 
yanı sıra önemli gündemlere yönelik olarak 
olağanüstü de toplanılabilecektir. Platform bileşeni 
kurumlardan bir kişi, 3 ayda bir dönüşümlü olarak 
Platform Dönem sözcülüğü görevini üstlenecektir. 
Platformun mücadele eksenini benimseyen, emek ve 
demokrasiden yana kitle örgütleri, siyasi partiler ve 
oluşumlarla yürütülecek faaliyetler birlikte tartışılarak 
birlikte planlanacaktır. 

Platformun Temel İlkeleri 

Platform bileşenleri, çalışma sürelerinin kısaltılması, 
taşeronlaştırmanın sona erdirilmesi, örgütlenmenin 
önündeki engellerin kaldırılması, kamu emekçilerine 
grev ve toplu sözleşme hakkı tanınması, asgari 
ücretin en az açlık sınırına yükseltilmesi, herkese 
eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti 
sunulması gibi temel talepleri her zaman dile 
getirecektir. Bunların yanı sıra, kıdem tazminatlarının 
gasp edilmesine, işsizlik sigortasının sermayeye 
peşkeş çekilmesine, esnek çalıştırma biçimlerinin 
olağanlaştırılmasına, özelleştirme politikalarına, IMF 
ile yapılan ve yapılmak istenen bütün anlaşmalara, 
eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğin ticarileştirilmesine 
karşı her koşulda bir direnme hattı oluşturulacaktır. 
Bu çerçevede, Ankara Emek ve Meslek Örgütleri 
Platformu (AEMP) adı ile oluşturulan platformun 
bileşenleri aşağıdaki temel ilkeleri savunurlar.

— Bileşenler her koşulda 
demokrasiden, hukukun 
üstünlüğünden, sosyal devlet 
anlayışından, dayanışmadan, 
emekten, barıştan ve halkların 
kardeşliğinden yanadır.

— Platform bileşenleri dil, din, ırk, 
mezhep, cinsiyet gibi her türlü 
ayrımcılığa kesin bir biçimde karşıdır.

— Bileşenler, yerel demokrasi güçleri 
ile ortak zeminlerde buluşarak emek 
ve demokrasi hattında dayanışma 
içinde ortak mücadeleyi temel alır.

— Platform bileşenleri, yerel 
gündemlere ve sorunlara ilişkin 
olduğu kadar Ülke ve Dünya 
geneline ilişkin konularda da ortak 
mücadele etmeyi hedefler.

— Platform, bileşenlerin buluştuğu 
müşterek taleplerde ortak çalışma 
yapılmasını sağlar.

— Platform bileşenleri, ortak 
çalışmaların sağlıklı bir biçimde 
yürütülmesinden hep birlikte 
sorumludur.

Ankara Barosu• 

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri • 
Odası

Ankara Diş Hekimleri Odası• 

Ankara Serbest Muhasebeci Ve Mali • 
Müşavirler Odası

Ankara Tabip Odası• 

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği• 

KESK Ankara Şubeler Platformu• 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon • 
Kurulu

Türk-İş Ankara Şubeler Platformu• 
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Başkentimizdeki Dişhekimliği Fakülteleri     2

klinik dallarında ve Oral Patoloji Bilim Dalında 
doktora programlarını yürütmektedir. Yüzler-
ce meslektaşımız bu programları başarıyla 
tamamlamış bulunmaktadırlar.   Gazi Üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2006-2007 
eğitim öğretim yılından başlayarak 1 yıllık 
zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması-
nı sürdürmektedir. Fakültemiz 2007 yılında 
ADEE (Association for Dental Education in 
Europe/Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği) 
tarfından gerçekleştirilen kurumsal dış değer-
lendirmeyi tamamlamış, bu değerlendirmede 
fakültemiz eğitimi Avrupa ülkeleri ile eşdeğer 
ve uygulamaları ile örnek bir fakülte olarak 
değerlendirilmiştir. Fakültemiz 2007-2008 yıl-
larında fiziki mekanlarında gerçekleştirdiği ye-
nileme ve geliştirme projesini tamamlayarak 
70 profesör, 13 doçent ve 8 yardımcı doçent 
ve 136 öğretim üye yardımcısı ile eğitim öğ-
retim etkinliklerini sürdürmektedir.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 
tarihine baktığımızda ilk kuruluşu 1968 yılına 
uzanmaktadır. 625 Sayılı “Özel Öğretim Ku-
rumları Yasası” uyarınca öğrenim hayatına 
başlayan Başkent Dişhekimliği Yüksekokulu 
ile Ankara Dişhekimliği Yüksekokulu daha 
sonra 1472 Sayılı yasa ile 1971 yılında dev-
letleştirilerek birleştirilmiş ve yönetimi Ankara 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağ-
lanmıştır. Bu yapı 1982 yılındaki YÖK dü-
zenlemesi ile Gazi Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’ni oluşturmuştur.

Fakültemiz açıldığı tarihten bu yana 3150’in 
üzerinde mezun vermiş. Mezun meslektaş-
larımız ülkenin dörtbir yanında ve diğer ülke-
lerde meslek yaşamlarını başarıyla sürdür-
mektedirler. Fakültemiz diş hekimliğinin tüm 

Gazi Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi

Hazırlayan: Helin ARAS TEK
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H. T.: Öğrenciler açısından nasıl değişiklikler 
yapıldı?

G. A.: Öğrencilere yönelik bazı etkinliklerimiz 
oldu. Öğrencilere yönelik olarak ilk yaptığımız, 
öğrencilerin internet erişimini sağlayabileceği-
miz bir mekan yaratmak oldu. Fakültenin her 
bölümünde kablosuz internet ağı var. Bunun 
haricinde öğrencilerin dolaplarını ve soyunma 
odalarını elden geçirdik. 4. ve 5. sınıf öğrenci-
lerine yönelik bir hepatit bağışıklaması prog-
ramını yürütmekteyiz. 3. sınıf öğrencilerinin 
hepsinin hepatit bağışıklamalarını yapıyoruz. 
Daha sonra bunların rapel dozlarını yapıyo-
ruz. Böylece öğrenci 4. sınıfa geldiği zaman 
hepatit B bağışıklığı var olarak gelmiş oluyor. 
Bunun haricinde 4.sınıf öğrencilerinden baş-
layarak, öğrencilerimize koruyucu gözlükler 
dağıttık. Bana göre öğrencilere yönelik yap-
mış olduğumuz etkinliklerden en önemlisi öğ-
rencilere kullandıkları el aletlerini sağlamak. 
Benim de aşağı yukarı 3 yılımı aldı, ciddi sayı-
da el aleti aldık. Dolayısıyla bundan sonra öğ-
renciler kendi el aletlerini almak durumunda 
kalmayacak.

H. T.: Bildiğim kadarıyla başka bir fakültede 
böyle bir uygulama yok. Var mı? Siz biliyor 
musunuz? Biz öğrenciyken en çok dertli ol-
duğumuz konulardan biri bu el aletleri idi.

H. T.: Her yıl fakülteye kaç öğrenci alındığını 
sormakla başlamak istiyorum.

G. A.: Fakülteye geçtiğimiz yıl 80 öğrenci 
alındı. Bu yıldan itibaren 90 oldu. Ancak ulus-
lararası anlaşmalar çerçevesinde gelen ya-
bancı uyruklu öğrencilerimiz var. Lise birincisi 
kontenjanı, uluslararası öğrenciler ve hazırlık 
sınıfından gelenlerle birlikte toplam 117 öğ-
renci ile 2008-2009 dönemine başlamış bu-
lunmaktayız.

H. T.: Fakültenizin fiziki şartları son dönem-
lerde değişti. Kısaca bu değişikliklerden bah-
sedebilir misiniz?

G. A.: Son bir yıldır fiziki şartlarımızda önemli 
atılımlar gerçekleştirdik. Planlamış olduğu-
muz bu girişimler içerisinde fakültemizin bazı 
bölümleri B bloktaki pedodonti – tedavi – 
protez klinikleri yenilenmişti. Ancak, C blokta-
ki cerrahi – periodontoloji – ortodonti ve oral 
diagnoz bölümleri yenilenmemişti. Bu bölüm-
leri yenileyerek işe başladık. Bir temel bilimler 
bölümü yarattık. Temel bilimler bölümünde, 
multi disipliner araştırma laboratuvarları ve 
multi disipliner öğrenci laboratuvarları da var. 
Buradaki amacımız, benim de hedeflerimden 
birisi olan dişhekimliği öğrencilerine gerekli 
temel bilimler alt yapısının da sağlanıyor ol-
ması. Bu bize hem hekimlik disiplininde çeşitli 
alanlarda hem de araştırma alanlarında bilgi 
birikimi sağlayacak. Zaman içerisinde bu bilgi 
birikimi ile hem daha donanımlı dişhekimle-
ri yetiştirmiş olabileceğiz hem de araştırma 
alanına yönelen arkadaşlarımızda bu bilgi bi-
rikimiyle daha nitelikli daha güzel araştırmaları 
yapma olanaklarına sahip olabilecekler. Şu 
anda akademik yükseltmeler, sağlamış oldu-
ğumuz destek ve proje desteklerinin olumlu 
etkisiyle önemli bir artış olduğunu söyleyebi-
lirim. Yıllar içerisinde çıkan yayın sayılarına, 
kongrelerde verilmiş olan tebliğlerin sayılarına 
baktığımızda ciddi bir artış var. Önümüzdeki 
yıllarda gerçekleşen bu bilgi birikimi ile ger-
çekleştirilen araştırma ve bunlardan üretilen 
yayınlarda daha fazla bir artış beklemekteyiz.

Gazi Üniversitesi Dişhekimkiği Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. Gökhan ALPASLAN ile 
Söyleşi
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eğitim geleneksel olarak departman esası-
na dayanıyor. Belli sürelerde belli kliniklerde 
çalışılıyor. Bu stajların içine 5.sınıfta 2 aylık 
entegre klinik stajı koyduk. Hastanın teda-
vi planlaması yapıldıktan sonra ne yapılması 
gerekiyorsa hepsinin uygulandığı bir staj ekle-
dik. Eğitim süresi biraz uzadı ama öğrenciler 
mezun olmadan hastayı alıp başından sonu-
na kadar tüm tedavileri bitirebilme şansına 
sahip oldular. Fakültedeki eğitim açısından 
olumlu bir adım oldu. Şu ana kadar yapılmış 
değerlendirmelerde öğrencilerde bundan çok 
memnunlar.

H. T.: Tüm bunlar fakültenin eski alanı değer-
lendirilerek mi yapıldı? Yoksa alan genişlet-
mesi mi yapıldı?

G. A.: Eski alandan bir kat yukarı çıktık. Temel 
bilimleri bu sayede kurabildik. Bir de kullanıl-
mayan bazı alanlar vardı. Bunları kullanılabilir 
hale getirdik. Şu anda içinde bulunduğumuz 
bina bu kat ve bunun üzerindeki katlar kori-
dor ve koridorlara açılır odalar şeklindeydi. Bu 
katları açık ofis şekline getirince idari birimler 
daha az bir alanda çalışabilir hale geldi. Bu 
sayede öğrencilerimizin ve herkesin fayda-
lanabileceği bir kütüphane kazandık. Bunun 
haricinde 4 tane, çeşitli amaçlarla kullanılabi-
lecek salon var. Eski kafeteryamızı tıbbi depo 
haline getirdik. Öğrencilerin ve hepimizin kul-
lanacağı kafeterya öğrencilerin taktığı isim-
le Laila çok güzel bir mekan haline geliyor. 
Projesine bakabiliriz. Mimarlar tarafından çok 
özenle hazırlandı bu proje.

H. T.: Sosyal yaşam ve kültürel aktiviteler öğ-
renciler açısından yeterli mi?

G. A.: Öğrenci kulüplerimiz var. Farklı olarak 
öğrencilerin oluşturduğu bir de araştırma ku-
lübümüz var. Sinema kulübümüz var. Hazırlık 
sınıfı açtık. Ben kişisel olarak yabancı dil bilgi-
sinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

H. T.: Tercihli değil değil mi? Fakülteye giren 
herkes hazırlık sınıfını okuyor.

G. A.: Bizim üniversitemizin yabancı dil eğitimi 
bölümünün hazırladığı yabancı dil sınavını ge-
çenler okumuyorlar. Onun dışında mecburi. 
Amacımız meslektaşların birbiriyle anlaşabile-
ceği kadar ve bilimsel makaleleri ve kitapları 
takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisinin 
gelişmesi. Mustafa Kemal Atatürk 1930 lu yıl-

G. A.: Açıkçası var ise çok güzel bir hizmet 
yapmış meslektaşlarımız, takdir etmek ge-
rekir. Bunun şöyle bir amacı var. Öncelikle 
öğrencileri rahatlatmak ve bir diğer önemli 
yanı da malzemenin sterilizasyonu anlamın-
da takip edilebilir olması. Eskiden öğrenci-
ler kendileri yıkıyordu. Buna gönlümüz razı 
olmadı açıkcası ve yaratılan merkezi sistem 
sterilizasyon projesiyle böyle bir uygulama 
başlattık. Bundan sonra bizim merkezi steri-
lizasyon sisteminden dönmek suretiyle gele-
cek olan setleri kullanıyorlar. Tedavi – endo-
donti – pedodonti – kompozit seti gibi setler 
oluşturduk. Bir merkezi sistem sterilizasyon 
ünitesi yaptık. Hakikaten güzel bir birim oluş-
tu. Kullanılmış ve kontamine olmuş bir malze-
menin girdiği daha sonra işlemlerden sonra 
steril bir şekilde çıktığı ve bunun barkod ile 
malzemenin hangi tarihte kim tarafından geti-
rildiği ve hangi hastalarda kullanıldığına kadar 
takip edebileceğimiz bir sistem kurduk. Her 
bölümün malzemeleri farklı renklerde kodlan-
dı. Bununla birlikte bir çamaşırhane kurduk. 
Hedefimiz tüm çalışanların yani öğrencileriyle, 
personeliyle kullanılmış olan önlüklerin bura-
da yıkanarak ütülenerek kullanıma hazır hale 
getirilmesi. Yine öğrencilerimize 40 kişilik bir 
similasyon laboratuarı kurduk. Her türlü te-
davinin uygulandığı fantom modeller üzerin-
de öğrencilerimiz bu laboratuarı kullanıyor. 
Entergre klinik oluşturduk Buradaki amacı-
mız öğrencilere bir muayenehane ortamında 
çalışıyor olmanın deneyimini kazandırmak. 
Biliyorsunuz Türkiye’deki pek çok fakültede 
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bu konuyla ilgili çok fazla bir yol alabildiğimi-
zi söyleyemeyeceğim. Ama böyle bir kurulun 
olması, ülkemizdeki dişhekimliği eğitiminin ve 
sonrasında hizmetlerinin kalitesinin yukarıya 
çekilmesi anlamında çok önemli.

H. T.: Arka arkaya dişhekimliği fakülteleri açı-
lıyor Özellikle standartlar açısından bakarak 
bu durumu değerlendirebilir misiniz?

