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Meslek odalarımız, birliğimiz ülkemizdeki ağız diş sağlığı politikala-
rını yasal ve bilimsel gerekçeleri ortaya koyarak üretmekle görevli 
kurumlardır. Bu kurumlar ülkemiz ağız ve diş sağlığı sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunacak projeleri bilime uygunluk esasına 
göre kabul etmiştir. Yine bu kurumlar, akıl ve bilime dayanarak 
sorunların çözümüne katkıda bulunmayı ve ülkemiz insanlarının 
ağız diş sağlığı seviyelerini yükseltmeyi hedefler.

Sağlık Bakanlığı politikalarını belirlerken doğru olan, yapılması ge-
reken meslek odalarının temsilcilerinin görüşlerini alarak, onlarla 
işbirliği içersinde, birlikte bu politikaları üretmek ve arkasına mes-
lek odalarının desteğini alarak projelerini hayata geçirmektir. Ma-
lesef Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar yaptığı; ben yaptım oldu 
mantığıyla hareket etmek, meslek odalarına uzak durmak. Dinle-
me kültürü de gelişmemiş ne yazık ki..

81 yıllık yanlış düzeltildi, ama!

1/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San`atlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanun “İkinci Fasıl” başlığından “ve dişçiler” 
ibaresi kanun metninden çıkarılmış ve 29 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş 
etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene doku-
larının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin 
teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki 
faaliyeti icra etmeye yetkilidir.

Bu yıllardır beklediğimiz, 81 yıllık yanlışlığın düzeltilmesi adına iyi bir 
gelişme. Ama 34. Madde’ye dokunulmaması insanın, hepimizin 
içini acıtıyor. Mesleğimiz adına çok üzücü bir durum. TDB başkanı 
Prof.Akkaya’da bir toplantıda bu maddeye ne kadar üzüldüğünü, 
34. maddenin burada hala durmasını kabullenemediğini belirtmiş-
ti. Bu çözülemez miydi, çözülürdü ama önce dinlemek gerekirdi.

5 yeni Vakıf Üniversitesi daha kuruldu, içersinde yeni Dişhekimli-
ği Fakülteleri de var. Hep söyledik, muayenehaneler atıl vaziyet-
te bekliyor, mezun olan dişhekimlerinin hepsini kamuda istihdam 
edemiyorsun. Ne diyor meslek örgütümüz, ülkenin 10 yıllık, 20 

Duymak için
dinlemek gerekiyor...
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yıllık dişhekimi ihtiyacı planlaması yapılsın, eğer 
ihtiyaç varsa açılsın. Bu yeni üniversiteler sorunu 
çözülemez miydi, çözülürdü ama önce dinlemek 
gerekirdi.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını 
her ortamda ifade ediyoruz. Performans sistemi-
nin bu şekliyle yanlış olduğunu, özlük haklarına 
yansımayan ödemelerin sadece göz boyadığını, 
hekimlerin emeklerinin karşılığı olmadığını, toplu-
mun ağız diş sağlığı sorununu kamu olanaklarıyla 
çözülemeyeceğini, hep söyledik. Sonuçlara bak-
tığımızda kamuda çalışan çoğu meslektaşımızın 
meslek hastalıklarına yakalandığını, birçoğunun 
tükenmişlik sendromu yaşadığını görüyoruz. 
ADSM’ler de FDI ortalamalarının iki, üç katı ora-
nında günlük girişimsel işlem yapılıyor. Bu kadar 
zor ve ağır şartlarda hizmet veren meslektaşları-
mıza Dedeman Otel’de yapılan toplantıda verilen 
sözler çok çabuk unutuldu. (Ne sözler verilmiş-
ti o toplantıda anımsatalım; en az iki maaş ka-
dar performans maaş’lara yansıtılacaktı.) Ayrıca 
bu da yetmez. Rapor ve izin dönemlerinde de 
meslektaşlarımızın hastane ortalamasından per-
formans ödemesi almaları gerekmektedir. Üç yıl 
geçti, burada tekrar hatırlatıyor, tekrar söylüyo-
ruz. Duymak için dinlemek gerekiyor.

Hekimler hastalarla karşı karşıya getirildi. Hasta 
hakları tabiî ki olacak, ama bu şekliyle değil. Yapı-
lacak tedaviye fikir beyan edip, bilimsel gerçekle-
re aykırı, kendi istediği tedaviyi kabul ettiremedi-
ği hekimi hasta haklarına şikayet etme alışkanlık 
haline geldi. On adet diş çekimi teşhisi konulan 
hasta’nın, psikolojim bozuldu diye hekimi şika-
yet etmesi, apseli dişi çektin diyerek hekiminin 
üzerine yürüyüp, şikayet etmesi, hastanın yapı-
lacak tedavi hakkında bilgilendirmesi hakkının, 
benim önüm de kaç kişi var gibi algılanması gibi 
onlarca komik şikayetler alındı, kurullar toplandı, 
kararlar alındı. Hasta hakları kurullarında konuyu 
bilmeyen, duygusal olarak hastaya yazıktır diyen 
kişiler, bu kurullara alındı, Özel hastane sahibi ki-

şiler bu kurullarda yer aldı. Asıl olması gereken 
meslek odasının bir temsilcisi bu kurullarda yok. 
Tekrar söylüyoruz hasta hakları konusu tekrar 
gözden geçirilmeli, kurullara girecek kişiler tek-
rardan belirlenmeli, meslek odamızın bir temsilci-
si bu kurulda yer almalıdır. Hasta hakları kurulları 
tehdit olarak kullanıyor. Hekimlerimize yönelik 
şiddetler arttı, bunların önlemi alınsın.Hep söy-
ledik, bir kez daha söylüyoruz, ama duymak için 
dinlemek gerekiyor.

Anayasaya göre devlet herkesin hayatını beden 
ve ruh sağlığı içersinde sürdürmesini sağlamak 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp 
hizmet vermesini düzenler. Devlet bu planlama-
yı yaparken özel sağlık kuruluşları ve muayene-
haneleri de kullanmak zorundadır. Bir kez daha 
söylüyoruz, muayenehaneler sisteme dahil edil-
melidir. Duymak için dinlemek gerekiyor.

4/B ‘li meslektaşlarımızın özlük hakları konusun-
da yeni kazanımlar, mahkeme kararlarıyla kaza-
nılıyor. Aynı iş yapan meslektaşlarımız eşit hakla-
ra sahip olmalıdır diye bir kez daha söylüyoruz. 
Duymak için dinlemek gerekiyor.

Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumla-
ra katılımlarda kolaylıklar sağlanması, tebliğ veya 
poster ile katılacak meslektaşlarımızın katılım 
ücretlerinin eğitim fonundan karşılanması, mes-
lektaşlarımızın mesleki gelişimlerine olanak tanı-
yacaktır. Bir kez daha söylüyoruz, duymak için 
dinlemek gerekiyor.

Meslek odaları akıl ve bilimi kendine rehber edi-
nen, saygın kurumlardır. Yeni oluşturulacak poli-
tikalar da doğruyu yakalamak için, halkın ağız ve 
diş sağlığı seviyesini yükseltmek için, sağlık poli-
tikalarının başarıya ulaşması için ciddiye alınması 
gereken kurumlardır. Her zaman söyleyecekleri 
vardır ve olacaktır.

Ama duymak için önce dinlemek gerekiyor.
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Odamıza bağlı Ankara İlçe ve Semt Temsilcileri ile 
toplantı 15 Mayıs 2009 tarihinde Merit Altınel Otel’de 
yapıldı. Toplantıya Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA, Genel Sekre-
ter Süha ALPAY, Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
Başhekim Yardımcısı Ender ÇAKIR, Ankara Dişhekim-
leri Odası Disiplin Kurulu Başkanı Gülseren Kızılkaya, 
Disiplin Kurulu üyeleri Fazıl İNCEOĞLU, Orhan DİR-
KEÇ, Z. Füsun YAŞAR, Ankara Dişhekimleri Odası 
Denetleme Kurulu üyesi Ercan BAYSAL, Ankara Diş-
hekimleri Odası Delegasyon’undan Nezih Yavuz TAN, 
Erdal ERGÜNOL, Barbaros ONAT ve Ankara Diş-
hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile 50 İlçe ve 
Semt Temsilcimizin katıldı. Toplantıda ADO Başkanı 
Doç. Dr. Merih BAYKARA tarafından bir açılış konuş-
ması yapıldı. 

ADO Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKARA  yaptığı ko-
nuşmada özelden hizmet satın alınması ve yeniden 
gündeme gelen dişhekimliğinde uzmanlık konularında 
Odamızın görüşlerini temsilcilerimize ve Birlik yöneti-
cilerine aktardı. TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat 

AKKAYA ise yaptığı konuşmada yine aynı konularda 
TDB’nin görüşü ve yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi ver-
di. Prof. AKKAYA konuşmasında, SGK ile sürdürülen 
özelden hizmet satın alınması konusundaki görüş-
melerde sadece iki noktada pürüz kaldığını, bunların 
aşılmaya çalışıldığını belirtti. Dişhekimliğinde uzmanlık 
ile ilgili olarak da TDB’nin Tıpta Uzmanlık Kurulu’ndan 
çıkan Dişhekimliğinde 6 dalda uzmanlığı tavsiye eden 
kararına karşı olduklarını, Dişhekimliğinde iki dalda uz-
manlığı savunduklarını ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 
kararına karşı her türlü girişimde bulunacaklarını belir-
ten TDB Başkanı AKKAYA, özellikle kamuda çalışan 
doktoralı dişhekimlerinin sıkıntıları olduğunu ve bunları 
da çözmeye çalıştıklarını söyledi. Toplantıya katılanla-
ra TDB’nin yeni yayınlanan  Türk Dişhekimleri Birliği 
Dişhekimleri Odaları İl ve İlçe Temsilciliği Yönetmeliği 
ile Yönetim Kurulumuzun bir yıllık çalışmalarının anla-
tıldığı dökümanlar dosya halinde sunuldu. Son derece 
olumlu ve samimi bir havada geçen toplantı birlikte ye-
nilen yemekle sona erdi.