G. A.: Burada amacın ne olduğuna bakma-
mız lazım. Amaç hizmet götürmek ise bunu 
dişhekimliği fakültesi açmadan da götürebil-
menin yöntemi var. Buralarda çok güzel sağ-
lık kuruluşları, hastaneler yapılabilir. Buralara 
gerekli kadrolar konularak meslektaşlarımız 
o bölgeye hizmeti götürebilirler. Dişhekimliği 
eğitimi olarak bakılacak ise bu bence hükü-
metlerin, devlet planlama teşkilatlarının, eği-
timle iç içe olan YÖK’ün ve konuyla ilgili olarak 
konuştuğumuz zaman dişhekimliği fakültele-
rinin hep beraber çalışarak bir karar alması 
lazım. Ülkenin iş gücü ihtiyacına göre bunları 
çözüyor olmak gerekir. İş gücü ihtiyacı der-
ken, kısa vadedeki iş gücü ihtiyacından çok 
orta ve uzun vadede iş gücü ihtiyacına göre 
yapmak gerekir. Belki zaman içerisinde bir 
doygunluk noktasına gelinebilir. Avrupa dev-
letlerinde bunu gördük. Örnek olarak, Hollan-
da da Groningen de bir dişhekimliği fakültesi 
vardı kapatıldı, yıllar sonra tekrar açıldı. Çok 
doğal olarak ülkenin içresinde cazibe mer-
kezleri ve daha az ilgi görebilecek yöreler var. 
Buralarda çalışmaya razı olacak meslektaş-
larımızın bulunup bulunmayacağı konusunda 
bazı şüphelerim var. Bunun içinde Ankara, 
İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde birçok 
dişhekimliği fakültesi var. Bugün Ankara’da 4 
büyük fakülte var ve bu fakültelerde oldukça 
fazla öğretim üyesi sayısı var. Fazla öğretim 
üyesi sayısının avantajları var öğrenci açısın-
dan. Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sa-
yısına bakıldığında Ankara, İstanbul, İzmir’in 
şanslı olduğunu görüyoruz. Altın standartın 
üzerinde bir rakam olduğunu bile görebiliriz. 
Kurulmakta olan fakültelerin bu tür rakamlara 
ulaşmakta zorlanacağını veya bunun zaman 
alacağını görmekteyiz. Dolayısıyla bu tür bir 
karar verilecekse bahsettiğimiz şartlarda ge-
liştirilip yapılıyor olmasında fayda var. Fiziki 
şartlar ve bahsettiğimiz şartlar olgunlaşma-
dan fakülte açılıyor olması kısa dönemde 
arzu edilen sonuca ulaştıramayabilir.

larda bunu belirtmiş. Biz 2000 li yıllarda bunu 
ulusal yeterlilikler çerçevesinde uyguluyoruz. 
Öğrencilere yönelik olarak Erasmus – Sok-
rotes programlarında karşılıklı öğrenci deği-
şimlerimiz var. Bizim fakültede yüksek sayıda 
öğrenci ve öğretim sayısı değişimi yapıyoruz. 
Karşılıklı yapmış olduğumuz anlaşmalarla bu 
değişim programı uygulanıyor. Örnek olarak 
geçtiğimiz yıl 6 öğretim üyesi değişimi yaptık. 
Öğrencilere farklı bir açılım getiriliyor. Bir kere 
iyi bir eğitim aldıklarını görüyorlar. Türkiye’de 
dişhekimliği eğitimi çok güzel bir şekilde ve-
riliyor, tüm fakültelerimiz bu konuda çok ba-
şarılılar. Çok yetenekli ve donanımlı dişhe-
kimleri yetiştirdiğimizi görüyorum. Çocuklar 
da bu programlarla bunu görüyor. Dünyanın 
sadece Türkiye’den oluşmadığını görüyorlar. 
Hayata daha geniş bir çerçeveden bakabi-
liyorlar. Oradaki meslektaşlarını tanıyorlar. 
Oradaki meslektaşlarının, arkadaşlarının bizi 
tanımalarını sağlıyorlar. Bu yüzden bu Eras-
mus – Sokrates programları çok önemli.

H. T.: Ülkemizde dişhekimliği eğitiminin ulu-
sal standartları var mı?

G. A.: Bu konu geçmişte diğer dekan meslek-
taşlarımız ile yapmış olduğumuz çeşitli toplan-
tılarda yapmış olduğum bir öneridir. Bu öneri 
ulusal dişhekimliği eğitimi akreditasyon kurulu 
veya adı buna benzeyen bir kurulu oluştur-
mamız şeklindeydi. Çünkü artık günümüzde 
kalite güvencesi sistemlerinde bizim buna 
benzer bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Türki-
ye 2001 de Bolonya sürecine imza attı ve bu 
süreçle ilgili kuralları ve gereklilikleri 2011 yılı 
itibariyle yerine getireceğine dair bir taahhüt 
altına girdi. Burada kalite güvencesi var. Ka-
lite güvencesi dışında iç ve dış denetim var. 
Dolayısıyla bizim bu iç ve dış denetimi bir şe-
kilde yapıyor olmamız lazım. Biz Gazi Üniver-
sitesi Dişhekimliği Fakültesi içerisinde kendi iç 
denetim sistemlerimizi bir şekilde oluşturduk 
ama. Dış değerlendirmeyi de yapmanız lazım. 
Biz uluslar arası bir kuruluştan kurumsal dış 
değerlendirme almış olan bir fakülteyiz. Avru-
pa Dişhekimliği Eğitimi Derneği’nden (ADEE). 
Ama dış değerlendirme biliyorsunuz çeşitli 
fakültelerle hatta belki başka ülkelerden üye-
lerinde bulunduğu bir dış değerlendirmeyi biz 
kendimiz de yapabiliriz. Dolayısıyla ulusal de-
ğerlendirme yapacak bir kurulun olması çok 
faydalı diye düşünmekteyim. Ancak şu anda 
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Bunlar hizmetlerdeki kalite için alınabilir. Geç-
mişte bizim fakülte de bu tür bir çalışmaya 
başlandı. Fakültenin yenileme projesi nede-
niyle buna biraz ara verdik. Gelecekte böyle 
bir çalışma gündemimizde olacak.

H. T.: Zaman zaman tam gün yasa tasarısı 
gündeme geliyor. Eğitim veren bir kurum ola-
rak bu yasa yürürlüğe girdiğinde eğitimin ne 
yönde etkileneceğini düşünüyorsunuz? Ge-
nel olarak düşüncelerinizi alabilir miyiz?

G. A.: Kendi fakültemiz için konuşursak tam 
gün yasasının çıkmaması demek şu anki 
durumumuzun devamı demek. Bu anlamda 
bir problemimiz yok. Fazla sayıda part-time 
öğretim üyemiz yok. Genelde full-time çalışı-
lıyor. Bu nedenle bizi çok negatif veya pozitif 
etkilemez.

H. T.: Bu yasalar görüşüldüğünde sizlerden 
görüş alınıyor mu?

G. A.: Elbette. Bizlerden görüş alındı. Dişhe-
kimliği fakültelerinin dekanlıklarına bununla 
ilgili sorular soruldu, görüş alındı. Artı karar 
vermelerini etkileyecek bir takım doneler su-
nuldu. Öğretim üyeleri sayısı, kaçı part-time 
çalışıyor gibi sorular soruldu.

H. T.: Çok geniş kapsamlı bir konu olduğunu 
biliyorum. Akademik kadronun sıkıntılarına da 
kısaca değinebilir miyiz? Özellikle ekonomik 
ve bilimsel açıdan. Örneğin bilimsel çalışma-
lara yeterli ödenekler ayrılabiliyor mu?

H. T.: Az önce bahsettiğiniz uluslar arası 
standartları ve ADEE’yi biraz daha konuşabi-
lir miyiz? Siz bu uluslar arası standartı yaka-
ladınız.

G. A.: ADEE / Avrupa Dişhekimliği Eğitimi Der-
neği 1970’lerde kurulmuş bir dernek. Amacı 
dişhekimliği eğitimi ve hizmetlerini geliştirmek. 
Avrupa’da eğitim alanındaki diş hekimleri ve 
diğer uzmanları buluşturarak bu konularda 
farkındalık sağlamak ve eğitim alanındaki tec-
rübe ve diğer iyi uygulamaları paylaşıp yay-
gınlaşmasını sağlamak. 2008 yılından beri bu 
derneğin yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktayım. Pekçok ADEE belgesinin ha-
zırlanması çalışmalarında bulunma şansım 
oldu. Oradaki deneyim ve donanımı burada 
bir şekilde fakültedeki hocalarımızın yardım 
ve katkılarıyla öğrencilerimize sunmaya ça-
lıştık. Dolayısıyla fakültemizin iyi bir örnek 
olduğunu düşünüyorum. Zaten ADEE çok 
standart koymaz, bir çerçeve koyar ve bun-
dan sonra her fakülte kendi şartlarıyla kendi 
modelini oluştursun ister. 5 yılda bir belgeleri 
gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yapar. 
Geçtiğimiz yıllarda ADEE kurumsal dış değer-
lendirmesinde Gazi modeli örnek alınabilecek 
bir fakülte olarak değerlendirildi.

H. T.: Fakültenizin veya hastane kısmının al-
dığı bir kalite akreditasyonu var mı?

G. A.: Bir akreditasyonumuz yok. Ancak, ISO 
serileri eğitim için düzenlenmiş seriler değil. 
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Gelirlerin ne şekilde ve ne oranda dağıtıla-
bileceği, ne kadarının bilimsel araştırmalara 
ayrılacağı, ne kadarının vergiye gideceği ne 
kadarının fakülte ihtiyaçlarına harcanabileceği 
ve ne kadarının da bir katkı payı olarak döner 
sermayenin elde edilmesinde emeği geçen 
herkese verileceği bellidir. Bizim geçtiğimiz 
yıl özellikle asistan arkadaşlarımıza yasaların 
izin verdiği en üst sınırda döner sermaye da-
ğıtımını yaptık. Çünkü onların fakülte döner 
sermaye gelirlerinde çok önemli bir rol oyna-
dıklarını düşünüyorum. Bu anlamda onların 
lehinde davranmaya özen gösteriyoruz.

H. T.: Tıpta uzmanlık kurulu dişhekimliğinde 
iki dalı uzmanlığa uygun gördü. Ağız Diş ve 
Çene Cerrahisi ve Ortodonti. Bu konuyla ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

G. A.: Tam olarak çıkmadı aslında. Komisyon 
toplantıları devam ediyor. Buradaki komisyon 
toplantılarının bazılarında böyle bir durum 
ortaya çıktı. Bunun hayata geçmesine daha 
vakit var. Bu arada başka değişiklikler ve ek-
lemeler de olabilir.

H. T.: Siz genelde bu çalışmaların içinde yer 
alıyorsunuz. Bu konuda bir bilginiz var mı?

G. A.: O kurulun alt komisyonlarında bizler 
çalıştık. Diğer dişhekimliği fakültesi dekanı 
arkadaşlarımızla beraber Nejat Beyle, Osman 
Beyle, İstanbul ve Erzurum’dan gelen diğer 
arkadaşlarımızla beraber çalıştık ve bu şekle 
geldi. Ama dediğim gibi kurul karar alacak, 
bu kararı ilgili birimlerine sunacak sonra Sağ-
lık Bakanlığı bir yönetmelik şeklinde bunu çı-
kartacak. Dolayısıyla daha geçmesi gereken 
birkaç aşama daha var. Ama tahmin ediyo-
rum bu şekliyle çıkacaktır.

H. T.: Bu sonuçtan memnun musunuz? Diğer 
bölümler açısından değerlendirebilir misiniz?

G. A.: Burada en önemli kararı meslek birli-
ği verecektir. Meslek birliğinden de son ge-
len teklif iki dalda olması şeklindeydi. Biz de 
bunu destekler şekilde hareket ettik. Aslında 
ben 90 lı yıllardan beri bu uzmanlık kurulunun 
çalışmaları içerisinde bir şekilde yer aldım. 
Serbest çalışan meslektaşlarımız çok haklı 
olarak bazı konularda endişe duydular. Ben 
tamamıyla katılıyorum buna. Bir diğer düşün-
ce, bunu meslektaşlarımızla birlikte katılmış 
olduğumuz pek çok toplantıda da dile getir-

G. A.: Ödenekler tamamen ülkenin içinde bu-
lunduğu ekonomik duruma bağlı. Eğer eko-
nomik durum daralıyor ise ilk kesilecek yer-
lerden birisi araştırma geliştirme gibi yerlerdir. 
Üniversitelerin araştırma geliştirmeye ayırdık-
ları kaynakların büyük bölümü döner serma-
yelerden gelmekte. Dolayısıyla üniversiteye 
döner sermaye girdisi sağlayan fakültelerin 
döner sermaye girdisi arttıkça araştırmaya 
ve geliştirmeye ayıracakları miktarlar o oran-
da artacaktır. Bizim üniversitemizde özellikle 
bilimsel araştırma projelerinin değerlendirildiği 
bir kurul var. Bu kurul proje sahiplerine çeşitli 
oranlarda yardım yapıyor. Şunu söyleyebilirim 
fakültemizdeki doktora çalışmalarının hepsi 
bu kurul tarafından desteklenen çalışmalar. 
Ama daha fazla kaynak aktarılabiliyor olması-
na hiç kimse hayır demez. Biz temel bilimlere 
ağırlık vereceğiz. Çok iyi durumda bir scaning 
elektron mikroskobumuz var. Hibe yoluyla 
fakültemize kazandırılan bir cihazdır bu. Bu 
yönde çalışmaların artacağını umut ediyoruz. 
Şu anda en büyük sıkıntımız kadro sıkıntısı. 
En büyük hedeflerimden bir tanesi hala bu 
hedefimi sürdürmeye çok kararlıyım, fakülte-
mizde doktoraya başlayan meslektaşlarımızın 
en kısa zamanda 50/d kadrosunu ulaşmaları 
için çaba sarfetmekteyim. Son zamanlarda 
bu kadrolar azaldı. Bu sadece bizim fakülte-
mizin problemi değil. Tüm dişhekimliği fakül-
telerinde bu problem var. Kadrolarımız çok 
azaldı. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımızı kısa 
sürede kadroya geçiremiyoruz. Hatta bazen 
kadroya hiç geçiremediğimiz durumlar ola-
biliyor. Bunun dışında çözümleyemediğimiz 
problem yok. En büyük problem bu. Çünkü 
bu arkadaşlarımızın sosyal güvencesi de ol-
muyor. Mesleğimiz gereği pek çok hastalığa 
açığız. Hem emeklerinin karşılığını almada 
hem de emeklilik, sağlık güvencesi gibi konu-
larda kadro çok önemli.

H. T.: Az önce değindiniz pek çok ödeneği 
döner sermayeden sağlıyorsunuz. Bu Sağlık 
Bakanlığı’nda uygulanan performans siste-
minden farklı bir sistem midir ve yeterli mi-
dir?

G. A.: Aynı sistem değil ve büyük oranda ye-
terli oluyor. Bizim döner sermaye işletmemiz 
karlı bir işletme. Pek çok ihtiyacımızı buradan 
karşılayabiliyoruz. Bu yasalarla belirlenmiştir. 



yine farkındalık yaratmaya çalıştım. Deneyim-
lerimi meslektaşlarımla paylaşmaya çalıştım, 
paylaşıyorum. Bundan sonra da paylaşmaya 
devam edeceğim. Eğitim metodojileri çok de-
ğişiyor, çok dinamik. Örneğin müfredat. Müf-
redat öyle dinamik ki aydan aya değişebilir. 
Çekirdek müfredat yaptık bunu önümüzdeki 
5 yıl içinde uygulayacağız deme şansımız yok. 
Dişhekimliğinde malzemeler teknolojik ürünler 
gelişiyor. Bilim hızlı, bilgiye ulaşmak hızlandı. 
Bu nedenle çok iyi takip etmemiz gerekiyor. 
Örneğin siz gelmeden onu okuyordum. Me-
dical eğitim ile ilgili bir toplantı var. Buralara 
katılmak gerekir. Biz Türkiye’de böyle bir top-
lantıyı Gazi Üniversitesi olarak düzenleyece-
ğiz. Avrupa Dişhekimliği Eğitimi Derneği’nin 
(ADEE) toplantısı burada olacak. Bu toplan-
tıya bütün dünyadan katılım olacak.

H. T.: Gazi Üniversitesi şu ana kadar kaç diş-
hekimi yetiştirdi?

G. A.: 3000 kadar. Web sitemizde mezun-
lar veri bankası oluşturduk. Gazi Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi mezunları girip bilgi-
lerini koyabiliyorlar. İstedikleri bilgileri yayın-
layabiliyorlar. İletişim bilgileri yayınlanmayan 
mezunlarımız moderatörümüz aracılığı ile gö-
rüşebiliyorlar. 1000 civarında veri girişi yap-
mış mezunumuz var. Amacımız tüm mezun-
larımıza ulaşılabilmek. Her yıl 25.yılını doldu-
ranlarla Mayıs – Haziran ayında toplanıyoruz. 
Ayrıca web sitemizde e-dersane adı altında 
öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin şifre 
ile girdiği tartışma, seminerlerin, ders notları-
nın ve forumların olduğu bir sayfamız olacak. 
Mezunlarımıza yönelik de vaka tartışmalarının 
olduğu bir bölüm düşünüyoruz.

H. T.: Son dönemde dişhekimliğinde özelden 
hizmet alınması gündemde. Bu konuyla ilgili 
düşüncelerinizi de alabilir miyiz?

G. A.: Bu doğru bir uygulama. Kişisel görü-
şüm budur. Hasta hekimini seçebilecek. Be-
lirli oranlarda hastanın karşılayacağı miktarlar 
olacak. Bu hizmet kalitesini yukarıya çekecek 
bir uygulama diye düşünüyorum. Meslektaş-
larımız tatmin olduğu oranda hizmet kalitesini 
arttıracaktır.