ADO İlçe ve Semt 
Temsilcileri Toplantısı

İlçe temsilcileri 
yönetmeliği yenilendi...

TDB  Dişhekimleri  Odaları İl ve İlçe Temsilcilikleri 
Yönetmeliği 31 Mart 2009 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Oda Yönetim kurulları tarafından, yetki sınırları 
belirlenmek koşuluyla gerekli görülen yerlerde 
bir ya da birden fazla temsilcilik kurulabilmesini 
sağlamak amacıyla TDB 12. Olağan Genel 
Kurulu tarafından kabul edilen Yönetmelik, Resmi  
Gazete de yayımlandığı 31.03.2009 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yönetmelikle temsilcilerin sorumlulukları 
da artıyor. İlçe Temsilcileri, Oda Yönetim 
Kurullarının, dişhekimleriyle doğrudan bağlantısı, 
sözcüsü’dür. Temsilcilik bölgesinde odayı temsil 
eden, oda yönetim kurullarının aldığı kararları, 
oda politikalarını temsilcisi olduğu bölgedeki 
meslektaşlarına ileten, dişhekimlerinden gelen 
istek ve önerileri de oda yönetimlerine aktararak 
doğru, sağlıklı  iletişimleri sağlarlar. 

Temsilciler, Oda ile dişhekimi arasında karşılıklı 
ilişkiyi sağlar, oda etkinliklerine dişhekimlerinin 
katılımlarını sağlar, bölgesinde yeni faaliyete 
başlayan veya sona erdiren meslektaşlarımızla 
ilgili, bölgesinde ki etik ihlallerle ilgili oda 
yönetimlerine bilgi verir,sahte dişhekimliği 
faaliyetlerini önlemek için bağlı olduğu odayla 
sürekli işbirliği içinde olur, 

Yayınlanan yeni yönetmelikle, Nisan içinde yapılan 
oda genel kurulları sonucunda en geç bir ay 
içersinde yani Mayıs ayı sonuna kadar temsilcilerin 
atanması gereklidir. Temsilcilerin görev süresi ise  
bir yıldır.
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Ankara Diş Hekimleri Odası yine bir ilke imza attı. 
Tüm üyelerini malpraktise karşı sigortalattı. Odamız 
ve Zürich sigorta arasında yapılan sözleşme gereği 
tüm oda üyeleri yaptıkları tedavilerdeki hatalı he-
kimlik uygulamalarına karşı 2.500 TL’lik teminat 
kapsamına alınmıştır. Bu hizmeti almak için üyeleri-
mizin herhangi bir ödeme yapmalarına gerek yoktur.
Bunun yanısıra kaza sonucu kalıcı işgörememezlik 
veya vefat halinde 2.500 TL., ayrıca yine kaza so-
nucu çalışamama durumlarında 200 gün için gün-
lük 75 TL. üyelerimize ödenecektir. Bu hizmetten 
yaralanabilmek için üyelerimizin aidatını ödemiş 
olmaları gerekmektedir. Zürich sigorta teminat 
miktarını artırmak isteyen üyelerimize ayrıca %25 
indirim yapacaktır.

Kişi Başına Teminatlar ve Limitleri

Mesleki Sorumluluk 2.500.- TL.

Ferdi Kaza VefatTL 2.500.-TL.

Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık 2.500.- TL

Ferdi Kaza Tedavi Masrafları 250.- TL

Ferdi Kaza Güncelik Tazminat 75.- TL

Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir 
teminattır.

TIP Mensupları Mesleki Sorumluluk 
(Malpraktis) Teminatı

Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir 
teminattır.

TIP Mensupları Mesleki Sorumluluk teminatının 
kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir :

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde çalışan • 
Sağlık personelinin-kamu ve/veya özel sağlık 
kurum ve kuruluşlarında, muayenehanelerde ve 
sair yerlerde hastalara tıbbi hizmet vermeye yet-

kili ve görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Ba-
kanlığınca tanımlanmış kişiyi- sigortanın mer’iyet 
müddeti esnasında, sigortalının mesleğinde ge-
çerli kanunlar, talimatlar veya resmi makamların 
hükümleri çerçevesinde yürüttüğü tüm mesleki 
faaliyetleri nedeni ile hata, ihmal veya kusurlarıy-
la üçüncü şahıslara verdikleri ölüm ve akli den-
gesizlik hali dahil her türlü bedeni zararları, ken-
disine karşı hasta veya  varisleri tarafından ileri 
sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine 
karşı güvence sağlar

Sigorta süresi zarfında yapılan veya yapıldığı id-• 
dia olunan yanlış tedavi ile ilgili olarak, poliçede 
belirtilen sigorta bitiş tarihini Takip eden 2 yıllık 
süreye kadar, sigortalı aleyhine tazminat tale-
binde bulunulması hali teminat dahilindedir. Bu 
süreden sonraki talepler sigorta kapsamından 
karşılanmayacaktır.

Sigorta süresi içinde, yapıldığı iddia olunan yan-• 
lış bir tıbbi müdahale ile ilgili olarak, bir tazminat 
talebinde bulunulması halinde, sigortalı durumu 
sigortacıya 5 gün içinde ihbar etmek durumun-
dadır.

Bu poliçe ile verilen teminatlar, sigortalının aynı  • 
poliçeden sadece bir tane sahip olması duru-
munda geçerlilik arzeder. Aksi durumda tek bir 
poliçede belirtilen limitler dahilinde ödeme yapı-
lır.

Poliçede belirtilen başlangıç tarihinden önce • 
yapılan veya yapıldığı iddia olunan yanlış teda-
vi ile ilgili olarak, sigortalı aleyhine bir tazminat 
talebinde bulunulması, bu sigorta kapsamı dı-
şındadır.

Bu sigorta ile verilen teminatla ilgili olarak sigor-• 
tacı, sigortalı adına ve namına her türlü talep 
veya davayı isterse takip edebilecek ve bununla 

ilgili olarak ortaya çıkacak hukuki masraflar, po-
liçede belirtilen yıllık azami limit içinde hesapla-
nacaktır.

Poliçede veya buna ekli zeyilnamelerde sigortalı • 
olarak adı geçen kişi veya kişilerin adedine ba-
kılmaksızın, sigortacının bu sözleşme ile ilgili so-
rumluluğu, bu sigortanın yürürlük süresi içinde 
sigortalı aleyhine yapılacak tüm tazminat talep-
leri ile ilgili olarak poliçede belirtilen yıllık azami 
sorumluluk limitini geçmeyecektir.

Ferdi Kaza Teminatı

Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir 
teminattır.

Ferdi Kaza teminatı ile sigortalının kaza sonucu 
vefat etmesi veya kaza neticesinde sürekli sakat 
kalmaları hali, ile kaza neticesinde oluşacak tedavi 
masrafları teminat kapsamına dahil edilmiştir. Fer-
di Kaza teminatı ile aynı zamanda sigortalının kaza 
neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma 
düşmesi halinde kendisine poliçede belirtilen tutar-
lar çerçevesinde ödeme yapılacaktır.

Vefat Teminatı: Sigortalının ani ve beklenmedik  
bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden 
itibaren bir sene zarfında kaza ile doğrudan ilgili bir 
nedenden dolayı vefat etmesi durumunu teminat 
altına alır.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının ani ve 
beklenmedik bir kaza neticesinde derhal veya kaza 
tarihinden itibaren iki sene zarfında kaza ile doğru-
dan ilgili bir nedenden dolayı sürekli sakat kalması 
durumunu teminat altına alır.

Tedavi Masrafları Teminatı: Sigortalının kaza gü-
nünden itibaren bir sene içinde yaptığı doktor ücreti 
ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve di-
ğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede 
belirtilen limit dahilinde teminat altına alır.

Gündelik Tazminat teminatı: Sigortalının kaza  
neticesinde muvakkaten çalışamayacak duru-
ma düşmesi durumunda kendisine poliçede yazılı 
gündelik tazminat ödenir. Sigortalı, kısmen çalışa-
bilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen 
çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten 
itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.

Tıp Mensupları Meski Sorumluluk Sigortası genel 
özellikleri ve teminat dışı kalan haller ayrıntılı bir şe-
kilde üyelerimize duyurulacaktır.