H. T.: Ankara Dişhekimleri Odası olarak çok 
teşekkür ediyoruz.

dik. İki dalda uzmanlık çıksa da diğer dallarda 
doktora almış olan meslektaşlarımızın özlük 
haklarının uzman hekimlerle eşdeğer hale ge-
tirilmesi yönünde bir düzenlemenin yapılıyor 
olması gerekir. Sonuçta ben bir dişhekimiyim. 
Ben bir dalda doktora yaptım ama mesleği-
niz ne dendiği zaman ben önce dişhekimiyim 
diyorum. Sonra diğer doktora dalımı söylü-
yorum. Tabiki diğer doktora yapan arkadaş-
larımızın ve yapmamış olan arkadaşlarımızın 
çalışma şartlarının düzeltilmesi için çalışırım. 
Dişhekimlerinin çalışma şartlarının düzeltiliyor 
olması önemli, bu geri adım atmayacağımız 
bir nokta.

H. T.: Siz uzun yıllardır meslek örgütümüzde 
de özellikle dişhekimliği eğitim ve mezuniyet 
sonrası dişhekimliği eğitimi çalışma grupların-
da yer alıyorsunuz. Bu yoğunluğunuz içinde 
bu çalışmalar devam ediyor mu?

G. A.: Ediyor. Zaman içerisinde eğitim ile ilgili 
konulara merak sarmaya başladım. 90 ların 
sonundan beri eğitimde yeni metodolojilere, 
dünyada dişhekimliği eğitiminde ve tıp eğiti-
minde nereye gidiliyor bunları inceledim. Av-
rupa Birliği’nin programlarında neler yapılıyor. 
Bunları takip etme şansım oldu. Bu sayede 
bazı birikimlerim oldu. Dişhekimliği eğitimi ha-
kikaten çok önemli. Çünkü bizler bir dişhe-
kimi olarak yetiştiriliyoruz. Şu anda biz birer 
dişhekimi yetiştiriyoruz. Bizim öğrenim çıktı-
sı yetkinliklerini sıraladığımız dişhekimlerine 
diyoruz. Şunları bilmeli, şunları yapabilme-
li, şunlar hakkında fikir sahibi olmalı, şunları 
gördüğünde tanımalı ve ilgili yere göndere-
bilmeli gibi bazı tanımlar yapıyoruz ve bunları 
yapabilen dişhekimleri yetiştiriyoruz. Öğrenim 
çıktımız bu. Bu çıktılardan mezun olan bir 
dişhekimi olarak akademik yaşama giriyoruz. 
Doktora yapıyoruz. Öğrencilerimizi, meslek-
taşlarımızı yetiştirir hale geliyoruz. Ama bizim 
formasyonumuzun içerisinde hiçbir eğiticilik 
eğitimi, pedagojik formasyon yok. Bakıldı-
ğında çoğunlukla ben protezciyim, cerrahım, 
ortodontistim, pedodontistim gibi tanımlar 
yapılır. Öğretim üyeleri olarak fakültede bu-
lunma sebebimiz, eğitim yükümlülüğümüz. 
O yüzden buralara da biraz ağırlık vermemiz 
gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendi fa-
kültemde gerek bu dekanlık görevime başla-
madan önce gerek başladıktan sonra bu ko-
nuda bir farkındalık yaratmaya çalıştım. Diğer 
meslektaşlarımızla meslek örgütlülüğümüzde 
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Hacettepe Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi

Ankara’da Hacettepe Tıp Fakültesi’ne bağlı 
Dişhekimliği Yüksek Okulu adı altında 1 Eylül 
1963 yılında kurulmuş, karar 3 Ekim 1963 de 
Resmi Gazetede yayımlanarak müdürlüğüne 
Dr. Erdem Yarkut (1931-1995) getirilmiş-
tir. 1968 yılından itibaren Hacettepe Çocuk 
Hastanesi’nin ilk iki katında ve multidisipliner 
laboratuvarların yer aldığı Morfoloji binasının 
zemin katında olmak üzere iki ayrı binada Al-
manya ve İstanbul Dişhekimliği Fakültelerin-
den mezun bir kadroyla eğitim vermeye baş-
lamıştır. 1971 yılında alınan kararla bağımsız 
bir fakülte haline getirilerek dekanlığına Prof. 
Dr. Erdem Yarkut atanmıştır. 1978 den bu 
yana Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi şu an 
bulunduğu fakülte binasında büyük bir oranı 
kendi mezunlarından oluşan ve daimi bir geli-
şim içinde olan üstün nitelikli bir kadro ile eği-
tim vermektedir. Prof. Dr. İhsan Doğramacı’ 
nın Ankara’da bir çocuk sağlığı merkezi hatta 
modern bir çocuk hastanesi kurulması fikrini 
ortaya atmasıyla başlayan bu öykü, Hacet-
tepe semtinde modern bir üniversitenin ku-
ruluşu ile sonuçlanmış olan projenin bir par-
çasıdır. 1951’de hazırlanmış olan bu projede 
kurulması düşünülen merkezin; Ankara ve 

civarındaki bölgelerin çocuk sağlığı hizmetle-
rini karşılayabilmesi, halk sağlığı hizmetlerine 
ağırlık veren, modern teknolojinin uygulana-
bileceği bir yer olması, bunun yanı sıra bir 
eğitim merkezi hatta diğer hastaneler için bir 
başvuru merkezi olması amaçlanmıştır.

İlk olarak, Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 
2 Şubat 1954’de yapmış olduğu toplantıda, 
Ankara Tıp Fakültesi’ne bağlı ve Dr. İhsan 
Doğramacı’nın başkanı olduğu bir “Çocuk 
Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitü-
sü” kurulması kararı alınmıştır. Buraya atanan 
doktorlar önce Hacettepe semtinde kirala-
nan bir gecekondunun iki odasında haftada 
dört gün poliklinik hizmeti vererek çalışmaya 
başlamışlardır. Enstitünün hizmet vereceği 
bir çocuk hastanesinin kurulması için; 1954 
yılı bütçesinden 300.000 $ ödenek sağlan-
ması, Hacettepe Parkındaki arazinin 99 yıl-
lığına kiralanması ve 14 Haziran 1954’de 
törenle temeli atılarak inşaata başlanması 
Dr. Doğramacı’nın büyük gayretleri sonucu 
gerçekleşmiş, inşaat henüz tamamlanmadan 
1957 yılının Ağustos ayında poliklinik çalışma-
ları başlamıştır, 20 Ekim 1957’de törenle açıl-
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mış olan enstitü 17 Haziran 1958’de Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanarak tüzel 
bir kişilik kazanmış, enstitü genel kurulunun 
yapmış olduğu olağanüstü toplantıda, aldığı 
bir karardan sonra 5 Temmuz 1958’de “Ha-
cettepe Çocuk Hastanesi”nin kuruluşu res-
men gerçekleşmiştir.

Hastanede, kısa sürede açılan çocuk sağlığı 
ve hastalıkları kliniği ve buna bağlı kurulan bö-
lümlerde, çalışmalar başlamış, giderek artan 
poliklinik hizmetleri yeni poliklinikler kurulma-
sını gündeme getirmiştir. Bu gerekçeyle 1960 
yılı mayıs ayı sonunda çocuk hastanesine 
bağlı Şaban Şifa-i adı verilen yeni bir polikli-
nik binası açılmış, burada çocuk dişlerinin te-
davilerinin yapıldığı bir klinik hizmet vermeye 
başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Senatosunun 7 Ha-
ziran 1963’de aldığı bir karar ile Ankara 
Üniversitesi’ne bağlı ikinci bir Tıp Fakültesi 
“Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi” 
kurulmuştur. Ülkemizin dördüncü Tıp Fakül-
tesi olan bu kuruluş, 14 Ekim 1963’de törenle 
hizmete girmiştir. Aynı yıl, Hacettepe Tıp ve 
Ankara Tıp Fakülteleri’ne bağlı iki dişhekim-
liği yüksekokulu açılması gündeme gelmiş 1 
Eylül 1963 de “Hacettepe Dişhekimliği Yük-
sekokulunun” açılışına karar verilmiş,bu karar 
3 Ekim 1963’de resmi gazetede yayınlanarak 
kesinleşmiştir. Doğramacı’nın önerisi ile Ka-
sım ayında özel bir sınav açılmış, kazanan 
öğrenciler tercihleri doğrultusunda Hacette-
pe ve Ankara Dişhekimliği Yüksek Okulları’na 
yerleştirilmişlerdir. “Hacettepe Dişhekimliği 
Yüksekokulu’na “ 30 öğrenci alınmış ve eği-
tim süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. O günden 
itibaren dişhekimliği yüksekokulları, öğrenci-

lerine yüksek lisans diploması vermeye baş-
lamıştır. 23 Mart 1965’de bütün öğretim üni-
teleri, Ankara Üniversitesine bağlı “Hacettepe 
Bilim Merkezi” adı altında birleştirilerek, Ha-
cettepe Kampüsü kurulmuş ve 1966 yılında 
bugünkü “Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi” 
hizmete girmiştir. 21 Mayıs 1966’da mezuni-
yet sonrası yüksekokulu açılmış, müdürlüğü-
ne Prof. Dr. Nusret Fişek getirilmiştir. Bu okul; 
ortodonti, protez, maksillofasyal protez, oral 
patoloji, ağız cerrahisi, tedavide uzmanlık eği-
timi vermek üzere organize olmuştur.

O yıl, mezuniyet sonrası yüksek okulu, önce 
eğitim fakültesine sonra “Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’ne” dönüştürülmüştür. Bu şekilde; 
Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere, üç ayrı 
fakülteye sahip olarak, üniversite olma şartı 
yerine getirildikten sonra; 4 Temmuz 1967 
yılında yayınlanan “ 892 Sayılı Kanun “ la “ 
Hacettepe Üniversitesi “ resmen kurulmuş 
ve Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İhsan Doğramacı 
getirilmiştir.

Dişhekimliği yüksekokulunda eğitim, tıp fa-
kültesine bağlı “ Dişhekimliği Yüksek Okulu” 
adı altında sürdürülürken, 1971 yılında alınan 
yeni bir kararla bağımsız,”Hacettepe Üni-
versitesi Dişhekimliği Fakültesi” kurulmuş ve 
Dekanlığı’na Prof. Dr. Erdem Yarkut atanmış-
tır. Böylece Hacettepe Üniversitesi’nin kuru-
luş serüveni içinde yer alan 1960 yılında Prof.
Dr. Doğramacı’nın önerisi ile kurulmuş olan 
Şaban Şifa-i polikliniği’nde çocuk dişlerinin 
tedavisi ile başlayan bu öykü; yine O’nun bir 
dişhekimliği fakültesi kurulmasını istemesiyle, 
önce bir yüksekokul arkasından bir fakültenin 
kuruluşu ile sonuçlanmıştır.

O. K. : Fakültemizin fiziki şartları büyümemiz-
le beraber, özellikle de öğrenci sayılarının art-
masıyla orantılı olarak tam yeterli değil. Fakat 
şu anda yeni binamızın yapımı bitmek üzere, 
yakında yeni binamıza geçiyoruz. Bu binayla 
beraber alanımız yaklasık iki katına çıkacak 
ve yeterli olacağını düşünüyoruz.

H. T. : Dışarıdan bakıldığında bu binanızda 
çok sıkıntı varmış gibi görünüyor.

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

O. K. : Fakülteye her sene 95 ve artı olarak 
yabancı uyruklu öğrenci alınıyor. Yabancı 
uyruklu öğrenci sayısı 5-10 civarı oluyor. Bu 
sene alınan toplam öğrenci sayısı 108

H. T. : Fakültenizin fiziki şartları ne durum-
da?

H.Ü Dişhekimliği Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. O. Taha KÖSEOĞLU ile Söyleşi
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tılar. Biz de bu çekirdek programı esas alarak 
geçen seneden itibaren programlarımızı çok 
ciddi bir şekilde revize ettik. Bu revizyonu ya-
parken hem günün şartlarına uygun şekilde 
ulusal standartlara uyum sağladığımız gibi 
uluslar arası standartları da dikkate alarak bu 
düzenlemeleri yaptık. Dolayısıyla bu çalışma 
bir yerde dünyayla entegrasyonu da sağladı. 
Şu anda çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki genel 
eğitimimiz dünyaya paralel hatta daha iyi du-
rumdayız. Bunu,tüm mezunlarımızın başarılı 
performanslarında görüyoruz ve onlarla gurur 
duyuyoruz.

H. T. : Arka arkaya açılan dişhekimliği fakül-
telerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle 
standartlar açısından bakarak değerlendire-
bilir misiniz?

O. K. : Yeniye ihtiyaç var mı? Bunu iyi de-
ğerlendirmek gerekir. Türkiye genelinde nü-
fusa oranlarsak hekim sayıları istatistiklere 
göre çok yeterli görünmüyor aslında. Ama 
bu yeterliliği sağlamak içinde kaliteli hekim 
yetiştirmek zorundasınız. Bu nedenle fakülte 
açılmalı mı? Eğer yeterli eğitim verebilecek 
öğretim elemanı sağlayabiliyorsanız açılabilir. 
Fakat açılabilir derken dikkatli konuşuyorum. 
Çünkü ihtiyaçla orantılı,matematiksel değer-
lendirmeler yapmak lazım. İyi hekim yetiştire-
cek ortamı sağlayarak fakülte açmak gerekir.

H. T. : Az önce bahsettiğiniz uluslar arası 
eğitim standartlarının ulusal fakültelere uyum-
landırılması çalışmalarını biraz daha açabilir 
miyiz?

O. K. : Biz fakülte olarak en iyi eğitimi verme-
ye gayret ediyoruz. Bu teorik bazda olduğu 
gibi pratik bazda da olabiliyor.Ayrıca son tek-
noloyi de takip ediyoruz ve kullanıyoruz. Biraz 

O. K. : Özellikle bazı kliniklerimiz alan olarak 
çok yeterli değil.Yeni binamızla birlikte çok 
rahatlamış olacağız. Yeni binada her anabilim 
dalının bir katı var. Klinikler ve öğretim üye-
leri odaları ayrıldı. Bir hastane tarafımız var. 
Bir de eğitim tarafımız var. Yeni yapılan bina, 
araştırma ve uygulama hastanesi tarzında 
bir bina. Ayrıca, orada bağımsız bir öğrenci 
katı yapıldı. İçerisinde kafeteryası, bilgisayar 
laboratuarı gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını kar-
şılayacak olanakların olduğu bir kat. Ayrıca, 
yeni binamızda tam donanımlı bir araştırma 
ve geliştirme laboratuarı olacak. Bundan son-
ra ki hedefimiz daha çok araştırmaya yönelik 
çalışmak olacak. Bu yöndeki mevcut çalış-
malarımızı arttırmak istiyoruz.

H. T. : Sosyal yaşam ve kültürel aktiviteler 
öğrenciler için yeterli mi?

O. K. : Eskiden eğitim programımız çok yo-
ğundu. Öğrenciler lehine, kendilerine, sos-
yal ve kültürel aktivitelere daha rahat zaman 
ayırabilmeleri için eğitim bilimcilerin önerileri 
doğrultusunda bu programın yoğunluğunu 
azalttık. Fakat yine de dişhekimliği eğitimi çok 
yoğun bir program. Eğitimcilerin önerdiği 21 
saati, bizde 26 ve 34saat aralığında düzenle-
yebildik.. Öğrencilerimiz daha çok üniversite-
nin bünyesinde bulunan çok sayıdaki öğrenci 
kulüplerine katılıyorlar. Öğrencilerimizi seçmeli 
derslerde güzel sanatlar derslerini seçmeleri 
yönünde yönlendirmeye çalışıyoruz.

H. T. : Ülkemizde dişhekimliği eğitiminin ulu-
sal standartları var mıdır?

O. K. : Bu konuyla ilgili çekirdek eğitim prog-
ramı çalışmaları yapıldı. Genelde Fakülteler 
bu çekirdek eğitim programını temel alarak 
kendi programlarında bazı düzenlemeler yap-



74 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

geçtikçe bizden alınan görüşlerin nasıl değer-
lendirildiğini hep birlikte göreceğiz.

H. T. : Çok geniş kapsamlı bir konu oldu-
ğunun farkındayım. Az önce kısa da olsa 
bahsettiğiniz akademik kadronun sıkıntılarını 
biraz daha açabilir miyiz?

O. K. : Fakülte olarak akademik kadromuz 
yeterli. Burada sayısal yeterliliğimiz tamam 
ama gönül arzu ediyor ki öğretim üyelerimi-
ze çok daha iyi maddi imkanlar sunabilelim. 
Biz öğretim üyelerimizi ve tüm çalışanlarımıza 
döner sermayeden de ek ödeme yapıyoruz. 
Şu anda devletin sağlıkla ilgili ücretlendirme-
lerinde son 3 senedir hiçbir hiç bir artış ya-
pılmadı. Dolayısıyla masraflarımız artıyor, ama 
gelirlerimizde dengeli bir artış olmuyor. Hatta 
hiç artış olmuyor diyebiliriz. Dolayısıyla döner 
sermayeden dağılım yaparken yeterli miktar-
da ödeme yapamıyoruz. Bu arada yapmış ol-
duğumuz tedavilerin ücretlerini rahatlıkla geri 
alamıyoruz. Özellikle SGK’dan. Dolayısıyla bu 
durum fakültedeki genel harcamalara ve per-
sonel harcamalarına yansıyor.

H. T. : Şu anda uyguladığınız döner sermaye 
performans sistemi Sağlık Bakanlığı’nın uy-
guladığı sistem midir?

O. K. : Şu anda uyguladığımız döner serma-
ye sistemi Sağlık Bakanlığı’nın sisteminden 
farklı. Ama bizde fakülte olarak uzun yıllardır 
performansı kendi ölçülerimizde uyguluyo-
ruz. Bu uygulamayı başlatan ilk fakülte olduk. 
Şu anda başka fakültelerde bizden örnekle-
yerek bu uygulamayı yapıyorlar. Biz burada 
performansı, öğretim elemanlarımızın bilimsel 
pozisyonlarını olabildiğince etkilemeden uy-
gulamaya çalışıyoruz. Bizim birinci plandaki 
görevimiz önce öğrenci yetiştirmek, bilimsel 
çalışma yapmak sonra hasta bakmak. Bunu 

önce de söylediğim gibi Türkiye gerçeklerini 
baz alarak, uluslar arası standartlara uyum 
çalışmalarını yaptık. Özellikle ADEE yani Av-
rupa Dişhekimliği Eğitim Birliğinin biz de uzun 
süredir üyesiyiz ve onların çalışmalarını takip 
ediyoruz. Onların önerdiklerini ve gelişmiş dün-
ya ülkelerindeki durumu etüd ederek, kendi 
deneyimlerimizi de katarak ülkemiz sartlarına 
uygun olcak şekilde programlarımızı geliştir-
dik. Tabi ki bilimin sonu yok, bu değişimlerin 
belli periyotlarda hep yapılması gerekiyor.Bu 
arada Erasmus Programı içerisinde öğrenci-
lerimizi Avrupa Üniversitelerine gönderiyoruz.
Onlardan öğrenci kabul ediyoruz. Rahatlıkla 
söyleyebilirim, yurt dışı fakülteleriyle yarışabi-
lecek konumdayız. Bunu mezunlarımızın yurt 
dışındaki başarılı performanslarıyla da görü-
yoruz.Nitekim yakın zamanda 2 mezunumuz 
yurtdışında araştırma ödülü aldı.

H. T. : Zaman zaman tam gün yasa tasarı-
sı gündeme geliyor. Eğitim veren bir kurum 
olarak bu yasa yürürlüğe girdiğinde eğitimin 
kalitesi ne yönde etkilenir?

O. K. : Sağlıkta tam gün çalışma ideal. Fakat 
bunu söylerken bu çalışmayı yapacak olan-
lara da her türlü özellikle maddi olanakları ve 
uygun çalışma ortamını sağlamak zorundası-
nız. Bu sağlandığı oranda kişiler tam gün ça-
lışmakla çok başarılı olacaklardır. Bizim fakül-
temizde çok sayıda part-time çalışan arkada-
şımız yok. Onun için çok fazla etkilendiğimizi 
söyleyemem ama herkes full-time çalışırsa 
kurumsal basarı çok daha iyi olacaktır.

H. T. : Bu tür yasa tasarıları gündeme geldi-
ğinde sizlerden de görüş alınıyor mu?

O. K. : Zaman zaman görüşler alınıyor. Fakat 
görüşlerin iyi değerlendirilmesi gerekir diye 
düşünüyorum. Zamanla bu taslaklar hayata 
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sağlanabilir. Hem halkın ağız-diş sağlığı hiz-
meti gerçekleştirilmiş olur hem de hekimleri-
miz vermiş oldukları emeğin karşılığını almış 
olurlar diye düşünüyorum. Bu arada son ola-
rak dışarıya sevk durduruldu. Umarım bunun 
arkasından iyi bir sistem gelir.

H. T. : Şu ana kadar kaç dişhekimi yetiştir-
diniz.

O. K. : 2704 mezunumuz var.

H. T. : Son olarak meslektaşlarımızla paylaş-
mak istedikleriniz var mı?

O. K. : Bizler normalde yapabildiğimiz oran-
da iyi hekimler yetiştirmeye çalışıyoruz ve bu 
yetiştirmiş olduğumuz hekimlerden de zaman 
zaman çeşitli şekillerde de olsa geri bildirimleri 
alıyoruz.. Aslında ideal olarak; fakülteden me-
zun olanlardan belli periyotlarda geri bildirim 
alınması gerekiyor. Özellikle hangi konularda 
yetersiziz veya iyiyiz. Mezuniyet sonrasında 
özellikle sürekli dişhekimliği eğitimi konusu 
önemli bir konu. Sürekli dişhekimliği eğitimi 
uzun süredir zorunlu olarak uygulanmıyor. Bu 
işler karşılıklı olan işler. Şu anda siz şimdi bi-
risinden bir şey talep ediyorsanız karşılığında 
da bir şey vermeniz gerekiyor. Bu muayene-
hanelerden hizmet alımı başlasın ama bu ara-
da sürekli dişhekimliği eğitim de zorunlu hale 
gelsin. Dolayısıyla bu aynı zamanda kaliteyi de 
yükseltecektir diye düşünüyorum. Biz üniver-
sitelerin şöyle bir işlevi var. Eğitim veriyoruz, 
araştırma yapıyoruz ve hasta bakıyoruz. Biz 
görevlerimizin her ayağını iyi yapmak istiyo-
ruz. Dolayısıyla aşırı hasta bakmak değil biz 
iyi öğrenci yetiştirmek,iyi araştırmalar yapmak 
ve spesifik hastalar bakmak istiyoruz. Bizim 
de bunları yapabilmemiz için döner sermaye 
karşılığı para kazanmak durumundan belli 
oranda uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için 
çalışma şartlarının ve de ücret politikalarının 
değişmesi gerekiyor. Bir de Türkiye’de araş-
tırmaya gerçekten ağırlık vermek lazım ve bi-
limsel tekrarlardan kaçınmak gerekir. Bunun 
içinde üniversitelerin üretime yönelik araştır-
malar yapması gerekir. Bu nedenle üniver-
site-sanayi işbirliğine ağırlık verilmesi lazım. 
Son dönemde Hacettepe Üniversitesi özellik-
le teknokenti ile sanayi ve üniversite işbirliğini 
sağlama yönünde çok ciddi adımlar attı. Bu 
konuda Dişhekimliği Fakültesi olarak da bazı 
teşebbüslerimiz var. Ar-ge çalışmalarımızla 
buna çok iyi bir ivme kazandıracağımıza ina-
nıyorum.

H. T. : Ankara Dişhekimleri Odası olarak te-
şekkür ediyoruz.

yapmak gayretindeyiz ama zorlanıyoruz. Çün-
kü belli sayıda hasta bakmazsak fakültenin 
işletiminde ciddi sıkıntılar olacaktır. Açıkçası 
istediğimiz bu kadar yoğun hasta bakmak 
değil. Bilimsel çalışmalarımıza yeterli olacak 
sayıda hasta bakmak. Rutin hastalarımızın 
dışında da özellikle problem olan gerçekten 
üniversitede bakılması gereken hasta grupla-
rına bakmak istiyoruz.

H. T. : Doktora yapan meslektaşlarımızın sı-
kıntıları var. Özellikle kadro sıkıntısı fakülteniz-
de nasıl bir sistem uygulanıyor?

O. K. : Fakültemizde kadrosuz eleman ça-
lıştırmıyoruz. Yeni uygulamayla önce doktora 
öğrencisi alıyoruz. Fakat çok kısa süre sonra 
kadroya geçiyoruz. Bundan dolayı biz belli 
sayıda asistan alıyoruz. Çok talep oluyor fa-
kat kadro vereceğimiz için fazla seçici dav-
ranıyoruz. Çok ciddi bir sıkıntımız yok ama 
arzumuz, devletin vermiş olduğu araştırma 
görevlisi kadro sayılarının artması.

H. T. : Tıpta Uzmanlık Kurulu dişhekimliğin-
de iki dalda uzmanlığı uygun gördü. Ağız Diş 
ve Çene Cerrahisi ile Ortodonti. Bu konuyla 
ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

O. K. : Bu kabul edilen iki dal Avrupa Birliği 
normlarına göre ortaya konan iki dal. Başka 
branşlardan da bu konuda talepler geldi. Fa-
kat ağırlık kazanan bu iki branş oldu. Özellikle 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisinin uzmanlığı ağır 
basan bir konu. Çünkü gerçekten yetkilendir-
me ve hastane şartlarında çalışma gerektiri-
yor. Bu arada buna karşı görüşler var. Ama 
bütün sorun doktora yapmış olan arkadaşla-
rımızın özlük haklarında sıkıntı olması. Bu ka-
dar uzun süre doktora yapmış olan arkadaş-
larımızın bunun karşılığında özlük haklarının 
verilmiş olması gerekir. Çalıştıkları yerlerde 
daha yetkin ve doktora alanlarına göre çalış-
maları gerekir diye düşünüyorum.

H. T. : Son dönemde dişhekimliğinde özel-
den hizmet alımı gündemde. Bu konuda dü-
şüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

O. K. : Türkiye genelinde baktığımız zaman 
nüfusla orantılı olarak resmi kurumlarda hiz-
met verecek hekim sayısı çok az. Bildiğim ka-
darıyla 3500 civarında, yani çok az.Yaklaşık 
20.000 civarında özel çalışan hekim var. Do-
layısıyla bu bir arz -talep ve bu talebi karşıla-
yacak özel çalışan bir hekim grubu var ve bu 
grubun hizmet vermesi sağlanmalı. Genelde 
tıpta yapılan yapılanma dişhekimleri içinde 
yapılabilir ve bu hizmet belli kurallar zinciri içe-
risinde muayenehanelerle anlaşmalı şekilde 
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Röportaj

1966 doğumlu, 1992 yılı M.S.Ü. Devlet 
Konservatuarı Oyunculuk bölümü mezunu. 
1993 itibaren uzun yıllar Antalya devlet 
tiyatrosunda çalıştı. oyunculuğa 1982 yılında 
Bakırköy İdil abla çocuk tiyatrosunda başladı.

Bugüne kadar 30 un üzerinde tiyatro oyununda 
oyuncu olarak görev aldı. Görev aldığı oyunlar 
arasında; geyikler lanetler, misafir, ateşli 
sabır, haydi karına koş, bütün oğullarım 
bulunmaktadır. 25 tiyatro oyununa müzik yaptı.
bazıları; gol kralı hop sait, kelebekler özgürdür, 
şarkıcı, abdülcanbaz.

Melek karım, baldız bacanak, deli dolu, 
gurbetçiler, sonradan görme, tatlı hayat, yarım 
elma ve azap yolu adlı televizyon dizilerinde 
oynadı. Vizontele tuuba, hokkabaz ve desdere 
filmlerinde oynadı. Hokkabaz filmi ile 18. Ankara 
uluslar arası film festivali umut veren yeni erkek 
oyuncu ödülünü aldı.

Tuna Orhan
Hazırlayan: Gamze Metin GÜRSOY
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G.M.G: Sayın Tuna Orhan öncelikle bize 
zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 
Elveda Rumeli dizisindeki terzi Hasan rolü 
ile tüm kalpleri fethettiniz ancak sizi biraz 
daha yakından tanımamız mümkün mü?

T.O: Tabii:)

G.M.G: Bu tahminimden daha yakın oldu 
çok teşekkürler… Konservatuar tiyatro bö-
lümü mezunusunuz ve uzun yıllar devlet ti-
yatrolarında görev aldınız. Daha sonra sine-
ma ve televizyonu tercih etmenizin nedeni 
nedir?

T.O: Bu tamamen kendi tercihimle ilgili…
ben sinema ve tv oyunculuğunu, özellikle 
sinema oyunculuğunu çok seviyorum…

G.M.G: Bu transferle kendinizi daha iyi ifa-
de edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Al-
dığınız ödüller bunun bir sonucu mudur?

T.O: Ben bu duruma transfer gözüyle bak-
mıyorum… oyunculuk sadece tek mekan-
da olmamalı… tiyatro,sinema yada dizi 
film… bunların hepsi oyunculuğun kendini 
gösterebileceği meydanlar olmalı… ben de 
bütün meydanlarda kendimi göstermek ve 
başarılı olmak istiyorum… ödül meselesine 
gelecek olursak… yolda yürürken halkın 
bana olan sevgisini belli etmesinden daha 
büyük bir ödül olamaz benim için

G.M.G: Bir projede yer almak için aradığınız 
özellikler nelerdir?

T.O: Sadece kalite…

Bu güne kadar yaptığım her işin arkasında 
durdum…bir tek i hariç…

G.M.G: Dikkatimi çeken şey rol aldığınız 
film ve dizilerde normal hayatınızdaki gö-
rüntünüzden çok farklı tip ve karakterler 
canlandırmış olmanız. Bu durum özellikle 
sizin tercihiniz mi?

T.O: Evet bu durum benim tercihim…oyna-
dığım karakterler ne kadar değişik olursa o 
kadar çok geliştirdiğime inanıyorum ken-
dimi…özel hayatımda tek yüzlüyümdür 
ama oyunculuk söz konusu olduğu za-
man binbir yüzlü olmayı tercih ederim

G.M.G: Bildiğim kadarıyla Elveda Ru-
meli çekimleri Makedonya’da yapılı-
yor. Neredeyse iki senedir oradasınız. 
Oradaki halk özellikle Türkler diziden 
haberdar mı? orada da bu kadar 
ünlü müsünüz?
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T.O: Tabii ki özellikle oradaki Türkler diziy-
le çok ilgili… sonuçta onların dedelerinin, 
anne annelerinin hikayesi…Makedon lar da 
çok ilgili çünkü onların da hikayesi… yani 
herkesin hikayesi… ünlümüsünüz derken 
eğer tanınmakla ilgiliyse sorunuz evet…

G.M.G: Makedonya’daki şartlarınızıda bi-
raz anlatır mısınız? Bu kadar güzel bir dizi 
oluşurken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsu-
nuz?

T.O: Makedonyada yaşam eğlenceli, mat-
rak, çoğu zaman yalnız, hüzünlü, neşeli… 
her duyguyu yaşıyorum yani…

Sorunun diğer tarafına gelecek olursak…

Her meydana gelen güzel olay belli bir zor-
luk süreci yaşar… bu bazen keyif verir, ço-
cuk yapar gibi… bazen acıtır insanın canını, 
doğurmak gibi… ama ikisinin de sonu çok 
güzeldir… ben çok onurlu bir işin içinde-
yim… bir tarihi anlatıyoruz ve bizim anlattı-
ğımız, bu güne kadar kimsenin ciddiye alıp 
anlatmadığı bir hikaye… o yüzden yaşadı-
ğım zorlukları anlatmaktansa hep beraber 
paylaştığımız keyfe bakalım… sonuç olarak 
gerçek bir hikaye anlatıyoruz, izleyiciyi al-
datmıyoruz… gerisi… laf…

G.M.G: Siz aynı zamanda kendi besteleri 
olan, bir çok enstrümanı da çalabilen pro-
fesyonel bir müzisyensiniz. Evinizden ve 
ülkenizden ayrı olmanızın yarattığı duygular 
yeni besteler yapmanıza yaradı mı?

T.O: Orada olduğumdan beri bu güne ka-
dar bir üretimim olmadı müzik anlamında…
ama doldurduğuma inanıyorum kendimi…
öyle zannediyorum ki biraz zaman alacak 
patlamalar… ve inanıyorum ki güzel şeyler 
çıkacak bu yaşadıklarımdan

G.M.G: Elveda Rumeli dizisindeki türküler-
den oluşan albümde, sizde çok güzel bir 
türkü seslendiriyorsunuz, kendiniz bir albüm 
çalışması yapmayı düşünüyor musunuz?

T.O: Aah aah

G.M.G: Mesleğiniz nedeniyle dişlerinizde 
devamlı göz önünde. Diş sağlığınız için ne-
ler yapıyorsunuz?

T.O: Hangi diş macununun reklamını yapa-
yım?:)

Şaka… hekimime çok güveniyorum… ve 
dediklerini harfiyen uygulamaya çalışıyo-
rum… düzenli olarak kontrollerime gidiyo-
rum, zaten dişlerimle ilgili şimdiye kadar 
ciddi bir problemimde olmadı, anlayacağı-
nız hepsi orijinal….