Tüm üyelerimiz
Mesleki
Sorumluluk Sigortası
Şemsiyesi Altında
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Dişhekimliği ile ilgili kararları 
dişhekimleri vermeli, ayrıca 
hasta ve hekim mutluluğunu 
esas almayan, ben yaptım oldu 
şeklinde bir tamgün yasasına da 
karşıyım.
Dişhekimliği uzmanlığı ile ilgili bir kararda ko-
misyon üyelerinin ağırlığı’nın dişhekimleri ol-
ması gerekir. Sağlık Bakanlığı üyeleri konunun 
yalnızca teknik boyutuyla ilgilenmelidir( sayı, 
bölgesel dağılım vb) . Bunların dışında eğiti-
min içeriği, süresi, nasıl verileceği, uzmanlık 
seçiminin nasıl yapılacağı sorularının cevabı 
dişhekimlerince verilmelidir.

Tamgün yasası şu haliyle hekime kesin bir 
tercih yapma zorunluluğu sunuyor. Ancak ter-
cihin hekimi ve hastayı mutlu etme boyutunu 
bilmiyoruz. Hekim maddi ve manevi olarak ka-

muda kalırsa mutlu olabilecek mi? Küçük bir 
sağlık ocağı veya hastanede hassas tutuculu 
protez yapabilecek mi? Cihazı arızalandığında 
veya bir malzemeye ulaşmak istediğinde bir 
sürü yazışma yapmak zorunda kalacak mı? 
Akşam saat 7’ de hasta kabul etmek istedi-
ğinde yardımcı personel bulabilecek mi? Özel 
bir kliniğin çalışma serbestliği yerine mesai 
saatlerine bağlı, istediğini yapmayan, istedi-
ği laboratuvarla çalışamayan, istediği marka 
malzemeye ulaşamayan mutsuz bir hekim mi 
olacak. Hastanın beğenisine paralel olarak, 
hekim seçme özgürlüğü olacak mı? Tercih 
edilen hekim diğer meslektaşlarından maddi 
ve manevi olarak ayrı bir konumda olacak mı? 
Yapılan uygulamaların sayıdan ziyade kalitesi 
kim tarafından kontrol edilecek. Özetle has-
ta ve hekim mutluluğunu esas almayan, ben 
yaptım oldu şeklinde bir tamgün yasasına kar-
şıyım.

Uzmanlık konusunda yetki  
meslek odalarımızda olmalı. Tam 
gün sadece hizmet vericileri değil 
hizmet alıcılarını da etkiler. 
Dişhekimliği’nde  uzmanlık denince belki kula-
ğa hoş geliyor ama Türkiye olarak buna hazır 
mıyız diye de sormak gerekiyor. Ben yaptım 
oldu anlayışı maalesef devam ediyor. Ülkemiz-
de bir yasa çıkarırken öncelikle alt yapısını ha-
zırlamak ve uygulanırlılığını tesis etmek gerekir. 
Özellikle bu konularda söz ve bilgi sahibi olan 
meslek odalarına uzmanlık dallarını belirlemek 

için yetki verilmeli, bir meslek hakkında veri-
lecek kararı başka meslek gruplarına havale 
etmemeliyiz. Akıl ve bilim dışı uygulamaların 
yargıdan döneceğini unutmamalıyız. 

Tamgün yasası hem özel, hem de devlet ku-
rumunda çalışan meslektaşlarımızı kapsasa 
da, hizmet açısından tüm vatandaşlarımızı 
da ilgilendirmektedir. Ancak insan hakları ba-
kımından meslek sahiplerinin hizmet verimini 
engellemek ve insan özgürlüğünü sınırlandır-
mak olarak algılanmalıdır. Bu yanlış uygulama-
dan bir an önce vazgeçilmelidir.

Ali Mert

Cebrail Doğmuş
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Her iki yasanın da  2015 
yılından geçerli olması ve mevcut 
dişhekimlerinin mükteseb olması 
gereken haklarını mağdur 
etmemesi gerekir.
Uzmanlık büyük emek, özveri, zaman ve eği-
tim gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle tüm bö-
lümleri kapsarsa hem meslek, hem de mes-
lektaşlarımızın onuru için çok yerinde bir karar 
bence. Yalnız mevcut işleyiş ve geleneksel 
Dişhekimliği açısından da mağduriyet yarat-
maması için; Bu mesleği seçmeyi de düşünen 
Lise mezunlarını da hesaba katacak düzeyde 
2015 yılından geçerli olması ve mevcut dişhe-
kimlerinin mükteseb olması gereken haklarını 
mağdur etmemesi görüşündeyim. Hem ül-
kemizin dört bir yanına dağılıp hizmet veren 
dişhekimlerinin sayısı ile mevcut uzman dişhe-
kimlerinin sayısal dağılımı ve hizmetin realitesi 
açısından böyle ileriye dönük bir planlama çok 
daha yerinde ve yararlı olacaktır. Dişhekimliği 

mesleğinin eğitimi için bu yola çıkmış kardeşle-
rimiz de mağdur olmayacak, halen bu mesleği 
icra eden meslektaşlarımız da bugüne kadar 
ehliyetli olarak yaptıkları işlemleri bir anda ehli-
yetsiz olarak yapar duruma düşmeyecektir.

Tamgün yasası’nın planlaması ve hayata ge-
çirilmesi 2015 gibi daha ileri ve talebeliğe yeni 
adım atacak kardeşlerimizden, halen ülkemi-
zin dört bir yanında çalışan meslektaşlarımı-
za kadar kimseyi mağdur etmeyecek bir tarih 
daha uygun olur. Part-time uygulamasından 
full-time uygulamaya geçiş için kapatılacak 
her özel sağlık kuruluşu mağduriyetlere, alet 
ve edevatların zararına satışından milli eko-
nomide kayba ve pek çok işsiz yardımcı ele-
manın çıkmasına sebep olacaktır. Performans 
uygulaması ile ekonomik açıdan rahatlatılan 
meslektaşlarımızın özelde de hizmet vermeleri 
onların ekstra çaba ve yatırımlarına bağlı ol-
duğundan, doğal olarak zaman içersinde bir 
tercih gerektirecektir.

Fehmi Bora Şariç

meslektaşlarımızın

Geçen sayımızda özelden hizmet satın alınması, 2 yıldır imzalanmayan Asgari 
Ücret Tarifesi ve çok sayıda ADSM’lerin açılması konusunda meslektaşlarımızın 
görüşlerini yansıtmıştık. Gündem hergün değişiyor. Bu sayımızda da Meclis alt 

komisyonun’da kabul edilen Dişhekimliği’nde altı dalda Uzmanlık ve Tam gün Yasa 
taslağı hakkında meslektaşlarımıza düşüncelerini sorduk, onlar yanıtladı.
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Atatürk’ün manevi mirascısı, ilke 
ve devrimlerinin, demokrasinin, 
insan haklarının yılmaz savunucu-
su, Çağdaş yaşamı Destekleme 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan 
Saylan uğrunda inandığı değer-
leri için sonuna kadar savaşmış 
bir insan olarak  hayata gözlerini 
kapadı.

Atatürk’ün temel inanışlarından ve 
onun düşünce sistemi olan Ata-
türkçülüğün unsurlarından ilmin 
ve aklın rehberliği altında sürekli 
çağdaşlaşmayı ilke edinen bu yol-
da gençlere olanaklar sağlayan 
çağdaş bir Türk kadınıydı. Cehalet 
ve taassuptan uzak, ilme ve akıl-
cılığa dayanan uygarlık yolunun, 
toplumlar için zorunlu bir yol oldu-
ğuna inanmıştı. Atatürk’ün arzu 
ettiği Türkiye’yi simgeleyen bir 
isim, Cumhuriyet kazanımları ve 
demokratik laik Cumhuriyet için, 
laikliğin korunması ve kollanması 
için kendisini feda etmiş bir aydın 
insanımızdı.

Önce cüzzamla sonra cehalet-
le savaştı. Cüzzam hastalığını 
alt etme mücadelesinde Türkan 
SAYLAN ile yol arkadaşlığı yapan 
çalışma arkadaşları onun şu sö-
zünü hiç unutamadıklarını belirt-
mişlerdir.

“Cüzzam’ı sadece ilaçla tedavi 
etmekle kalmayın, onların yara-
larına, yüreklerine de dokunun” 
derdi. Cüzzamlı hastaların top-
lumda kendilerine onurlu bir yer 
bulmaları için uğraş verdi. Cüz-
zamlıların bütün dünyada uğra-
dığı haksızlığı bir insan hakları, 
bir ayrımcılık sorunu olarak görüp 
Cüzzamlı Hastaların İnsan Hakları 
konusunda bir sözleşme tasarısı 
hazırlamış ve Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’liğine göndermiş-
ti. Böylelikle Cüzzamlıların sorun-
larını bir toplumsal sorun olarak 
ele alıp, bunu çözümleyecek bir 
sivil toplum hareketi başlatmıştı.

Türkan Saylan, Ülkesine, toplu-
muna ve insanlığa karşı sorum-
luluğunu fazlasıyla yerine getiren, 
gericiliğe, tutuculuğa ve cehale-
te karşı verilen mücadelenin en 
önde yürüyen kahramanlığın sim-
gesiydi. Kız çocuklarının eğitimi 
konusunda uğraş veren eğitim 
sevdalısıydı.