G.M.G: Dizinizde sağlıkla ilgili pek çok sah-
ne gördük ancak diş sağlığı ve o dönemdeki 
diş tedavisi uygulamaları ile ilgili bir sahneye 
şahit olmadık. Bundan sonraki bölümlerde 
diş sağlığının önemini vurgulayan sürpriz 
sahnelerle karşılaşma şansımız var mı?

T.O: Olur mu canım… o dönemdeki diş sağ-
lığı ile ilgili çok güzel bir sahne vardı… sütçü 
Ramiz in dişi ağrıyordu ve onun dişini baytar 
çekmişti… işte o dönemin diş sağlığı…

G.M.G: Bu sıcak sohbet için çok teşekkür-
ler, bundan sonraki sanat hayatınızda başa-
rılar, sağlıklı günler diliyoruz…

T.O: Ben teşekkür ederim.
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H. T.: Meslek örgütlülüğü ve öneminden kısaca bahsede-
bilir misiniz?

B. B.: Meslek örgütlülüğünün önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Anayasamızın 135. maddesinde de belirtildiği üzere 
meslek örgütü kamu kurumu niteliğindedir. Anayasada mes-
lek örgütünün amaçları ve görevleri; o meslek grubunun ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslek 
grubunun birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak üzere çalışmalar yürütmek şeklinde özet-
lenmiştir. Bir mesleği yürüten kişi veya kişiler örgütlü olmadık-
ları takdirde bir disiplinden bahsedilemez. O mesleğin gelişimi 
açısından paylaşmak, halkla olan ilişkileri düzene koymak, 
resmi kurumlarla olan ilşkilerde birbirlerinin çıkarlarını korumak 
için örgütlü olmak gerekiyor. Günümüzde bildiğim kadarıyla 
7 meslek birliği var. Meslek birlikleri mensuplarının yürüttüğü 
işlere bağlı olarak etkinliklerini sürdürüyorlar. Eczacıların mes-
lek örgütü olan Türk Eczacıları Birliği (TEB) 1956 yılında 6643 
sayılı yasa ile kurulmuş. Meslek örgütüne serbest çalışan ec-
zacılar üye olmak zorunda, diğerleri isteğe bağlı. 12 Eylülden 
önce herkes üye olmak zorundaydı, şimdiki durum meslek ör-
gütlerinin etkinliğini azaltan, biraz da gücünü kıran bir durum. 

Hazırlayan: Helin ARAS TEK

Meslek örgütlülüğü 
konuşulmaya 
başlandığında 
eczacıların örgütlülüğü 
hep örnek gösterilir. Bu 
konuyu ve kadınların 
meslek örgütlerindeki 
yerini eczacı Betül 
BİLGETEKİN ile 
konuştuk. Betül 
BİLGETEKİN Hacettepe 
Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi mezunu. Uzun 
yıllar meslek örgütünde 
çalıştı.

TEB Eski Genel Sekteri 
Betül BİLGETEKİN ile 
söyleşi

Röportaj
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Çünkü ilgi ve katılımcılık azalıyor. 
O alanda mesleğin gelişimi ciddi 
şekilde duraklıyor. Gelişmiş top-
lum örgütlü toplumdur. Örgütlü 
olmayan bir toplum ve buna bağlı 
olarak örgütlü olmayan bir meslek 
grubunun kendisini geliştirmesi 
çok olanaklı değildir.

H. T.: 1995-2001 yılları arasında 
TEB genel sekreterliği yaptınız. 
Basında sizin kadar yer alan et-
kin görev almış başka bir kadın 
meslektaşınız yok, bu konuya da 
değinebilir misiniz?

B. B.: Genel sekreterlik bir örgü-
tün en aktif görevlerinden birisi. O 
kadar çok görevi var ki bazı za-
manlarda adeta örgütün hamalı 
tarzında çalışıyor. Belki de bütün 
yaşamını o örgüte adıyor. Bunu 
çok benimseyerek yaptığınızda 
ister istemez daha çok ön plana 
çıkıyorsunuz. Basınla ve meslek 
örgütleriyle ilişkilerden genel sek-
reter sorumlu dolayısıyla eczacılık 
alanındaki herhangi bir sorunda 
basın sizi buluyor ve size danışı-
yor. Ayrıca o dönem çok farklı bir 
dönemdi. 1995-2001 yılları hem 
siyasi hem sosyal açıdan bir ta-
kım yasa değişikliklerinin olduğu 
ve emek platformunun kuruldu-
ğu bir dönem. Tüm sendikalar 
TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, HAK-İŞ 
ve tüm meslek birlikleri platform 
üyesiydi, düzenli toplantılar yapı-
lıyordu. Parlamentodan çıkacak 
yasalarda etkin olunmaya çalı-
şılıyordu. Mecliste milletvekille-
rine, grup başkan vekillerine ve 
komisyonlara örgütlerimizin ilgili 
yasalara ilişkin görüşlerini sunu-
yorduk. Tüm bu yoğun çalışmalar 
ve TEB’in tarihinde ilk kadın genel 
sekreter olmam basında yer al-
mama neden oldu. 80 öncesi çok 
kısa 1-2 aylık bir dönem bir kadın 
genel sekreter olmuş. Ancak TEB 
Ankara’ya geldikten sonra ben ilk 
oldum, tabi bunun zorluklarını da 
yaşadım.

H. T.: Dünya Kadınlar Günü yak-
laştı. Az önce bahsettiniz meslek 
örgütü çalışmalarında kadınların 
yaşadığı zorluklar var. Buna biraz 

daha değinerek kadının meslek 
örgütündeki yerinden de bahse-
debilir misiniz?

B. B.: 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü her yıl kutlanıyor, ancak 
bazı yerlerde şu dikkatimi çekiyor 
sanki herhangi bir günmüş gibi. 
Kadının anlamını, önemini, kadı-
nın çalışma alanındaki işlevini öne 
çıkaran bir gün olarak kutlanmı-
yor. Sanki bir sevgililer günü an-
layışıyla kutlanıyor. Oysa çalışma 
alanında kadınlar gerçekten çile-
keş diyebiliriz. Kadınlar hem ça-
lışma alanında hem de evde belli 
sorumlulukları yükleniyorlar. Do-
layısıyla meslek örgütüne katılım-
ları az oluyor. İşinde de mutlaka 
başarılı olması gerekiyor, çalışma 
alanında da 2. plana itildiklerin-
den kendini ispatlama derdi var. 
Erkeklerin böyle bir derdi yok. 
Gerçi bizim sağlık alanında kadın-
ların sayıca fazla olması bunu bi-
raz kolaylaştırıyor gibi ama diyelim 
bir başhekimlik için aynı şartlarda 
bir kadın ve bir erkek başvurdu-
ğu zaman erkek tercih ediliyor. 
Eczacılık mesleğinde de kadınlar 
çoğunlukta. 2000 yılında yaptığı-
mız çalışmaya göre üyelerimizin 
%54’ü kadın olduğu halde temsi-
liyet anlamında bu oran çok dü-
şük. 28.000 üyemiz var, demek 
ki 15.000’e yakın kadın üye var. 
51 eczacı odasının sadece 8’inin 

başkanı kadın. Genel sekreterlik 
oranı biraz daha yüksek olabilir. 
Ben kendi dönemimde de onun 
espirisini yapmıştım herhalde o 
hamallığı üstlenme alışkanlığın-
dan kaynaklı kadın genel sekreter 
örgütün işlerini kolaylaştırmış olu-
yor. Sağlık çalışanlarının hepsinde 
çalışma saatleri uzun, kamuda da 
çalışsanız mesainizin tümünü ça-
lışarak geçiriyorsunuz. Oldukça 
yorucu bir tempo. Bu yoğunluk 
kadın meslektaşlarımızın meslek 
örgütüne daha az katılımına ne-
den oluyor.

H. T.: TEB 21 Aralık 2008’de ‘AR-
TIK YETER’ mitingi gerçekleştirdi. 
Mitingin katılım sayısı çok ses ge-
tirdi. Bu mitinge ve sonuçlarına da 
değinebilir misiniz?

B. B.: ‘ARTIK YETER’ mitingi 
gerçekten çok ses getirdi. Ancak 
getirdiği sesle mitingin sonunda 
elde edilen haklar ve getirdiği so-
nuç birbiriyle o kadar orantısız ki. 
Üye açısından çok ciddi bir hayal 
kırıklığı oldu. 32.000 kişinin katıl-
dığı söylendi ki doğrudur. Anka-
ra dışından 500’den fazla araba 
geldi. Katılanların bir kısmı ecza-
ne çalışanları ve hastalarımızdı. 
Herkes sorunların çözümü nok-
tasında aktif katılım gerçekleştirdi. 
Mitingde konuşma yapan TEB 
ve bazı eczacı odaları başkanları 
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bazı kırmızı çizgiler ilan ettiler. Ve 
bunlardan hiçbir koşulda vazge-
çilmeyeceğini de o coşkulu kala-
balığa haykırdılar. Öyle bir süreç 
ki bu ne kadar mağduriyetiniz var-
sa, o sıkıntıları anlatmak için ala-
na çıkma ihtiyacı oluyor. Eczacı 2 
yıldır örgütünden böyle bir miting 
istiyordu. O mitingi biz şöyle yo-
rumladık. Taban tavanı mecbur 
etti. Yani üye örgütü mecbur kıldı. 
Taban patlama noktasına gelmiş-
ti. Bu anlamda mitingin adı çok 
doğruydu. “ARTIK YETER! ” Ec-
zacı nefes almak, yaşamak istiyor. 
Burada para değildi ön planda 
olan. Basında yer alış biçimi san-
ki sadece paranın alınmayışından 
kaynaklı gibi dillendirildi. Oysa ki 
SGK ile olan ilişkiler konusunda 
çekilenler öyle böyle değil. Bunlar 
yetmiyormuş gibi eczacı-eczacı 
ortaklığı diye bir şey çıkardılar. Bir 
takim değişiklikler yapmak için bir 

eczacı-eczacı ortaklığını da ge-
tirirken yasanın ne kadar eski bir 
yasa olduğunu işlevini yitirdiğini 
vurgulamaya başladılar. Arka-
sından eczacı-eczacı ortaklığının 
yasada yer alacağını söylediler. 
Ancak daha sonra tepkinin çok 
fazla olması nedeniyle eczacı-ec-
zacı ortaklığını sahiplenen çıkma-
dı ve bu değişiklik rafa kaldırıldı. 
TEB yöneticilerinin 12 maddelik 
listesi vardı. Bunlar da kırmızı çiz-
gi dedikleri eczanelere yüklenen 
angaryalardı. Muayene ücretleri-
ne katılım payı eczanelerden alını-
yordu. SGK bunun nedeni olarak 
hastanelerde oluşabilecek kuy-
rukları göstermişti. İlk aşamada 
bu katılım payı azdı ve sistem yeni 
kurulduğu için kısa bir dönem ola-
rak bunu yapmayı eczacılar üst-
lendiler. Ama katılım payı artınca 
hastalar çok ciddi tepki verdi. Bu 
muayene ücret katılım payının ec-

luşlarınca alınacak, tek değişiklik 
bu oldu. Bunun dışında bir avans 
uygulaması vardı. SGK yasasında 
da bu var SGK hizmet satın aldığı 
kurumlara ödeme yaparken kon-
trol yapamadıysa 45 günde %75 
veya 90’ını ödeyecek. Geri kalan 
sürelerde kontrolleri yapacak ve 
90 günde tamamını ödeyecek. 
Böyle bir ödeme tablosu ecza-
cılar açısından kabul edilebilir 
bir şey değil. Tabi eczacı örgütü 
bunu da çok dillendirdi. TEB her 
yıl SGK ile bir protokol imzalıyor. 
Bu miting öncelikli olarak bu pro-
tokolün imzalanmasından doğan 
sıkıntılar nedeniyle çıktı. Protokol 
19 Ocak’ta imzalandı. Fakat öyle 
bir şey oldu ki protokol Eczacılar 
Birliği’nin web sayfasında ilk anda 
yayınlanamadı. Çünkü kimse üst-
lenmek istemedi, öyle maddeler 
çıktı ki. Gerçi bu mitingin şöyle 
de bir faydası oldu. Eczacı mo-

şeyi çok kötülüyorlar, bunu siz 
de fark ediyorsunuzdur. Bir dö-
nem SSK hastanelerine yaptıkları 
gibi. SSK hastanelerinin kuyruk-
larını, yapılan ameliyat hatalarını 
göstererek çok kötülediler. Öyle 
bir çizgiye getirdiler ki işi, 2005 
yılında SSK hastaneleri kapatıl-
dığında herkes aman ne iyi oldu, 
çok şükür kurtulduk dedi. Oysa 
ki SSK hastanelerinin kapatılması 
hiç doğru bir şey değildi. Sistem 
birden bire dağıtıldı. O anlamda 

zanelerden alınmaması olmazsa 
olmaz kırmızı çizgimizdi. Ayrıca 
kamu kurum iskontoları var. Bu 
ilaç sanayicilerinin SGK’ya yap-
tıkları iskonto. Bu iskonto depolar 
üzerinden eczanelere aktarılıyor. 
Burada hesaplamalar nedeniyle 
eczacının bir kaybı var. Fakat bu 
kaybı çok somut ortaya koyma-
dılar. Bu iki maddede hiçbir de-
ğişiklik olmadı. Sadece özel reçe-
telerden alınan muayene katılım 
ücretleri artık özel sağlık kuru-

ral buldu, kendine güven geldi. 
Çünkü kimse bu kadar eczacının 
toplanabileceğini beklemiyordu 
ve miting alanı olarak 10.000 ki-
şilik alan gösterilmişti. Oysa ki 
alan doldu ve pek çok kişi alana 
giremedi. Örgüt bu kadar kişinin 
toplanmasıyla alınan güveni doğ-
ru kullanamadı. Protokol imza-
lanması doğruydu ancak izlediği 
yolda çok eksiklikler vardı. Aslına 
bakarsanız sanal bir başarı gibi 
oldu. Fakat diğer meslek örgütleri 
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bize hep bu mitingi nasıl gerçek-
leştirebildiğimizi bu örgütlülüğü 
nasıl sağladığımızı soruyor.

H. T.: Ben de bunu sormak isti-
yorum. Eczacılar örgütlü bir mes-
lek grubu. Bu örgütlülüğü nasıl 
sağladınız? Bu soruyu direk size 
yönlendiriyorum. Çünkü TEB’nin 
bana göre yükseliş dönemi diye-
bileceğimiz, en azından basında 
adını çok duyduğumuz dönemde 
siz genel sekreterdiniz. Bu örgüt-
lülük nasıl sağlandı?

B. BİLGETEKİN: Daha önce de 
söylediğim gibi meslek örgütü 
o meslek mensuplarının mesle-
ği yürütürken sorunlarına ortak 
çözüm aradıkları, mesleğin ge-
lişimini sağladıkları yer. Ayrıca, 
eczane eczacıları da meslek ör-
gütüne üye olmak zorunda, bu 
da örgütlülüğü tabi ki geliştiriyor. 
Türkiye’de 24.000 eczane var. 

Delege sayısı ile ilgili bir sorun 
vardı o dönemde. Üye sayısı ne 
olursa olsun delege sayısı 7 idi. 
250 üyenin altındaki odalar 5, üs-
tündekiler 7 delege ile temsil edili-
yordu. Örneğin, o dönemde 6000 
üyesi olan Eczacı Odası 7 delege 
ile temsil edilirken 500 üyesi olan 
Konya Eczacı Odası da 7 delege 
ile temsil ediliyordu. Temsili bir 
eşitsizlik vardı. Bu durum Anaya-
sa Mahkemesi’ne yapılan başvu-
ru ile iptal edildi ve bizim yasada 
delege sayısının tespiti ile ilgili 
değişiklik yapıldı. Gerçi tam bir 
adalet sağlanamadı ama eskisine 
göre daha iyi bir durum var. Şimdi 
meslek örgütlülüğü anlamında da 
1995 yılında bu delege sayılarının 
saptanması ile ilgili madde ekle-
nirken başka maddelerle ilgili de 
değişiklik sağlayabildik. Bunlar-
dan biri de hem Eczacı Odalarının 
görevlerini içeren madde hem de 

di. Bir de tabi örgütlülüğün daha 
aktif ve etkin olabilmesi için maddi 
koşullarda gerekiyor. Örgüt maddi 
olanaklarını kendi üyesinden sağ-
ladığı zaman daha bağımsız daha 
özgür bir mücadele sürdürebilir. 
Diyelim ki olanakları çok dar bir 
eczacılık örgütü kaynaklarının 
çoğunu ilaç firmalarından aldığı 
reklamlarla sağlarsa, mesleki so-
runlar temelinde yapacağı müca-
delede ciddi sıkıntılara girecektir. 
İster istemez bir baskılanma ola-
caktır. Özellikle sözleşmelerin ve-
rilmesi, eczanelerde kullanılan bir 
takım defterlerin ve bazı hizmetle-
rin sağlanması hem eczacı örgü-
tünü güçlendirdi hem de üyenin 
örgütüyle çok daha aktif olmasını 
sağladı. Meslek örgütlerince tartı-
şılması gereken bir durum var. Bir 
meslek örgütünün güçlü olması 
çok önemli. Ama bu gücü saye-
sinde üyelerini denetlerken yasal 

Hepsi kendi bölgesindeki Eczacı 
Odası’na üye. Bir ilde 150 üye var 
ise orda Eczacı Odası kuruluyor. 
Her bölge kendi Eczacı Odası’nı 
kurup kendi çalışmalarına katıl-
mak ihtiyacı içinde. Çünkü Oda 
olmadığında işler temsilcilikler 
noktasında götürülüyor. Dolayı-
sıyla sorunların aktarılması da o 
oranda eksik kalıyor. TEB 6643 
sayılı yasa 1995 yılında değiştirildi. 
1956 dan sonra 12 Eylül’de anti-
demokratik değişiklikler olmuş. 

TEB’nin görevlerini içeren mad-
deydi. Eczanelerin denetleme 
görevi, nöbetlerin hazırlanması 
görevi Eczacı Odaları’na verildi. 
Protokol yapma görevi Eczacılar 
Birliği’ne verildi. Daha önceden 
de yapıyordu, ama farklı bir mad-
deden dayanak alarak yapıyordu. 
O maddelerle örgüt öyle işlevsel 
bir hale getirildi ki, eczacının Ec-
zacı Odası ile ilişkileri çok yoğun-
laştı. O yoğunlaşma ister istemez 
maddi açıdan da odayı güçlendir-

olmayan şekilde davranabiliyor ve 
yetkisini baskı unsuru olarak kul-
lanabiliyor. Buna özellikle seçim 
dönemlerinde rastlayabiliyoruz. 
Kendisine destek veren üyelere 
daha gevşek davranabiliyorken, 
muhalif olanlara karşı daha farklı 
bir davranış biçimi sergileyebiliyor. 
Yetkili bir meslek örgütü o yetkile-
rini kullanırken ne kadar demok-
ratik davranabiliyor, bu nelerle 
sağlanabilir. Belki bir toplantı ya-
pıp kararlar almak gerekir. 1995 
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yılında yasamızda yapılan deği-
şiklikle birlikte TEB kendi ile ilgili 
yönetmelikleri yayınlama yetkisi 
kazandı. O dönemde öyle yönet-
melikler hazırladık ki işleyişimizle 
ilgili. TEB’in kanunu var. Bu kanu-
na bağlı biz TEB’in çalışmalarını 
anlatan bir yönetmelik ve denetle-
me yönetmeliği hazırladık. Dene-
timlerin nasıl yapılacağına ilişkin. 
Onun dışında Eczacı Odalarında 
temsilcilerle ilgili bir takım yöner-
geler hazırlandı. Öyle bir örgütlü-
lük var ki, tepede TEB var, buna 
bağlı 51 Eczacı Odası var, 51 Ec-
zacı Odası’nın kendi yönetimleri, 
denetleme kurulları, delegeleri ve 
bunun dışında bölge temsilcilikleri 
var. Bölge temsilcilikleri noktası 
çok önemli. Yani o örgütlülüğü 
sağlamada tabandan tavana ka-
dar bir iletişim sağlanıyor.

H. T.: Daha önceki soruların 
cevaplarında bahsettiniz. Ama 
eczacıların çalışma alanlarını ve 
özellikle SGK ile olan ilişkileri biraz 
daha açabilir misiniz?

B. B.: SGK ile olan ilişkilere ec-
zacılar açısından bakarsanız ikili 
bir ilişki. Bir eczacının sosyal gü-
vencesi anlamında ilişkisi var, bir 
de SGK ile yaptığı protokol, söz-
leşme nedeniyle var. SGK ile an-
laşma yapan 22.500 eczacı var. 
Kamuda çalışanlar var, hastane-
de, üniversitede, bakanlıkta, SGK 
bünyesinde idari kadroda ve re-
çete kontrolde çalışan eczacılar, 
askeri eczacılar, ilaç sanayinde 
çalışan ve ilaç depolarında çalışan 
eczacılar var. Ama %85 eczane 
eczacısı. SGK eczaneleri bir türlü 
anlayamadı. Meslek örgütü tem-
silcileri sürekli bir şeyi anlatmaya 
çalıştılar. Biz SGK’nın reçetelerini 
karşılıyoruz. Reçeteleri fatura ha-
line döşütürüp teslim ediyoruz ve 
bunun karşılığında bedelini alıyo-
ruz. SGK bir sağlık uygulama teb-
liği yayınlıyor, bir de bizim meslek 
örgütü ile protokol yapıyor. Ama 
her nedense tebliğ ve protokol 
arasında çok ciddi çelişkiler olu-
yor. Protokole bakıyorsunuz ec-
zacıların tebliğ ve bu protokol çer-

çevesinde reçeteleri karşılayacağı 
yazıyor. Reçeteyi karşılıyorsunuz 
ama reçeteyi kontrol edenler pro-
tokolü ciddiye almaksızın sadece 
tebliğdeki koşulları dikkate ala-
rak çok ciddi kesintiler ve reçete 
iadeleri yapıyorlar. Bu eylemlilik 
sürecinde çok iyi anlatılmadı ve 
bu durum şu an da hala devam 
ediyor. Hasta reçetede yazılan 
ilaçları almak istiyor. Ama ilaçların 
karşılanma kuralları var. Hasta di-
yor ki doktor beni muayene etti, 
bu reçeteyi yazdı, siz bu reçeteyi 
vermek zorundasınız. Oysa ki ku-
ralları uygulamazsanız reçetenin 
karşılığını alamıyorsunuz. 5510 
sayılı yasayla SGK kuruldu. O 
yasa çıkarken de maalesef SGK 
hizmet satın alacağı kuruluşların 
üst örgütlerinden sağlıklı bir katkı 
almadı. Oysa ki SGK yasası çıkar-
ken TEB, TDB, TTB gibi hizmet 
satın alacağı mesleklerin üyesi 
olduğu kuruluşlar o komisyonlara 
katılsaydı, görüş bildirselerdi şu 
anda işleyişteki bu sıkıntıları belki 
de yaşamayacaktık. Çünkü masa 
başında oluşturulan taslaklar pra-
tikte uygulanamıyor. Şu an eczacı 
bilgisayarının başında bilgisayara 
kafasına vura vura ilacı kabul et-
tirmeye çalışan bir meslek grubu. 
Hatta fıkra gibi bir olay yaşandı. 
SGK ile ilk anlaşma yapıldığında o 
güne kadar SSK’lı hastaların pek 
yaşamadıkları bir durum gerçek-
leşti. Eğer zamanından önce ya-
zıldıysa elinde ilaç var görünüyor, 
reçeteyi karşılamıyorsunuz. Ye-
nimahalle de bir eczaneye gelen 
hastaya elinde ilaç olduğu söyle-
nince, hasta evine telefon açıyor, 
torununa masanın üzerindeki ilaç-
ları dolaba kaldırmasını, eczane-
den o ilaçların göründüğünü söy-
lüyor. Aslında bu uygulama güzel. 
Bir kişinin elinde ilacı var ise tekrar 
o ilaçtan alması çok doğru bir şey 
değil. Burada SGK ayakta kalmalı 
ki hem halka hizmet versin hem 
de eczacının kendi kurumu aslın-
da. Eczacı bu anlamda SGK’nın 
sıkıntıya girmesini kesinlikle iste-
mez. Hem kendi gelecek güven-
cesi sıkıntıya girer hem de işi sı-

kıntıya girer. Ama ne yazık ki SGK 
henüz bizim sorunlarımızı anlayıp, 
bize hak vermiş değil. Umarım 
sorunlarımızı bundan sonra daha 
iyi anlatabiliriz.

H. T.: Aslına bakarsanız dışarıdan 
bakıldığında diğer sağlık çalışan-
larının yanında eczacıların işi daha 
kolaymış gibi görünüyor. Sizi din-
ledikçe eczacıların yükünün ne 
kadar arttığını, sorunlarını, çalış-
ma şartlarının ağırlığını anlıyoruz. 
Eczacıların sorunlarını, çalışma 
koşullarını öncelikle Avrupa’daki 
meslektaşlarımızın koşullarıyla kı-
yaslama yaparak kısaca anlatabi-
lir misiniz?

B. B.: Çalışma saatlerimiz çok 
uzun. Belli bölgelerde bir takım 
farklılıklar var. Ama büyükşehir-
lerde, Ankara’da eczane sayıları 
daha fazla olduğundan dolayı 
bunları dikkate alarak genelleme 
yaparsak günlük 11 saat çalışıyo-
ruz. Bu öyle bir tempo ki sürekli 
hastalarla iletişim içindesiniz ve 
hastaların psikolojisi çok fark-
lı, sürekli ilgi bekliyorlar. Eğer siz 
hastaya reçetesini sağlayamaz-
sanız, orda siz bir engel çıkarır-
sanız hasta tamamen sizi hedef 
alıyor. Onun için siz bir yerde çö-
züm üretmek zorundasınız. Yani 
hastaya o reçeteyi başka yerden 
sağlaması gerektiğini söylemeniz 
çok zor. Reçetedeki eksiklikle-
ri bir şekilde hastaya anlatmanız 
gerekiyor. Bu tempo çok yorucu. 
Eczaneden çıktığınızda ne eczacı 
odasına gidip çalışacak ne de bir 
arkadaş grubu ile vakit geçirecek 
durumunuz kalıyor. Evinize gittiği-
nizde evdeki aile fertleriyle diyalog 
kuracak durumunuz bile kalmı-
yor. Eczacının kendisini geliştir-
mesi için okuması lazım. Mesleki 
eğitimlere katılması gerekiyor. Bir 
anda yapılacak yasa değişikli-
ğinde mesleki eğitimlerin zorunlu 
olacağı yazıyor. Yasa taslağındaki 
maddelerden biri de oydu.

H. T.: Çok güzel bir madde.

B. B.: Çok güzel, olması gereken 
bir şey. Fakat bugünkü koşullarda 
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eczacının tüm bunları yapabilme-
si için olağanüstü bir varlık olması 
gerekiyor. Günün 24 saat değil 
de 30 saatin bir gün olduğunun 
ilan edilmesi gerekiyor. Bu çalış-
ma koşullarının bir düzene girme-
si gerekir fakat bunun için mes-
lek örgütünün bunu iş edinmesi 
gerekir. Temsilcilikler aracılığıyla 
eczacıların fikirlerinin alınması ge-
rekiyor. Öyle bir çalışma ortamı 
sağlanmalı ki eczacı hem mesle-
ğini yürütsün hem meslek içi eğiti-
mini yapsın bunun dışında meslek 
örgütüne katılabilsin, sosyal ya-
şantısını sürdürebilsin. Avrupa’da 
çalışma saatleri konusunda çok 
titiz davranılıyor. Böyle bir çalışma 
saati olması olanak dışı bir şey. 
Bazı ülkelerde eczaneler grup-
landırılıyor. Belli bir grup eczane 8 
saat, belli bir grup 12 saat, bel-
li bir gurup 24 saat çalışıyor. 24 
saat çalışan eczanede daha fazla 
eczacı oluyor, 8’er saatlik vardiya 
sistemi gibi çalışıyorlar. Belli bir 
çözüm bulunuyor. Hep aklıma 
geçmişte üst görevlerde bulun-
muş biriyle ilgili söylenen bir şey 
gelir. O kadar çok evrak varmış ki 
bunların birer fotokopisini alıp, atın 
gibi bir şey söylemiş. Burada da 
onun gibi hem bilgisayara giriyo-
ruz, çıktı alıyoruz, reçeteyi, küpür-
leri kesip yapıştırıyoruz, bir sürü 
bürokrasi. Bunları yapmazsak 
belki o saatte açar kitap okuruz, 
dersimizi çalışırız, meslek örgütü-
nün eğitim programlarına katılırız. 
Yurtdışındaki eczacılık sistemi ile 
kıyaslandığında eskisi kadar kötü 
bir noktada değiliz ama onlarda 
her şey çok daha az bürokrasi 
içeriyor, daha pratik. Bizde gü-
vensizlik temelinde gittiği için bir 
takım şeyler, hem kayda girecek 
hem çıktısı olacak. Belki eczacılar 
bu kadar çok kağıt harcanmasını 
bir kampanyayla protesto etme-
liler. Telekomun kampanyası var. 
Ağaçları korumak adına isteme-
yene fatura gönderilmiyor, inter-
net üzerinden gönderiliyor.

H. T.: Dişhekimleri de eczacılar 
gibi kamudan hizmet satın almak 
istiyor. Bu durumu dişhekimlerin-

den hizmet alan biri olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

B. B.: Ben eskiden beri bunu 
anlayamıyorum. Belki Avrupa ül-
kelerinde de bu sorun var bir an-
lamda. Dişhekimlerinden alınan 
hizmetin bedelinin ödenmemesi 
ki bildiğim kadarıyla kamudan al-
dığı hizmette bile kısıtlamalar var. 
Bunu anlamakta zorluk çekiyo-
rum. O açıdan böyle bir hizmetin 
satın alınması çok doğru diye dü-
şünüyorum. Öncelikli olarak ağız 
ve diş sağlığının önemini düşü-
nürsek bunun karşılanmadığı bir 
toplumda belki abartı gibi gelecek 
ama diyelim ki ağız ve diş sağlığı 
bozuk olan bir kişinin mide hasta-
lığına yakalanma oranı daha çok 
artacak. Devlet bunu karşılamaya-
yım derken bu hastanın mide ilaç-
larını, başka bir ilacını karşılamak 
zorunda kalacak. Aslında bunu 
bir yerde koruyucu sağlık hizmeti 
kapsamında düşünerek karşıla-
ması lazım. Burda belki şöyle bir 
sıkıntı olabilir. SGK kendi olanak-
larıyla maddi anlamda buna nasıl 
yetecek, topladığı primlerle bunu 
nasıl karşılayacak. Bu konuda bir 
takım abartılı faturalar olabilecek. 
Ama ona bir kural getirilebilinir. 
Aynı sorun bizlerde de var. Yani 
sonuçta belli kurallar getiriliyor. 
Meslek örgütüyle kurumun çok 
ciddi bir dayanışma, bilgi alışverişi 
ve ortak çalışma içerisinde olma-
sı lazım. Konuşmaya başlarken 
de onu söyledim. Meslek örgü-
tünün konumu hem o mesleğin 
gelişmesi açısınından çok önemli 
hem de kamunun, hasta çıkar-
larının korunması açısından çok 
önemli. Meslek örgütü aslında 
onu sağlıyor hem mesleğin, hem 
kamunun, hem de hastanın çıkar-
larını koruyor., üçünü bir potada 
birleştiriyor. SGK eğer bunu sağ-
larsa bence TDB ile Dişhekimleri 
Odaları ile çok ciddi bir diyalog 
içerisinde bunu yürütür ise kork-
tuğu, endişe duyduğu konular-
dan hiçbiriyle karşılaşmaz diye 
düşünüyorum ve örgütünüz tara-
fından böyle bir çabanın sonuç-
landırılıncaya kadar sürdürülmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Bunu 
anlatmakta güçlük çekiliyorsa o 
kısmını bilemiyorum. Teknik ola-
rak şu anda ki sıkıntı bunu anlat-
ma sıkıntısı mı yoksa o protokolü 
yapma sıkıntısı mı.

H. T.: Yetkililerin bu konuya çok 
sıcak baktıkları söyleniyor. Ama 
protokolün hazırlanmasında, na-
sıl hazırlanacağı, hangi hizmetleri 
kapsayacağı, ne kadarlık bütçe 
ayrılacağı gibi sıkıntılar var. En 
azından bize yansıyan sıkıntılar 
bunlar. Ama sizin de belirttiğiniz 
gibi en azından koruyucu hekim-
lik açısından mutlaka bu hizmetin 
sağlanması gerekiyor.