Türkan SAYLAN gençlere umut 
oldu. Ona inanan, güvenen insan-
lar hayata umutla baktı. Onun mi-
rası ülkemizde eğitim görmemiş 
gençler kalmasın idi. Onun mira-
sı Atatürk mirasının kazanımlarını 

korumak, geliştirmek ve ATA’nın 
mirasını muassır medeniyetler se-
viyesine çıkartmaktı, yaşamını bu 
yola adadı.

Onun en büyük ideali ve vasiye-
ti, bursla okutulan ve eğitilen kız 
öğrencilerin sayısının 36 binden 
100 bine çıkarılması, Türkiye’deki 
her köye bir okul yapılması ve her 
kasabada bir kız öğrenci yurdu 
yapılmasıydı.

Türkan SAYLAN adı gericiliğe, 
hukuksuzluğa, kadınları ikinci sı-
nıf varlıklar olarak gören zihniyete 
karşı mücadelede yaşıyacak, ışık 
tutacak, Türkiye aydınlanması-
nı özümsemiş kalplerde yaşa-
yacaktır. Çok sevdiği ülkesinin 
çocuklarında, gençlerinde ve yol 
arkadaşlarının yüreğinde hayalle-
ri, düşünceleri, ilke ve değerleri ile 
yaşamaya devam edecektir.

Hak etmediği, acımasızca suçlan-
dığı, ona yapılan hukuksuzlukların 
ardından insanın kendini suçlu his-
setmemesi zor. Tarihe damgasını 
vurmuş saygın bir öyküye sahip, 
bu aydınlık düşüncenin öncüsü 
insanı, saygın mücadelesinin son 
dönemlerinde kendisinin sağlığa, 
katkıya, himayeye ihtiyacı olduğu 
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“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir 
donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.

Benim manevi mirasım bilim ve akıldır...

Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutlu-
luk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor...

Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini 
iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur...

Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya ça-
lıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyen-
ler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul 
ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar”.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Aydınlığın Kızı’nı
Onbinler Uğurladı!..

Hazırlayan : Serdar Sütcü

ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar”.
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Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğum-
dan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre 
ile ücretli doğum izni verilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal 
Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği 
ilgilinin ücretinden düşülür.

Doğum ve Askerlik sonrası işe dönüş olanağı verildi.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen 
sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri ha-
linde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. 
Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış 
bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, 
doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik 
sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis ta-
rihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam 
edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunma-
sı,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz 
gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel 
ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğinde-
dir.

Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleş-
melerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itiba-
ren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli per-
sonel pozisyonlarına yeniden atanamazlar.

Kurum içi yer değişikliği

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki 
hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

29 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan
Bakanlar Kurulu kararnamesi 4/B kamu çalışanlarının özlük 
haklarında iyileştirmeler yapıldı.
8 haftalık doğum izinleri var...

Personelin özlük 
haklarında
yeni kazanımlar...
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a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, 
aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleş-
meli personelin kurum içi karşılıklı yer değiş-
tirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu 
birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları 
şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer 
değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen 
en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı 
hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz 
boş pozisyon bulunması ve kamu persone-
li olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği 
mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca 
zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir gö-
revde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişik-
liği talebi; mazeret süresince geçerli olmak 
üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet 
biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş po-
zisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu 
ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde ken-
disi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca 
bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının 
hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına 
ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz 

etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık 
mazeretinin sona ermesi durumunda, eski 
pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisinde-
ki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona 
yeniden atama yapılır.

d) Aynı ünvan ve niteliği haiz boş pozisyon 
bulunması halinde, eşi şehit olan persone-
lin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya 
mahsus olmak üzere yerine getirilir.

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer deği-
şikliği yapılamaz.

BECAYİŞ

Yeni düzenlemede kurumun uygun bulması ha-
linde Becayiş olanağı tanıyor.

Eş durumu nakli sadece kurum içinde mümkün. 
Eş durumundan tüm nakil taleplerinin yerine 
getirilmesi zorunlu kılınmıyor. Nakil isteyebilmek 
için geçiş yapabileceği hizmet biriminde unvan 
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, perso-
nelin vizeli olduğu birimde en az bir yıl çalışmış 
bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum 
görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya 
mevzuatı uyarınca zorunluyer değiştirmeye tabi 
tutulan bir görevde olması gerekiyor.
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D. ERBAŞ: Dünyanın ve kainatın 
denge içindeki varlığı ne ise in-
san organizması da odur demek 
mümkün. Homeostaz fizyoloji-
nin temelidir. Homeostaz nedir? 
Doku ve sıvıların denge içinde 
çalışmasıdır. Denge bozulduğu 
an nerede olursa olsun hücresel 
düzeyde, doku düzeyinde, organ 
düzeyinde bozukluklar ve bu bo-
zulmaların düzeyine bağlı olarak 
sistemlerde bozulmalar meydana 
gelerek hastalıklar ortaya çıkmak-
tadır. Sistem ne kadar çok etkile-
niyorsa o kadar ağır patolojiler ve 
belki de sonuçta ölüm meydana 
gelecektir. Sonuçta dünyamızda 
da olaylar böyledir. Şehirler, yer-
leşim alanları hepsi bir dengenin 
olduğu oranda sağlıklı düzenli 
olarak varlıklarını sürdürürler. Su 
olmadığında hastalıklar başgös-
terir, iklimsel değişimler olmazsa 
tabiatın kendi dengeleri yürüme-
yecektir, ürünler yetişmeyecektir. 
Bunların hepsi belli bir denge ve 
düzen içinde meydana gelmekte 
bu düzende hafif sapmalar olur-
sa önemli sonuçlar doğmaktadır. 
Nitekim küresel ısınma bunun bir 
örneğidir. Yağışın az olduğu kış 
mevsimini takip eden yaz ayların-
da yaşanan su sıkıntısı böyledir. 

Bunların hepsini düşündüğünüz-
de bir dengenin varlığı ne kadar 
önemli ise, bu dengenin çok az 
oynamalarla devamı gerekiyorsa 
organizma da böyledir, kendi için-
de dengesini korumak durumun-
dadır. Bu dengelerin neler ve nasıl 
olması gerektiğini inceleyen bilim 
dalı Fizyolojidir. Kalp ne zaman 
nasıl niçin çalışır ve çalışmasın-
da neden bozukluklar meydana 
gelir bunu Fizyoloji inceler. Mide 
bağırsak sisteminde çalışma me-
kanizmaları nasıldır, hormonlar ve 
etkileri nelerdir etkileri nasıldır? 
Yükseklere çıkıldığında vücutta 
ne gibi değişiklikler olmaktadır? 
Gıdaların vücudumuzda uğradığı 
değişikler ve bunlara bağlı orga-
nizmada meydana gelen reaksi-
yonlar ile yapılanmalar nelerdir? 
Hepsi Fizyolojinin ilgi alanıdır.

H. TEK: Fizyolojide dişhekimliği 
ile ilgili gelişmeler nelerdir?

D. ERBAŞ: Diş gelişimi ve yapı-
sının incelenmesi, diş çekimi son-
rası alveol yara bölgesinin kapan-
ması, Tükrük salgı mekanizması 
ve tükrüğün içerdiği maddeler 
ile bu maddelerin etkileri hepsi 
Fizyoloji’nin ilgi ve araştırma alan-
larıdır. Gelecekte tükrükten yapı-

labilecek testler önem kazanacak. 
Tükrük her tür maddesini kandan 
almaktadır. Tükrük bezleri bu 
fonksiyonları yürütmektedir. Bu 
çerçevede plazmadaki pek çok 
madde tükrükte bulunmaktadır.

H. TEK: Gelecekte tükrükten ya-
pılacak testlerin önem kazanaca-
ğından bahsettiniz. Oral fizyoloji 
ve klinik oral fizyoloji konularında 
yapılan çalışmaları biraz daha 
açar mısınız?

D. ERBAŞ: Bu konu oldukça 
önem kazanmaya başladı. Tük-
rüğün içerdiği yapılar olarak çok 
çeşitlilik var, tükrüğün yapısı kanın 
bir temsili gibi görülebilir. Kanın 
içindeki birçok madde tükrükte 
de yer alıyor. Örneğin 67 si se-
rum proteini olmak üzere 102 
çeşit protein varlığı sözkonusu. 
Bunun yanısıra tükrükte antifun-
gal, antibakteriyel, antiviral etkili 
çeşitli maddeler yer alıyor. Bu tür 
özelliği olan bir yapının gelecek-
te etkilerinin ve kan tetkiklerine 
yönelik temsili olarak ele alınma-
sının, mutlaka önemli bulgulara 
götürebileceği düşüncesindeyim. 
Bu çerçevede tükrük elde edil-
mesi çok kolay olan bir materyal, 
tükrükte yapılacak analizler, kişiye 

Helin ARAS TEK: Neden Fizyoloji?

Deniz ERBAŞ: Biz fizyolojiyi 2. sınıfta okuduk ve fiz-
yoloji bana sevdiğim bir alan olarak göründü. ‘Neden? 
’ sorusunu soruyorsunuz organizmaya ve cevabını alı-
yorsunuz. Benim öğrenciliğim zamanında okuduğum 
kadarıyla onca küçük moleküler düzeydeki, hücresel 
düzeydeki çalışmaların yapılması ilgimi çekmişti. Örneğin 
çok iyi aklımda kalan ödem mekanizmasıydı; Ödemdeki 
en basit, en küçük detaylı basınçların bile ölçülüp bun-
lardaki oynamanın ödeme neden olduğunu vurgulayan, 
sorgulayan ve sonucu bize veren bir bilim dalı olarak 
hayranlığımı kazanmıştı. O küçücük dokuda küçücük 
hücresel düzeyde yapılabilen analizler beni çok etkile-
mişti. Bu nedenle fizyolojiyi sevdim ve hocamızın bunda 
çok büyük etkisi vardı. Prof. Dr. Orhan Andaç gelirdi, çok 
güzel bir ders anlatımı vardı. Onun ders anlatımı da etki-
lemiş olmalı ki, 2. sınıfta Fizyoloji, tamam ben bu konuda 
ilerleyeceğim dedirten bir alan olmuştur. Mezun olduk-
tan sonra asistan olabilmek için 9 ayrı yerde girişimde 
bulundum. A.İ.T.İ.A. Dişhekimliği Fakültesi Fizyoloji bilim 
dalına girişim dokuzuncusudur. Öyle bir tesadüf oldu ki, 
Ağrı’da askerlik yaparken izinli geldiğim bir sırada sokak-
ta bir arkadaşımla karşılaştım ve dişhekimliğinin fizyoloji 
asistanlık sınavı açtığını öğrenerek başvurdum.

H. TEK: Sizin için Fizyoloji nedir?

Fizyolojide Dişhekimliği ile 
İlgili Son Gelişmeler

1978 yılında şimdi Gazi Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi olan Ankara İktisadi 
Ticari Bilimler Akadmisi Dişhekimliği Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. 1982 yılın-
da Gazi üniversitesi Dişhekimliği Fakülte-
si Fizyoloji Anabilim Dalında asistanlığa 
başladı. YÖK yasası gereği Temel Tıp Bi-
limleri Tıp fakülteleri bünyesinde toplandı. 
1983 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalında 
görevini sürdürmektedir. 1988 yılında 
Doçent, 1993 yılında Profesör oldu. Tübi-
tak, İsveç Enstitüsü ve Fulbright  bursla-
rıyla İngiltere, İsveç ve Amerika’ya gitti ve 
buralarda araştırmalarda yer aldı. 2003 
yılından itibaren  Gazi Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı başkanlığı 
görevini yürütmektedir. Kendisi kısa bir 
süre Dişhekimliği mesleğini icra etmesi-
ne karşın Ankara Dişhekimleri Odasına 
üyedir ve  sürekli meslektaşlarıyla iletişim 
halindedir.

Deniz ERBAŞ
Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi
Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
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Nihat KÖKSAL
Genel Sekreter

Merhaba...

Yine yoğun bir gündem ve ne yazık ki yıllardan beri değişmeyen 
bir gündem. Özelden Hizmet Satın Alınması, Tam Gün Yasa Ta-
sarısı ve Dişhekimliğinde Uzmanlık.

Birbirinden ayrıymış, ilgisizmiş gibi duran; ayrı ayrı gündeme getiri-
lip tartışılan ancak, aslında birbiriyle bağlantılı, bir puzzle’ın parça-
ları. Sadece bizi yönetenlerin bildiği bir fotoğraf yine bizi yöneten-
ler tarafından puzzle haline getirilmiş ve birbiriyle ilgisizmişcesine 
parçalar tek tek önümüze konuyor ve yerleştirmemiz isteniyor. 
Eğer bu parçalar yerleştikten sonra çıkacak sonucu bugünden 
sorgulamaz, çıkacak sonuç için öngörüler geliştirmezsek puzzle 
tamamlandığında göreceğimiz fotoğraf bizim için geri dönülmez, 
dramatik bir fotoğraf olacaktır. 

Yaşamın her alanında olduğu gibi bu alanda da olaylara geniş bir 
perspektiften ve bütüncül bakılmalıdır. Ama görünen o ki bu ko-
nudaki tüm uyarılarımıza karşın meslek örgütümüz henüz bu nok-
taya gelmiş değildir. İleriye dönük bir bakış açısı olmayan, günü 
kurtarmaya (!) yönelik politikaların, taleplerin peşinde koşmakta, 
içinde boğulmaktayız. 

Tam gün yasa tasarısı TBMM’de ve anlaşılan o ki hızla yasalaşa-
cak. Yıllardan beri tam gün çalışmayı savunduk. Ancak bu tasa-
rının savunulur bir yanı ne yazık ki yok. Biz tam günü savunurken 
kamuda çalışan meslektaşlarımızın gelecek kaygısı duymayacak-
ları, bilimsel gelişmeleri izleyebilecekleri, tek kaygıları hastalarını 
en iyi şekilde tedavi etmek, önleyici-koruyucu hekimlik hizmetle-
rini yerine getirmek olacak özlük haklarına sahip olmalarını, özel 
çalışan meslektaşlarımızın da aynı şekilde yaşamını nasıl idame 
ettireceğini, masraflarını nasıl karşılayacağını düşünmeden çalışa-
bilecekleri koşulların sağlanmasını savunduk.  Oysa mecliste bu-
lunan tam gün yasa tasarısı bunların hiçbirini karşılamıyor. Tam bir 
40 katır mı 40 satır mı yasası. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın 
özlük haklarında hiçbir iyileştirme yok. Niteliği tümüyle bir yana bı-
rakan malpractice örneklerinin olağanüstü artmasına neden olan 
performans sistemi ile tam bir kölelik düzeni kuruluyor. Hekimlik 
değerleri iyice yok ediliyor. Daha çok daha çok çalışma, niteliksiz 
ama çok hasta bakma, hastalanmama, izin kullanmama, ahlaki 
ödünler verme karşılığında ve sadece çalışabildiğin zamanlarda 
zaten hakkın olan ücreti alabiliyorsun. Yine bu yasa tasarısı bir 
şekilde kamuda çalışmayan, özel çalışan meslektaşlarımıza da 
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hiçbir şey getirmiyor. Özel çalışan meslektaşları-
mızda gelecek güvencesinden yoksun, geçimini 
nasıl sağlayacağı, yaptıkları muayenehane yatı-
rımlarının ne olacağı sorunlarıyla boğuşuyor. Ve 
bu yasa tüm bunların yanında Sağlık Bakanlığı, 
üniversiteler ve TSK dışında kalan kamu kurum-
larında çalışan meslektaşlarımızı ise tümden yok 
sayıyor. Onlarla ilgili hiçbir düzenleme yok. Ça-
lıştıkları kurumlarda döner sermaye olmayan bu 
arkadaşlarımız muayenehanelerini kapatırlarsa 
sadece komik düzeydeki maaşları ile geçinmek 
zorunda kalacaklar. 

Özelden hizmet satın alınması konusu yılan hika-
yesine dönmüş durumda. SGK Başkanı Ağus-
tos-Eylül aylarında özelden hizmet alımına başla-
yacaklarını söylüyor.  Temsilcilerimizle yaptığımız 
toplantıda TDB Başkanı Sayın AKKAYA sadece 
iki noktada pürüz kaldığını söyledi ancak, bu iki 
pürüzün de ekonomik konularda olması umut 
kırıcı bir durum. Bu umut kırıcı duruma karşın 
TDB’nin içtenlikli çabaları bu konuda yol alınma-
sını sağlıyor.

Özellikle son bir yıldır Sağlık Bakanlığı’nın hızlan-
dırdığı ve kamuoyu ile pek de paylaşılmayan Uz-
manlıkla ilgili çalışmalar son günlerde Dişhekim-
liği camiasını hareketlendirdi. TDB’nin iki dalda 
uzmanlık önerisine karşın Tıpta Uzmanlık Kurulu 
oy çokluğu ile Dişhekimliğinde 6 dalı uzmanlık 
olarak önerdi. TDB ve Odalar buna karşın çeşitli 
girişimlere başladı. Bu konuda yapılması gere-
kenler elbette yapılacaktır. Bizim Ankara Dişhe-
kimleri Odası olarak bu konuda tutumumuz çok 
nettir. Biz, uzmanlık alanlarının bilimsel kriterlere 
göre belirlenmesi gerektiğini bu bilimsel kriterlere 
hangi dallar uyuyorsa onların uzmanlık olmasını, 
hiçbiri uymuyorsa hiçbir dalın uzmanlık olma-
ması gerektiğini söylüyoruz. TDB’nin belirlediği 
ve önerdiği iki dalında bu bilimsel kriterlere göre 
belirlendiği, bu kriterlere uyduğu noktasında ciddi 
kuşkularımız var. AB’nin bu iki dala serbest dola-
şım hakkı tanımış olması hele de bir meslek örgü-
tü olan TDB için bir bilimsel kriter olmamalıdır. Bir 
an önce TDB, sonuçları önceden belirlenmemiş 

bir çalışmayı (kurultay, çalıştay v.b.) tarafların en 
geniş katılımıyla yapmalı ve herkesin hiç olmazsa 
asgari müştereklerde birleşecekleri bir sonucun 
ortaya çıkmasını sağlamalıdır. 