B. B.: Mutlaka. Belki şöyle bir şey 
yapabilirsiniz. Bazen insanların 
aklına gelmiyor. Özellikle bürok-
ratlar sürekli şöyle bir anlayışla 
hareket ediyorlar. O kamu kuru-
munun çıkarlarını koruma. Tabi ki 
onu korumak zorundalar doğru. 
Bir bürokratın başta gelen gö-
revlerinden birisidir bu. Fakat bu 
kurum farklı bir kurum, adı Sosyal 
Güvenlik Kurumu. SGK’nın özel-
likle koruyucu sağlık hizmetleri an-
lamında çok etkili olacak bir alan-
dan çekilmesi başka alana ağırlık 
yükleyecektir. Zaten SGK’nın en 
çok şikayetçi olduğu konulardan 
bir tanesi bu tedavi edici hekim-
liğin ağırlık kazanması yani re-
çete sayısının artması, muayene 
sayısının artması. Televizyon ka-
nallarında kendi verdikleri rakam 
bu, tüm Türkiye’de günde çıkan 
reçete sayısı 1 milyon, ayda çı-
kan reçete sayısı 20 milyon. Böy-
le düşündüğünüz takdirde bunu 
azaltmanın yolu sadece muayene 
katılım payı değil. Onlar bu reçete 
sayısını azaltmak için bu katılım 
payını çıkarttılar. Bunun yolu sa-
dece oradan geçmiyor. Koruyu-
cu sağlık hizmetlerinin arttırılması 
önemli. Eğitim süresince onu çok 
okuduk. Ağız diş sağlığının önemi 
gerçekten çok önemli. Belki bunu 
yılmadan bıkmadan anlatmak ge-
rekir.

Helin ARAS TEK: ADO adına te-
şekkür ediyorum.
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Ankara Dişhekimleri Odasının  düzenlediği geleneksel halı saha futbol turnuvası Mayıs ayında başlıyor.

Turnuva 3.Mayıs.2009 Pazargünü yapılacak ilk maçla başlayacaktır. Maçlar Pazar günleri 11:00 – 16:00 saatleri 
arasında Lozanpark Sosyal Tesislerinde (Kahire Caddesi Yolu Üzeri Yıldız - Çankaya / Ankara) yapılacaktır. 
Hafta sonları Ankara Dişhekimleri Ailesi olarak ailelerimizle, çocuklarımızla eğlenecek, spor yapacak, keyifli 
saatler geçireceğiz.

Turnuva  lig usulü olarak düzenlenecektir, ancak kesinleşen takım sayısına bağlı olarak yeni düzenlemeler  
yapılabilir.

Turnuva Katılım Şartları; 

1- Oyuncuların tümü dişhekimi olmalı.

2- Takımlar 7 asıl + 3 yedek şeklinde, toplam 10 oyuncudan oluşturulabilir. Yedek oyuncu olmadan da takım 
kurulup turnuvaya katılınabilinir.

3- Turnuva katılım ücreti 300 TL olup, başvuru yapılırken ödenecektir.

Başvuru için;

Ankara Dişhekimleri Odası Ziya Gökalp Cad. No: 68/21 K: 5 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 435 90 16 Faks: (0312) 435 80 28 

A.D.O. Geleneksel III. Halı Saha 
Futbol Turnuvası
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Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte diş he-
kimlerinin iş gücü artmakta, mu-
ayene edilen hasta grupları da 
geniş bir yelpaze ile ortaya çık-
maktadır.

Türkiye’de, ilköğretime başlayan 
çocukların %19’unda, 11 yaş 
grubunun %77’sinde, daimi diş 
çürüğü bulunmaktadır. İleri yaş 
gruplarında, diş çürüğü preva-
lansı %90 düzeyine çıkmaktadır. 
Ağız sağlığının bozulması her ne 
kadar yaşlanmanın doğal bir so-
nucu olmasa da sistemik hasta-
lıklar, ilaç kullanımına, yanlış ve 
yetersiz beslenmeye ve uygun 
yapılmayan ağız bakımına bağlı 
olarak gelişir (1). İleri yaş grubunda 
kalp, beyin gibi major organla-
ra yönelik patolojiler ve diabetes 
mellitus gibi sistemik sorunlara 
eklenen stres ve anksiyete du-
rumu, resüsitasyon gerektirecek 
arrest gelişimine neden olabilir. 

Tüm bunlar düşünüldüğünde diş 
hekimlerinin temel ve ileri yaşam 
desteğini bilmeleri ve uygulayabi-
liyor olmaları tartışma getirmez bir 
gereklilik olarak ortaya çıkmakta-
dır.

Prof Dr Agah Çertuğ önderliğin-
de, Avrupa resüsitasyon konse-
yinin Türkiye’deki resmi temsilcisi 
olan Resüsitasyon Derneğince, 
her 5 yılda kılavuz güncellenme-
si ile temel ve ileri yaşam desteği 
bilgi ve becerisine yönelik eği-
timler verilmekte ve bu eğitimler 
sonucunda hekimler ileri yaşam 
desteği sertifikası almaktadırlar. 
Son kılavuz 2005 yılında çıkmış 
olmakla birlikte 2000 yılındaki kı-
lavuza göre önemli farklılıklar içer-
mektedir. Burada, temel ve ileri 
yaşam desteğinde 2005 yılında 
yenilenmiş olan temel ve ileri ya-
şam desteği özellikleriyle birlikte 
2000 yılına göre olan farklılıklar 
ele alınacaktır

 (2).

Erişkin temel yaşam deste-

ğindeki temel değişiklikler:

Kardiyopulmoner resüsitasyona 

(KPR) başlama kararı eğer kişinin 

bilinci kapalı yada normal solu-

num yoksa verilir

Kurtarıcılar ellerini eski kılavuzda 

öğretildiğinden farklı olarak (ster-

numun alt 1/3’ünü ölçüp vakit 

kaybetmek yerine) göğsün tam 

ortasına yerleştirmelidir (Resim 

1,2).

Her soluk 2 saniye yerine 1 sani-

ye süre ile verilmelidir (Resim 3).

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yaygınlaşmasıyla 
birlikte diş hekimlerinin iş gücü artmakta, 
muayene edilen hasta grupları da geniş bir 
yelpaze ile ortaya çıkmaktadır. 

Hazırlayan: Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Uzman Doktor Gizem Kökten

Dişhekimleri için
Erişkinlerde Temel, İleri Yaşam 
Desteği ve Resüsitasyonun Yeri

Resim1, 2: Göğüs kompresyonu için kurtarıcı ve 
hastanın pozisyonu.
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Kompresyon: ventilasyon oranı 
erişkin resüsitasyonunda 30:2 ol-
malıdır. Erişkin resüsitasyonunda 
eski kılavuzdaki başlangıç olarak 
iki solunumun uygulanması yeri-
ne yeni kılavuzda artık kardiyak 
arrest teyidinden hemen sonra 
30 kompresyonla KPR’ye baş-
lanmalıdır.

Otomatik eksternal 
defibrilasyondaki temel 
değişilikler

Halkın erişebileceği defibrilasyon 
programları, yılda ikiden fazla 
kardiyak arreste şahit olunan ve 
otomatik eksternal defibrilatör 
kullanımının gerkeliliğinin ön gö-
rüldüğü yerlerde önerilmektedir.

Defibrilasyon solda kalp apeksi-
nin alt çaprazı (ön aksiller hat ve 
kaburgaların kesişim noktası) ve 
sağda klavikula altında, orta hatta 
yerleştirilen ped yada paddle ile 
gerçekleştirilir (Resim 4).

Tek bir defibrilasyon şokunu (bi-
fazik 150 J yada monofazik 360 
J) takiben hemen 2 dakika, ara-
lık verilmeksizin (yaşam belirtileri, 
nabız varlığı ve ventriküler fibrilas-
yonunun sonlanma kontrolü için) 
KPR uygulanmalıdır.

Erişkin ileri yaşam desteğinde te-
mel değişiklikler

Defibrilasyondan önce KPR

Şahit olunmamış hastane dışı kar-
diyak arrest oluştuğunda, manüel 
defibrilatörle gelen sağlık profes-
yönelleri tarafından 2 dakika (30:2 
siklusundan 5 kez) KPR ve sonra 
defibrilasyon (önceki kılavuzda 
önce defibrilasyon öneriliyordu) 
uygulanmalıdır.

Sağlık profesyönelleri tarafından 
hastane dışı şahit olunmuş arres-
te defibrilasyon geciktirilmemeli-
dir.

Hastane içi kardiyak arrestte de-
fibrilasyonu geciktirilmemelidir.

Defibrilasyon stratejisi

Ventriküler fibrilasyon / nabızsız 
ventriküler taşikardiye (VF/VT) 
defibrilasyon ve hemen ardından 
KPR (30 kompresyon: 2 solunum) 
uygulanmalıdır. Ritm ve nabız var-
lığı değerlendirmesi yapılmama-
lıdır. İki dakika KPR sonrası ritm 
değerlendirilmeli ve gerekiyorsa 
diğer şok uygulanmalıdır.

Bifazik defibrilatörler için önerilen 
ilk şok 150-200 J, ikinci ve takip 
eden şoklar 150-360 J olmalıdır.

Monofazik defibrilatör kullanıldı-
ğında uygulanacak doz tüm şok-
lar için 360 J olmalıdır.

Son kılavuzda artık önemli olan 

defibrilasyon ve kompresyondur.

Öncelikli olarak organlara perfüz-

yon sağlanabilecek şekilde kom-

presyonun sağlanması ve VT/VF 

halindeki kalbin defibrilasyona en 

çok yanıt vereceği dönem olan ilk 

4 dakika içinde defibrilasyonun 

tek şok olarak uygulanması resü-

sitasyon başarısını arttırmaktadır 

(2). Ek olarak kalbe kan sağlayan 

koroner damarların kanlanması-

nın devamlılığı da (yani kompres-

yonlara mümkün olduğunca ara 

verilmeden devam edilmesi) resü-

sitasyon başarısını en çok arttıran 

durumlardan biridir.

Sonuç olarak ağız ve diş sağlığı 

merkezlerinde oluşabilecek ar-

rest durumlarına erken müda-

hale, hızlı defibrilasyon ve etkin 

KPR’nin sağlık birimleri gelene 

kadar sağlanması birçok olgunun 

hayatını kurtarabilecektir. Neyse 

ki arrest durumlarına ağız ve diş 

sağlığı merkezlerinde sık rast-

lanmamaktadır ancak artan yaşlı 

popülasyonla birlikte bu durumun 

görülme insidansındaki yükselme 

de su götürmez bir gerçek olarak 

ortaya çıkacaktır. Nadir bir durum 

olarak düşünülse de bir kişinin 

hayatının kurtarılması bile elde 

edilen bilginin değerliliğini ortaya 

koymaktadır.

Kaynaklar:

Saydam G, Oktay İ, Möller IG. 1. 

Türkiye’de ağız-diş sağlığı durum 

analizi. Tür-Ağız-Sağ-001 (DSÖ) Seçil 

Ofset İstanbul 1990.

http://www.erc.edu/index.php/gui-2. 

delines_download_2005/en/

Wiesfeldt ML, Becker LB. Resusci-3. 

tation after cardiac arrest: A3-phase 

time-sensitive model. JAMA 2002; 

288: 3035-3038.

Resim 3: Ağızdan ağza soluk verme 
tekniği

Resim 4: Defibrilasyon için pedlerin 
pozisyonu
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Eşdeğer ilaçlar, referans ilaçlarla aynı özelliklere 
sahip olan hasta üzerinde aynı tedaviyi sağla-
dığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve referans 
ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa 
sunulan ürünlerdir.

Eşdeğer ilacın 4 temel özelliği; etkin, kaliteli gü-
venilir ve ekonomik olmasıdır, bir eşdeğer ilaç, 
referansıyla aynı etkinlik, aynı kalite ve güveni-
lirliktedir.

Bir eşdeğer ürünün üretiminden satışa su-
nulmasına kadar geçen tüm evreler referans 
ürünlerle aynı aşamaları sergilemekte, sadece 
daha önce referans ilaç üreticileri tarafından 
canlılar üzerinde gerçekleştirilen klinik çalış-
malar yapılmamaktadır. Günümüzde, refe-
rans ilaç üreticisi tarafından canlı deneklerde 
kullanılarak başarılı olduğu kanıtlanan ilaç-
larla ilgili klinik çalışmaların eşdeğer ilaç üre-
ticilerince tekrarlanması, etik açıdan ve halk 
sağlığı bakımından uygun bulunmamaktadır. 
Eşdeğer ilaçlarda, sağlık otoritelerinin gerekli 
gördüğü tüm inceleme ve araştırmalar yapıl-
makta, hasta üzerinde referans ürünle aynı 
tedaviyi sağladığı biyoeşdeğerlik çalışmalarıy-
la kanıtlanmaktadır.Eşdeğer ürünün referans 
ürünle aynı tedaviyi sağladığı yani terapötik 
eşdeğer olduğunun kanıtı biyoeşdeğerlik çalış-
malarıdır.

Referans ilaç geliştirmenin, inovatör firmalara, 
yatırım maliyeti vardır. Patent; koruma süresin-
ce, firmaların tekel konumda kalmasını sağla-
yarak, bu araştırma, geliştirme, pazarlama ve 
tanıtım yatırımlarının karşılanmasını garanti al-

tına alır. Koruma süresinin bitmesiyle ürünün 
eşdeğerleri piyasaya girer, tekel olma özelliği 
sona erer ve fiyatı düşer.

Eşdeğer ilaçlar,

• Sağlık bütçesinde tasarruf sağlayarak pahalı 
olan yeni tedaviler için kaynak yaratılmasına 
olanak tanır.

• Patent süresinin dolmasıyla ortaya çıkan re-
kabet ortamında, referans ilaç fiyatının düş-
mesine neden olarak yeni ilaç arayışlarının 
devamını sağlar.

• Ekonomik olmaları nedeniyle ilaca erişi-
mi kolaylaştırır ve tedaviyi yaygınlaştırır.
Bireylerin eşdeğer ilaç kullanımından sağ-
ladıkları fayda ise, eşdeğer ilaçlar referans 
ilaçlarla aynı etkilere sahip ancak referans 
ilaçlara göre fiyatı daha düşük ürünlerdir. 
Hasta eşdeğer ilaçları kullanarak, referans 
ilaçlarla aynı etkinlikte tedaviyi daha uygun 
fiyata sağlamaktadır.

Eşdeğer ilaçlar, referans ilaçlarla aynı etkin 
maddeyi içerir ve aynı tedavi edici etkiye sahip-
tir. Bir eşdeğer ilacın yararı ve riskleri referansı 
ile aynıdır.

ABD’de, eşdeğer ürünlerinin ruhsatlandırma sü-
recinin hızlandırılması ve tanıtım kampanyası ya-
pılması amacıyla Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu 
(FDA) bütçesine ek ödenek tahsis edilmiştir. 

Eşdeğer İlaç Kullanımı
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İngiltere’de tıp fakültesi öğrencilerine, reçete 
yazarken eşdeğer ürünleri tercih etmeleri yö-
nünde eğitim verilmektedir.

Belçika, İspanya, Portekiz, Avusturya, Fransa 
gibi ülkelerde kamuoyuna yönelik eşdeğer ilaç 
bilgilendirme kampanyaları düzenlenmektedir. 

İsviçre’de eşdeğer ilaçlar için daha düşük katkı 
payı alınmaktadır.

Japonya’da hekimlere, reçetede “referans ilaç 
yerine eşdeğerini verebilirsiniz” bölümünü işa-
retlemeleri, eczacılara ise, hastanın onayıyla 
referans ilacı eşdeğer ilaçla değiştirmeleri kar-
şılığında prim ödemesi yapılmaktadır.

Nüfusun artması ve yaşlanması, ileri ve pahalı 
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, sağlık hiz-
metlerinin yaygınlaşması nedenleriyle tüm dün-
yada sağlık harcamaları giderek artıyor. Buna 
bağlı olarak, artan sağlık harcamalarının yöneti-
minde eşdeğer ilaçlar önemli bir çözüm olarak 
rolünü güçlendiriyor.

G10 Çalışma Grubu’nun 2003 yılı Lizbon 
Çalıştayı’nda aldığı bazı kararlar aşağıdaki gi-
bidir: 

- Doktorlar eşdeğer ilaçları reçetelemek için 
eğitilmeli, reçeteleme kararlarının ekonomik 
sonuçları anlatılmalıdır.

- Referans ilaç yerine verilmek üzere eşde-
ğerlerinin listesi çıkarılmalıdır. 

- Tüketiciler, eşdeğer ilaçlar konusunda bi-
linçlendirilmelidir.

- Eşdeğer ilaç ağırlıklı geri ödeme sistemleri 
oluşturulmalıdır. 

- Eşdeğer ilaçların ruhsatlandırılmasındaki 
gecikmeler önlenmelidir.

Türkiye’de eşdeğer ilaç kullanımı 2006 yılın-
da kutu ölçeğinde %50,7 oranında, tutarda 
%32,8 oranında olan eşdeğer ilaçların pazar 
payı, 2007 yılında kutu olarak %51,7’ye, tutar-
da ise %33,4’e yükselmiştir.Gerek 2007 yılında 
pazara yeni giren ilaçların %73’ünü eşdeğer 
ilaçların oluşturması, gerekse kamu tarafından 
geri ödenen ilaçlar içinde eşdeğerlerin payının 
artması, eşdeğer ilaçların reçeteli ilaç pazarın-
daki payının büyümesinin temel nedenleridir.