TDB ve Odalar tüm dişhekimlerinin meslek örgü-
tüdür. Bu nedenle de tüm dişhekimlerinin hakla-
rını korumak ve geliştirmekle görevlidirler. Ancak 
bu görev yerine getirilmeye çalışılırken bir grup 
dişhekiminin hakları korunup geliştirilmek istenir-
ken ortaya çıkacak sonucun başka bir grup diş-
hekiminin aleyhine olmaması, eşitlik ilkesini yara-
lamaması, çalışma barışını bozmamasına dikkat 
edilmesi gerekmektedir ve bu noktada özellikle 
TDB’nin politikalarını, söylemlerini gözden geçir-
mesinde yarar vardır. 

Son günlerde; şirketleşmiş olan meslektaşlarımız 
gruplar halinde Sağlık İl Müdürlüğü’ne çağrılıp 
şirketlerini ya kapatmaları ya da muayenehanele-
rini polikliniğe çevirmeleri istenmekte. Bu konuyla 
ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimler-
de bulunduk. Ancak henüz bir sonuç alınabilmiş 
değil. Girişimlerimiz sürmektedir.

Bu sorun yumağının içinde biraz nefes almamızı 
sağlayacak, birlikteliğimizi güçlendirecek sosyal 
etkinliklerimize de devam ediyoruz. Siz bu yazıyı 
okuduğunuzda artık geleneksel hale gelmiş olan 
halı saha futbol turnuvamız ve Dişe-Diş tenis tur-
nuvamız sonuçlanmış olacak. Her iki etkinlikte de 
emeği geçen ve etkinliklere katılan arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyoruz.

Elbette yıllardır süregelen sorunlarımız var. Elbet-
te yeni eklenen sorunlarımız var.  Biz biliyoruz ki 
bu sorunlar çözümsüz değildir. Mesleki dayanış-
mamızı, birlikteliğimizi, örgütlülüğümüzü güçlen-
direrek ortak akılla bu sorunları çözebiliriz. 

Yukarıda bahsettiğim gündemle ilgili gelişmeleri 
en kısa sürede ve en geniş biçimde web sitemiz 
yoluyla sizlerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Umarım 
ki güzel haberleri paylaşırız.

Bir daha ki Merhaba’yı daha güzel günlerde diye-
bilmek dileğiyle…
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ve gösterir.
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optimal imajı otomatik 
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pozisyonlandırma ve 
atipik hasta arkından 

etkilenmeden optimum 
görüntü sağlar.
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Odamıza bağlı Ankara İlçe ve Semt Temsilcileri ile 
toplantı 15 Mayıs 2009 tarihinde Merit Altınel Otel’de 
yapıldı. Toplantıya Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA, Genel Sekre-
ter Süha ALPAY, Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
Başhekim Yardımcısı Ender ÇAKIR, Ankara Dişhekim-
leri Odası Disiplin Kurulu Başkanı Gülseren Kızılkaya, 
Disiplin Kurulu üyeleri Fazıl İNCEOĞLU, Orhan DİR-
KEÇ, Z. Füsun YAŞAR, Ankara Dişhekimleri Odası 
Denetleme Kurulu üyesi Ercan BAYSAL, Ankara Diş-
hekimleri Odası Delegasyon’undan Nezih Yavuz TAN, 
Erdal ERGÜNOL, Barbaros ONAT ve Ankara Diş-
hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile 50 İlçe ve 
Semt Temsilcimizin katıldı. Toplantıda ADO Başkanı 
Doç. Dr. Merih BAYKARA tarafından bir açılış konuş-
ması yapıldı. 

ADO Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKARA  yaptığı ko-
nuşmada özelden hizmet satın alınması ve yeniden 
gündeme gelen dişhekimliğinde uzmanlık konularında 
Odamızın görüşlerini temsilcilerimize ve Birlik yöneti-
cilerine aktardı. TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat 

AKKAYA ise yaptığı konuşmada yine aynı konularda 
TDB’nin görüşü ve yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi ver-
di. Prof. AKKAYA konuşmasında, SGK ile sürdürülen 
özelden hizmet satın alınması konusundaki görüş-
melerde sadece iki noktada pürüz kaldığını, bunların 
aşılmaya çalışıldığını belirtti. Dişhekimliğinde uzmanlık 
ile ilgili olarak da TDB’nin Tıpta Uzmanlık Kurulu’ndan 
çıkan Dişhekimliğinde 6 dalda uzmanlığı tavsiye eden 
kararına karşı olduklarını, Dişhekimliğinde iki dalda uz-
manlığı savunduklarını ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 
kararına karşı her türlü girişimde bulunacaklarını belir-
ten TDB Başkanı AKKAYA, özellikle kamuda çalışan 
doktoralı dişhekimlerinin sıkıntıları olduğunu ve bunları 
da çözmeye çalıştıklarını söyledi. Toplantıya katılanla-
ra TDB’nin yeni yayınlanan  Türk Dişhekimleri Birliği 
Dişhekimleri Odaları İl ve İlçe Temsilciliği Yönetmeliği 
ile Yönetim Kurulumuzun bir yıllık çalışmalarının anla-
tıldığı dökümanlar dosya halinde sunuldu. Son derece 
olumlu ve samimi bir havada geçen toplantı birlikte ye-
nilen yemekle sona erdi.

ADO İlçe ve Semt 
Temsilcileri Toplantısı
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İlçe temsilcileri 
yönetmeliği yenilendi...

TDB  Dişhekimleri  Odaları İl ve İlçe Temsilcilikleri 
Yönetmeliği 31 Mart 2009 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Oda Yönetim kurulları tarafından, yetki sınırları 
belirlenmek koşuluyla gerekli görülen yerlerde 
bir ya da birden fazla temsilcilik kurulabilmesini 
sağlamak amacıyla TDB 12. Olağan Genel 
Kurulu tarafından kabul edilen Yönetmelik, Resmi  
Gazete de yayımlandığı 31.03.2009 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yönetmelikle temsilcilerin sorumlulukları 
da artıyor. İlçe Temsilcileri, Oda Yönetim 
Kurullarının, dişhekimleriyle doğrudan bağlantısı, 
sözcüsü’dür. Temsilcilik bölgesinde odayı temsil 
eden, oda yönetim kurullarının aldığı kararları, 
oda politikalarını temsilcisi olduğu bölgedeki 
meslektaşlarına ileten, dişhekimlerinden gelen 
istek ve önerileri de oda yönetimlerine aktararak 
doğru, sağlıklı  iletişimleri sağlarlar. 

Temsilciler, Oda ile dişhekimi arasında karşılıklı 
ilişkiyi ve oda etkinliklerine dişhekimlerinin 
katılımlarını sağlar, bölgesinde yeni faaliyete 
başlayan veya sona erdiren meslektaşlarımızla 
ilgili, bölgesinde ki etik ihlallerle ilgili oda 
yönetimlerine bilgi verir,sahte dişhekimliği 
faaliyetlerini önlemek için bağlı olduğu odayla 
sürekli işbirliği içinde olur, 

Yayınlanan yeni yönetmelikle, Nisan içinde yapılan 
oda genel kurulları sonucunda en geç bir ay 
içersinde yani Mayıs ayı sonuna kadar temsilcilerin 
atanması gereklidir. Temsilcilerin görev süresi ise  
bir yıldır.
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Ankara Diş Hekimleri Odası yine bir ilke imza attı. 
Tüm üyelerini malpraktise karşı sigortalattı. Odamız 
ve Zürich sigorta arasında yapılan sözleşme gereği 
tüm odamız üyeleri yaptıkları tedavilerdeki hatalı 
hekimlik uygulamalarına karşı 2.500 TL’lik teminat 
kapsamına alınmıştır. Bu hizmeti almak için üyeleri-
mizin herhangi bir ödeme yapmalarına gerek yoktur.
Bunun yanısıra kaza sonucu kalıcı işgörememezlik 
veya vefat halinde 2.500 TL., ayrıca yine kaza so-
nucu çalışamama durumlarında 200 gün için gün-
lük 75 TL. üyelerimize ödenecektir. Bu hizmetten 
yaralanabilmek için üyelerimizin aidatlarını ödemiş 
olmaları gerekmektedir. Zürich sigorta teminat 
miktarını artırmak isteyen üyelerimize ayrıca %25 
indirim yapacaktır.

Kişi Başına Teminatlar ve Limitleri

Mesleki Sorumluluk 2.500.- TL.

Ferdi Kaza Vefat  2.500.-TL.

Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık 2.500.- TL

Ferdi Kaza Tedavi Masrafları 250.- TL

Ferdi Kaza Güncelik Tazminat 75.- TL

Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir 
teminattır.

TIP Mensupları Mesleki Sorumluluk 
(Malpraktis) Teminatı

Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir 
teminattır.

TIP Mensupları Mesleki Sorumluluk teminatının 
kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir :

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde çalışan •	
Sağlık personelinin-kamu ve/veya özel sağlık 
kurum ve kuruluşlarında, muayenehanelerde ve 
sair yerlerde hastalara tıbbi hizmet vermeye yet-

kili ve görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Ba-
kanlığınca tanımlanmış kişiyi- sigortanın mer’iyet 
müddeti esnasında, sigortalının mesleğinde ge-
çerli kanunlar, talimatlar veya resmi makamların 
hükümleri çerçevesinde yürüttüğü tüm mesleki 
faaliyetleri nedeni ile hata, ihmal veya kusurlarıy-
la üçüncü şahıslara verdikleri ölüm ve akli den-
gesizlik hali dahil her türlü bedeni zararları, ken-
disine karşı hasta veya  varisleri tarafından ileri 
sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine 
karşı güvence sağlar

Sigorta süresi zarfında yapılan veya yapıldığı id-•	
dia olunan yanlış tedavi ile ilgili olarak, poliçede 
belirtilen sigorta bitiş tarihini Takip eden 2 yıllık 
süreye kadar, sigortalı aleyhine tazminat tale-
binde bulunulması hali teminat dahilindedir. Bu 
süreden sonraki talepler sigorta kapsamından 
karşılanmayacaktır.

Sigorta süresi içinde, yapıldığı iddia olunan yan-•	
lış bir tıbbi müdahale ile ilgili olarak, bir tazminat 
talebinde bulunulması halinde, sigortalı durumu 
sigortacıya 5 gün içinde ihbar etmek durumun-
dadır.

Bu poliçe ile verilen teminatlar, sigortalının aynı  •	
poliçeden sadece bir tane sahip olması duru-
munda geçerlilik arzeder. Aksi durumda tek bir 
poliçede belirtilen limitler dahilinde ödeme yapı-
lır.

Poliçede belirtilen başlangıç tarihinden önce •	
yapılan veya yapıldığı iddia olunan yanlış teda-
vi ile ilgili olarak, sigortalı aleyhine bir tazminat 
talebinde bulunulması, bu sigorta kapsamı dı-
şındadır.

Bu sigorta ile verilen teminatla ilgili olarak sigor-•	
tacı, sigortalı adına ve namına her türlü talep 
veya davayı isterse takip edebilecek ve bununla 

Tüm üyelerimiz
Mesleki
Sorumluluk Sigortası
Şemsiyesi Altında
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ilgili olarak ortaya çıkacak hukuki masraflar, po-
liçede belirtilen yıllık azami limit içinde hesapla-
nacaktır.

Poliçede veya buna ekli zeyilnamelerde sigortalı •	
olarak adı geçen kişi veya kişilerin adedine ba-
kılmaksızın, sigortacının bu sözleşme ile ilgili so-
rumluluğu, bu sigortanın yürürlük süresi içinde 
sigortalı aleyhine yapılacak tüm tazminat talep-
leri ile ilgili olarak poliçede belirtilen yıllık azami 
sorumluluk limitini geçmeyecektir.

Ferdi Kaza Teminatı

Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir 
teminattır.

Ferdi Kaza teminatı ile sigortalının kaza sonucu 
vefat etmesi veya kaza neticesinde sürekli sakat 
kalmaları hali, ile kaza neticesinde oluşacak tedavi 
masrafları teminat kapsamına dahil edilmiştir. Fer-
di Kaza teminatı ile aynı zamanda sigortalının kaza 
neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma 
düşmesi halinde kendisine poliçede belirtilen tutar-
lar çerçevesinde ödeme yapılacaktır.

Vefat Teminatı: Sigortalının ani ve beklenmedik  
bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden 
itibaren bir sene zarfında kaza ile doğrudan ilgili bir 
nedenden dolayı vefat etmesi durumunu teminat 
altına alır.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının ani ve 
beklenmedik bir kaza neticesinde derhal veya kaza 
tarihinden itibaren iki sene zarfında kaza ile doğru-
dan ilgili bir nedenden dolayı sürekli sakat kalması 
durumunu teminat altına alır.

Tedavi Masrafları Teminatı: Sigortalının kaza gü-
nünden itibaren bir sene içinde yaptığı doktor ücreti 
ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve di-
ğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede 
belirtilen limit dahilinde teminat altına alır.

Gündelik Tazminat teminatı: Sigortalının kaza  
neticesinde muvakkaten çalışamayacak duru-
ma düşmesi durumunda kendisine poliçede yazılı 
gündelik tazminat ödenir. Sigortalı, kısmen çalışa-
bilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen 
çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten 
itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.

Tıp Mensupları Meski Sorumluluk Sigortası genel 
özellikleri ve teminat dışı kalan haller ayrıntılı bir şe-
kilde üyelerimize duyurulacaktır.

Ankara Diş Hekimleri Odası yine bir ilke imza attı. 
Tüm üyelerini malpraktise karşı sigortalattı. Odamız 

ve Zürich sigorta arasında yapılan sözleşme gereği 
tüm oda üyeleri yaptıkları tedavilerdeki hatalı 

hekimlik uygulamalarına karşı 2.500 TL’lik teminat 
kapsamına alınmıştır.
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Mesleki uygulamalarımızın önünde engel oluşturan, dişhekimlerinin çalışma alanları-
nı daraltan 81 yıllık yanlış düzeltildi. Tababet ve Şuabatı San`atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun`un 29. Maddesi`nde değişiklik yapılması TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu`nda kabul edildi.

Teklif ile dişhekimlerinin insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla kom-
şuluğu olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizlikle-
rinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye 
yetkili olduklarının Kanuna konulmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Kanun teklifi TDB Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA`nın da katıldığı TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu`nun 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan oturumunda görü-
şülerek oylanmış ve aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi konusunda rapor verilmiştir.

1219 sayılı Kanunun İkinci fasıl başlığından “dişçiler” ibaresi çıkarılmış, Kanunun 29. mad-
desinin madde başlığı metninden çıkarılmış, “komşuluğu” ibaresi metinden çıkarılarak yeri-
ne “doğrudan bağlantılı” ibaresi metne eklenerek yeniden düzenlenmiş ve maddeye ikinci 
fıkra olmak üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu yeni fıkra ile dişhekimliğinin uzmanlık bel-
gesine sahip olma şartları maddeye eklenerek tıp hekimliğine paralellik sağlanmıştır.Yeni 
düzenlemeye göre:

Dişhekiminin Çalışma Alanı

Madde 29- Dişhekimi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla kom-
şuluğu olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizlikle-
rinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye 
yetkilidir.

Ayrıca 1219 sayılı Kanunda halen yürürlükte olan ancak günümüzde uygulama alanı kalma-
mış olan 32, 33, 37 ve 38 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Komisyon kabul ettiği metni, TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere Meclis Başkanlı-
ğına sunmuştur.

34. MADDE’ye DOKUNULMADI
Ne yazık ki tüm bu düzenlemeler yapılır iken 34. Madde’ye dokunulmamıştır. Bu da mesle-
ğimiz adına bizleri son derece üzmektedir.

Madde 34 – Tabipler diş çekmeğe ve dişler üzerine iptidai tedavi tatbikına ve diş etlerine 
ait her nevi hastalıkları tedaviye mezun iseler de doğrudan doğruya dişçilik etmek istiyen 
ve o suretle icrayı sanat ettiğini ilan eden bir tabip behemehal Dişçi Mektebince verilmiş bir 
ruhsatnameyi hamil olmalıdır. Ruhsatname bir sene müddetle Dişçi Mektebine devam ile 
tatbikat gördükten sonra bilimtihan ita olunur.

Doğrudan dişhekimliği mesleğini icra etmek isteyen tıp hekimlerinin bir yıl sürelik bir eğitim 
sonucu bu mesleği yapabilmelerine olanak sağlayan 34. Madde aynen kalmıştır. 81 yıllık 
yanlış’ın düzeltilmesi konusunda yapılan çalışmalar, bu maddenin yürürlükten kaldırılama-
ması nedeniyle tam tamamlanamamış, eksik kalmıştır.

81 yıllık yanlış
eksik düzeltildi...
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Türk Dişhekimleri Birliği 3.Ulusal Öğrenci Kongresi 
04–05 Nisan 2009 tarihleri arasında İstanbul Zübeyde 
Hanım Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu`nda ger-
çekleştirildi.

Kongreye; TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat Akkaya, 
Başkanvekili Tümay İmre, Genel Sekreter Süha Alpay, 
Genel Sayman Tarık İşmen ve Merkez Yönetim Kuru-
lu üyeleri; Rahime Dedeoğlu, Ali Gürlek, Abdullah İlker, 
Bülent Öztürk, Nebil Seyfettin, Bilge Şimşek ve Cen-
giz Tamtunalı ile TDB Merkez Denetleme Kurulu üyesi; 
Neşe Dursun katıldılar.

Kongrenin ev sahipliğini üstlenen İstanbul Dişhekimleri 
Odasından, Oda Başkanı Mustafa Düğencioğlu, Çanak-
kale Dişhekimleri Odası Başkanı Aşkın Şimşek, Anka-
ra Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Nihat Köksal da 
kongrede öğrencilere destek verdiler. Ayrıca Gazi Üni-
versitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan 
Alparslan ve İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sabire Değer de bu önem-
li organizasyonda öğrencileri yalnız bırakmadılar.

Ülkemizin dört bir yanından kongreye katılan Dişhekimli-
ği Fakültesi öğrencilerine; Kongrenin “Öğrenci Sorunları 
ve Beklentileri” başlıklı panel içindeki;

— Öğrenci Sorunları ve Beklentileri
— Dişhekimliğinde Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri/

Hipnoz
— Zaman Yönetimi
— Meslek Etiği ve Mesleki Dayanışmanın Önemi
— Hasta Hekim İlişkisi
— Dişhekimliğinde Araştırmanın Yeri ve Önemi, konu-

larında mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bilgiler 
verildi.