Ülkemizde eşdeğer ilaç kullanımıyla, 2007 yılın-
da, 808 milyon YTL tasarruf sağlanmıştır.

Fransa sağlık sigorta fonu ve doktorlar arasın-
da devam eden müzakerelerde son aşamaya 
gelindi. İmzalanması planlanan anlaşmaya göre 
doktorlar Fransa eşdeğer ikame listesi kapsa-
mındaki ilaçlardan daha fazla reçeteleme ya-
parlarsa yıllık 5000 Euroya varan teşvik primleri 
alacaklar. Uygulamanın eşdeğer ilaç satışlarını 
önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor.

Fransa Eşdeğer İlaç Birliği (Gemme), doktorla-
rın davranışlarının yavaş değişeceğini bildikleri-
ni ancak 5000 Euroluk teşvik priminin, eşdeğer 
ilaç pazarında önemli bir büyümeye neden ola-
cağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Almanya Eşdeğer İlaç Birliği Pro Generika’ya 
göre, 2008 yılında zorunlu sağlık sigortası fo-
nunda 10 milyar Euro tasarruf sağlandı. 

İlk 9 ayda eşdeğer ilaçlar kutu ölçeğinde %9 
artarak 301 milyon kutuya ulaştı. Eşdeğer ilaç-
lar kutu ölçeğinde toplam ilaç pazarının %61’ini 
oluşturuyor. 9 ayda eşdeğer ilaç kullanımıyla 
sağlanan tasarruf 7,36 milyar Euro. 2008 yılı 
sonunda toplam tasarrufun 9,81 milyar Euro 
olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Baş-
kanı Barack Obama’nın sağlığa iliş-
kin planları arasında eşdeğer ilaç kulla-
nımının artırılması ilk sıralarda yer alıyor. 

“Sağlıklı bir Amerika için Plan” kapsamında 
Obama, ulusal sağlık sistemi çerçevesinde 
eşdeğer ilaç kullanımını artırmak ve eşdeğer 
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ilaçların pazara girmesini engelleyen veya geciktiren 
nedenleri ortadan kaldırmak için çalışacak. Bunun 
yanı sıra Obama, biyobenzerlerin onay prosedürü-
nün mümkün olduğunca kısa bir sürede yapılmasına 
izin veren yasaların oluşturulmasını destekleyerek, 
hastaların ilaca zamanında erişimini sağlayacak. 

ABD Sağlık Sigortası Merkezi’nin yıllık raporuna göre, 
ülkede ilaç harcamaları 2017 yılında 2008 için tahmin 
edilen 247 milyar Doların iki katına çıkacak. Hızla ar-
tan ilaç harcamaları karşısında en doğru çözümün 
eşdeğer ve biyobenzer ilaç kullanımının artırılması 
olduğu, eşdeğer ve biyobenzer ilaçların daha yaygın 
kullanımıyla, sağlık sisteminde yılda milyarlarca Do-
lar tasarruf sağlanabileceği ABD’de uzun süredir dile 
getiriliyor. 

Dünyanın en büyük sağlık bütçesine sahip ABD, eş-
değer ilaç kullanımını artırmak ve ilaç harcamaların-
da tasarruf sağlamak amacıyla, 2003 yılında bir dizi 
girişim başlatmıştı. Bu çerçevede, eşdeğer ürünlerin 
ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması ve tanıtım 
kampanyası yapılması amacıyla Amerikan Gıda ve 
İlaç Kurumu (FDA) bütçesine ek ödenek tahsis edildi. 
Bunun ardından, FDA, geçtiğimiz yıl eşdeğer ilaçları 
desteklemek amacıyla, GIVE (Eşdeğer İlaç Girişimi) 
adlı yeni bir program başlattı. 

GIVE programıyla, pazardaki eşdeğer ilaç sayısının 
artırılması ve böylece yüksek rekabet ortamının oluş-
turulması hedefleniyor. Programda, eşdeğer ilaçla-
rın ruhsat onay sürecinin hızlandırılması, özellikle de 
pazarda henüz eşdeğeri bulunmayan ürünlere ilişkin 
başvurulara öncelik verilerek bu ilaçların hastalara bir 
an önce ulaşmasının sağlanması planlanıyor.

Bu politikaların sonucunda, 2007 itibarıyla ABD’de 
reçetelenen ilaçların %65’ini eşdeğer ilaçlar oluştu-
ruyor. “Patent dışı” olarak tanımlanan patent süresi 
dolmuş ilaçlar pazarında ise eşdeğer ürünlerin kulla-
nım oranı %90 düzeyinde -yani bir referans (orijinal) 
ilacın eşdeğeri bulunuyorsa söz konusu referans ilaç 
yalnızca %10 oranında tercih ediliyor-. Türkiye’de ise 
bu oran %52 seviyesinde. 

Dünyanın en büyük toplam ve eşdeğer ilaç pazarı-
na sahip ABD’de eşdeğer ilaç kullanımındaki %1’lik 
artış, yıllık 4 milyar Dolarlık tasarruf anlamına geliyor. 
ABD Kongre Bütçe Ofisi tarafından açıklanan bir ra-
pora göre ise biyobenzer ilaçlarla on yıllık süre içeri-
sinde 25 milyar Dolarlık tasarruf sağlanabilir.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ABD’de uygula-
mada olan ve yeni Başkan döneminde de ivme ka-
zanacağı görülen “eşdeğer ilaç teşvik politikaları”nın 
hem sağlık bütçesinde tasarruf hem de yaşanan glo-
bal kriz dönemi tedbirleri açısından çok önemli ol-
duğunu vurgulamaktadır. Ülkemizde de eşdeğer ilaç 
kullanımının artırılmasına yönelik teşvik politikalarının 
ivedilikle oluşturulması ve uygulanmasının gerekliliği 
artık tartışılmaz bir konudur.

IMS Sağlık tahminlerine göre 2009 yılında en büyük 
8 pazarda 24 milyar Dolarlık referans ilacın patent 
sürelerinin dolmasıyla eşdeğer ilaçların satışları 68 
milyar Dolara ulaşacak. Bu 8 pazardaki eşdeğer ilaç 
büyüme oranı %5 – 7 arasında olacak.

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) İlaç Merkezi 
tarafından geçtiğimiz günlerde hazırlanan yıllık rapo-
ra göre, 2007’de kısaltılmış yeni ilaç başvurularında 
(ANDA) eşdeğer ilaç ortalama onay süresi 19,3 ay 
oldu.

Raporda, 2005 yılında 777, 2006’da 828, 2007’de 
ise %7’lik bir artışla 882 adet yeni eşdeğer ilaç baş-
vurusunun yapıldığı belirtiliyor. FDA, hızla artan eşde-
ğer ilaç başvurularını karşılayabilmek amacıyla ince-
leme süresini daha verimli hale getirmek için birçok 
değişiklikler yaptıklarını açıkladı. Bu reformlar ara-
sında engelleyici patente sahip olmayan ve referans 
ürünün ilk eşdeğeri olan ilaçların inceleme süreçlerini 
kolaylaştırmak, başvuruların kabul aşamasında ayrı-
calıklar tanımak, biyoeşdeğerlik gerekliliklerini inter-
net sitesinden duyurmak ve elektronik başvuruları 
teşvik etmek yer alıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, 2006 yılına göre %33 
artış kaydedildiğini belirterek 2007 yılında 495 eşde-
ğer ilacın ruhsatlandırıldığını da belirtti.

Finlandiya’da hükümet, eşdeğer ilaçların daha fazla 
ikame edilebilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırla-
dı. Böylece ilaç harcamaları yılda 80 milyon Euro dü-
şecek. Finlandiya’da 2003 yılında başlatılan eşdeğer 
ilaç ikame uygulaması, birkaç terapötik alana uygu-
lanırken artık antihipertansifler, kolesterol düşürücü-
ler ve antidepresanlara da genişletilebilecek.

ABD’de Kongre Bütçe Ofisi tarafından açıklanan ra-
pora göre, biyobenzer ilaçların ruhsatlandırılmasına 
ilişkin yasanın yürürlüğe girmesiyle toplam sağlık har-
camalarında on yıllık süre içerisinde 25 milyar Dolarlık 
tasarruf sağlanabilir.
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından düzenlenen II. 
Ankara Kent Sempozyumu 16-17-
19 Ocak 2009 günlerinde İnşaat 
Mühendisleri Odası Teoman Öz-
türk Toplantı Salonu’nda 200’e ya-
kın katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını 
sırasıyla Sempozyum Sekreteri Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi’nden 
Ali Hakkan, EMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı TMMOB 
Ankara İKK Sekreteri Ramazan 
Pektaş ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı yaptı.

Sempozyum Sekreteri Ali Hakkan 
açılışta yaptığı konuşmada, TM-
MOB ve bağlı Odaların her dönem 
kent sorunlarına ilişkin kendi mes-
leki birikimleri çerçevesinde “Kamu 
kaynaklarını kullanımı, yerel yöne-
timler, altyapı, ulaşım, planlama, 
çevre, barınma, enerji, kentsel dö-
nüşüm, kentsel tasarım ve kentsel 
koruma, katılımcı kent yönetimi” 
üzerine sorunların  tespitini yaparak 
çözüm önerilerini kamuoyu ile pay-
laştığını söyledi.

Yerel yöneticilerin sivil toplum ör-
gütlerini ‘ideolojik’ yaklaşım gös-
termekle eleştirdiğini anımsatan Ali 
Hakkan, “Ancak bütün uyarılara ve 
kentimizin tüm sorunlarının çözü-
müne yönelik meslek örgütlerinin 
önerilerine rağmen yerel yönetici-
ler,  meslek örgütlerini “İdeolojik” 

yaklaşım göstermek gerekçesi ile 
reddetmiştir. Bu süreçte yaptıkları 
yanlış uygulamalarla da kentimize 
tamir edilemeyecek ölçüde zarar 
vermişlerdir. Düzenlenen bu sem-
pozyumda  meslek birlikleri ola-
rak özellikle kente karşı işlenen kent 
suçlarını ortaya koyarak yaşanabilir 
bir kentte aslında neler yapılması 
gerektiği bir kez daha kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.

“Kentin sakini değil sahibi olalım”

EMO Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı, TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Ramazan Pektaş, 
II. Ankara Kent Sempozyumu’nun 
düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederek başladığı 

konuşmasında, ‘Kentin sakini değil 
sahibi olma’ çağrısında bulundu. 
Pektaş ayrıca, kentimizde; temiz 
hava, temiz belediyecilik, temiz top-
lum, kentte yaşayanlara saygı gös-
terilen, insan odaklı, planlı, tarihine 
ve kültürüne bağlı kalan, ayrımcılığa 
karşı çıkan, emeği ile geçinen ke-
simlerden yana politikalar, bilimin 
aydınlığında, aklın yol göstericiliğin-
de, aydınlık bir gelecek istediğimizi, 
kapılarımızı akla ve bilime açmamız 
gerektiğini hatırlattı. Kapitalizm ol-
duğu yerde yolsuzluk ve yoksulluk 
olduğunu, kapıların sadece akla 
ve bilime açılmasıyla yolsuzluk ve 
yoksulluğun önüne geçilebileceğini 
sözlerine ekledi. Ramazan Pektaş, 
Meslek Odaları üzerinde yürütülen 
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polemiklere de değinerek TMMOB 
ve diğer Meslek Odalarının mesleki 
denetim uygulamalarında kamu ya-
rarı güttüğünün altını çizdi. Pektaş 
konuşmasında, krize, kente karşı 
işlenen suçlara, yerel yönetimlere 
ve hukuk, hava kirliliği, ulaşım, do-
ğalgaz, sayaçlar, Kızılırmak suyu, 
su sayaçları, barınma, rantsal dö-
nüşüm gibi konulara da değindi.

“TMMOB hâkim söyleme karşı 
farklı seçenekler olduğunu göster-
mektedir”

Sempozyumun açılışında konuşan 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğan-
cı, TMMOB’nin,            2. Ankara 
Kent Sempozyumu düzenleyerek 
kentlere ilişkin sorumluluğunu ye-
rine getirmeyi, mevcut politika ve 
uygulamalardan farklı bakış açıları 
sunmayı ve kentlerin daha yaşana-
bilir niteliklere kavuşmasını amaçla-
dığını belirtti. 

Başta Ankara olmak üzere büyük 
kentlerimizde yaşam koşulları ağır-
laşmaktadır. Bu sorun bir yandan 
kapitalist küreselleşmenin yanlış 
ekonomik politikalarından kaynak-
lanmakta, diğer yandan da yerel 
yönetimlerin rantsal yönetim poli-
tikalarının bu sorunun oluşumun-
da büyük etkisi bulunmaktadır. 
Ankara’da içme suyu, doğalgaz, 
yapılaşma, ısınma, barınma, yok-
sulluk sorunları ulusal basına dahi 
sıkça yansımaktadır. Diğer yandan 

mevcut yerel yönetim anlayışı baş-
kent kimliğine uygun bir Ankara viz-
yonu sunmamaktadır.” 

 Sempozyumda Ankara’nın sorun-
ları tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından Şi-
rin Gülcen Eren “Özelleştirmenin 
Kentsel Planlamaya Etkileri” ve 
Emel Akın “Geçmişten Günümüze 
ve Küreselleşme Sürecinde Baş-
kent Ankara” başlıklı sunumlarını 
yaptı. Sunumların ardından “Kent-
lilik Bilinci ve Yerel Demokrasi” 
başlıklı panel düzenlendi. Ramazan 
Pektaş’ın yöneticiliğinde gerçekleş-
tirilen panele Erdal Kurttaş, Osman 
Özgüven, Çağatay Keskinok, Ozan 
Yılmaz, Can Hamamcı katıldı. 

II. Ankara Kent Sempozyumu’nun 
ikinci günü olan 17 Ocak 2009 
Cumartesi günü                  I. 
Oturumu’nda “Ankara’da Üretim 
Tüketim İlişkileri” masaya yatırıl-
dı. Panelde Prof. Dr. İşaya Üşür 
“Ankara’nın Genel Ekonomik Yapı-
sı”, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilci-
si Kani Beko “Ankara’nın Yoksulluk 
Sorunu” ve Ayşe Tekel “Ankara’da 
Alışveriş Merkezleri” konularını de-
ğerlendirdi.

Sempozyumda aynı gün II. Otu-
rumda “Ankara’da Yerel Yönetim-
ler ve Planlama” ele alındı. Panel-
de konuşan Zafer Şahin “Stratejik 
Planlama”, Bülent Tanık “Fiziksel 
Planlama”, Bülent Gülçubuk “Kır-

saldan Kente Göç Olgusu ve Kal-
kınma” konularını tartıştı. Sempoz-
yum ikinci gün III. Oturumunda 
“Ankara’da Altyapı: Barınma-Su ve 
Ulaşım” konusu ele alındı. Avukat 
Ender Büyükçulha “Barınma Prob-
lemi”, Mete Orer “Ulaşım Proble-
mi”, Odamız İdari Müdürü Ceren 
Örten “Ankara’da Su Problemi” 
konusunu ele alırken IV. Oturumun 
ana başlığı “Çevre ve Enerji” oldu. 
Panelde, Haluk Direskeneli “Isınma 
Problemi”, M. Ali Atay “Elektrik So-
runu”, Hasan Seçkin “Temiz Çevre 
Problemi” konularını ele aldı.

II. Ankara Kent Sempozyumu 18 
Ocak 2009 Pazar günü düzenle-
nen “Ankara’da Yerel Yönetim ve 
Kent Yaşamı” başlıklı forumun dü-
zenlenmesi ile sona erdi. Forum 
boyunca sempozyumu izleyenlerin 
çeşitli konulardaki sorularına katı-
lımcılar yanıt verdi.

II. Ankara Kent Sempozyumu’nda 
ayrıca kentlerdeki yolların sadece 
arabalara ait olmadığı, yayaların 
ve bisiklet kullananların da ulaşım 
haklarının olduğuna dikkat çek-
mek amacıyla bisikletli bir tur dü-
zenlendi. Kuğulu Park’ta başlayan 
Tunali Hilmi Caddesi, Esat Cad-
desi, Mithatpaşa Caddesi güzer-
gahından hareket eden bisikletliler 
TMMOB flamaları ile birlikte sem-
pozyumun düzenlendiği Necatibey 
Caddesi’nde bulunan İMO Genel 
Merkezi’ne ulaştılar.
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