Türkiye`deki tüm dişhekimliği fakültelerinin sorunlarının 
raporlar halinde sunulduğu panelin sonunda mevcut 
durumun iyileştirilmesi önerilerini, hazırladıkları “Kongre 
sonuç bildirgesi” ile fakülte dekanlıklarına ulaştırma im-
kânı buldular.

Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinin sorunlarına ve bu 
sorunların çözümlerine dair fikir alış verişinde bulunulan 
kongrede ayrıca; öğrenciler, Exchange Sertifika Töre-
ninde öğrenci değişim programıyla ilgili bilgilendirilerek 
programın içinde yer alan öğrencilere sertifikaları verildi.

Katılımcıların gala yemeğinde bir araya gelmesinin ardın-
dan, Pazar günü sosyal program kapsamında Yüksek 
Mimar Aydın Boysan`ın kendine münhasır üslubu ile ha-
yata dair lezzetli sohbeti sonrasında kongre sona erdi.

Türk Dişhekimleri Birliği

3. Ulusal Ögrenci Kongresi Sonuç Bildirgesi

1. Diş hekimliği fakültelerinin amacının önce eğitim ve 
araştırma daha sonra hizmet olduğunun unutul-
mamasını, tüm dişhekimliği öğrencileri olarak talep 
ediyoruz.

2. Hasta tedavisi sırasında kullanılan el aletleri ve sarf 
malzemelerin tamamının fakülteler tarafından sağ-
lanmasını,

3. Öğretim üyelerinin öğrencilere yaklaşımları, bizlerin 
de ileride meslektaşları olduğunu unutmaksızın öz-
güven sorunu yaşatmadan gerçekleşmesini,

4. Yeni fakültelerin açılması yerine mevcut fakültele-
rin fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve fakültelerin 
fiziksel yeterliliklerine göre kontenjanların belirlen-
mesini,

5. Ünit ve ekipmanların sayılarının yeterli hale getiril-
mesi ve günümüz teknolojisini yakalaması

6. Tüm dişhekimliği fakültelerinde not sisteminin denk 
hale getirilmesini ve doktora başvurularının subjek-
tif kriterlere göre değerlendirilmemesini talep edi-
yoruz.

7. Fakültelerde ilkyardım eğitiminin klinik öncesi sınıf-
larda verilmesini ve bunun yanında acil müdahale 
ekibi ile ambulansın her daim bulundurulmasını,

8. Hepatit aşılarının testlerle tüm fakülteler tarafından 
karşılanarak öğrencilerin korunmasını,

9. Laboratuar ve kütüphanelerin ödev ve araştrmalar 
için daha uzun süre açık tutulmasını.

10. Öğrencilerin yoğun temposu sosyal hayatlarını kı-
sıtlamakta, fakülte yönetimlerinin gerçekleştireceği 
faaliyetlerle öğrencilerine bu anlamda destek olma-
larını talep etmekteyiz.

11. Teorik dişhekimliği eğitiminde multidisipliner ve ka-
nıta dayalı eğitim sistemine geçiş için çalışmaların 
tamamlanmasını,

12. Öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma güvencesi-
nin sağlanması açısından ülkenin sağlık politikaları-
nın değerlendirilmesini,

13. Hastalarla ilgili resmi işlemleri yürütecek birimlerin 
iyileştirilmesini tüm dişhekimliği öğrencileri olarak 
talep etmekteyiz.

TDB
3. Ulusal Öğrenci Kongresi 
İstanbul’da Yapıldı...
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Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğum-
dan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre 
ile ücretli doğum izni verilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal 
Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği 
ilgilinin ücretinden düşülür.

Doğum ve Askerlik sonrası işe dönüş olanağı verildi.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen 
sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri ha-
linde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. 
Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış 
bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, 
doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik 
sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis ta-
rihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam 
edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, 
gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç 
otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel 
ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğinde-
dir.

Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleş-
melerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itiba-
ren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli per-
sonel pozisyonlarına yeniden atanamazlar.

Kurum içi yer değişikliği

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki 
hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

29 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan
Bakanlar Kurulu kararnamesi 4/B kamu çalışanlarının özlük 
haklarında iyileştirmeler yapıldı.
8 haftalık doğum izinleri var...

Personelin özlük 
haklarında
yeni kazanımlar...
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a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, 
aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleş-
meli personelin kurum içi karşılıklı yer değiş-
tirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu 
birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları 
şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer 
değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen 
en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı 
hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz 
boş pozisyon bulunması ve kamu persone-
li olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği 
mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca 
zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir gö-
revde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişik-
liği talebi; mazeret süresince geçerli olmak 
üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet 
biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş po-
zisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu 
ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde ken-
disi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca 
bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının 
hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına 
ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz 

etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık 
mazeretinin sona ermesi durumunda, eski 
pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisinde-
ki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona 
yeniden atama yapılır.

d) Aynı ünvan ve niteliği haiz boş pozisyon 
bulunması halinde, eşi şehit olan persone-
lin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya 
mahsus olmak üzere yerine getirilir.

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer deği-
şikliği yapılamaz.

BECAYİŞ

Yeni düzenlemede kurumun uygun bulması ha-
linde Becayiş olanağı tanıyor.

Eş durumu nakli sadece kurum içinde müm-
kün. Eş durumundan tüm nakil taleplerinin ye-
rine getirilmesi zorunlu kılınmıyor. Nakil isteye-
bilmek için geçiş yapabileceği hizmet biriminde 
unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, 
personelin vizeli olduğu birimde en az bir yıl ça-
lışmış bulunması ve kamu personeli olan eşin, 
kurum görev yeri değişikliği mümkün olmayan 
veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirme-
ye tabi tutulan bir görevde olması gerekiyor.
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TDB Tıpta Uzmanlık Kurulu 
Kararına İlişkin Görüşlerini 
Bakanlığa İletti...

6-7 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Tıpta 
Uzmanlık Kurulu toplantısında, oylamaya katılan 
kurul üyelerinin oy çokluğu ile Dişhekimliğinin altı ana 
dalında uzmanlık kabul edilmişti.

Bu gelişme üzerine Türk Dişhekimleri Birliği olarak; 
Ortodonti ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisi dallarının 
dişhekimliğinde ana dal uzmanlığı olarak tanımlanması 
gerektiği, bu iki dal dışında diğer dallarla ilgili olarak 
şimdilik uzmanlığa ihtiyaç olmadığı ancak çalışmalara 
devam edilmesinin ülkemiz gerçeklerine daha uygun 
olacağını bir yazı ile Sağlık Bakanlığına bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilen yazıda Danıştay’ın vermiş olduğu iptal 
kararlarından önemli bir tanesinin “oluşturulmuş 
olan uzmanlık dallarının bilimsel gerekçelerinin 
bulunmaması” olduğu vurgulandı. Ayrıca Avrupa 
Birliği’nin dişhekimliği eğitimi ve uygulamalarıyla 
ilgili tüm kararlarını hazırlayıp Avrupa Birliği 
Parlemantosuna sunan Avrupa Dişhekimleri konseyi’nin 
(CED) “ uzmanlıklar genel dişhekimlerinin çalışma 
alanını kısıtlamamalıdır” ilkesi de hatırlatıldı.

Uzmanlıkla ilgili TDB’nin görüşlerini yansıtan ve Sağlık 
Bakanlığına gönderilen yazının tam metni:
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Sayı: 002.552 Tarih: 11.05.2009 
Konu: Tıpta Uzmanlık

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 
Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanlığı`na,

07 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında, Dişhekimliğinde altı 
ana dal uzmanlığının kabul edilmesi hakkında Türk Dişhekimleri Birliği olarak bir kere daha görüşleri-
mizi açıklama gereği duyduk.

Ortodonti ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi dallarının Dişhekimliğinde ana dal uzmanlığı olarak ta-
nımlanmasının, diğer dallarla ilgili olarak da şimdilik uzmanlığa ihtiyaç olmadığının ancak çalışmalara 
devam edilmesinin ülkemiz gerçeklerine daha uygun olduğunu birçok kere belirtmiştik.

17-18 Haziran 2003 tarihlerinde konunun ilgili tüm taraflarının katılımı ile TDB tarafından gerçek-
leştirilen “1. Dişhekimliği Uzmanlık Kurultayı” konuyu tüm tarafları ile geniş bir şekilde tartışarak dişhe-
kimliğinde hangi dalların uzmanlık olabileceği ile ilgili bilimsel kriterleri saptamıştır. Tüm bu gerçeklerin 
ışığı altında; 

Uzmanlıkların oluşturulmasında, 2002 Tüzüğüne ilişkin Danıştay kararlarının dikkate alınma-1. 
sı, hazırlanacak olan yönetmeliğin mümkün olan en az sorunla uygulanabilmesine zemin 
hazırlayacaktır. Danıştay`ın vermiş olduğu iptal kararlarından önemli bir tanesi “oluşturulmuş 
olan uzmanlık dallarının bilimsel gerekçelerinin bulunmaması”dır. Zira Danıştay 8.Dairesinin 
30.09.2004 tarih ve 2002/3488 E. 2004/3549 K. sayılı kararında eski Tüzükte dişhekimliği 
ile ilgili iki uzmanlık dalı öngörülmüş iken yenisinde bunlara üç ana dal daha eklenmesinin 
gerekçelerinin hukuken geçerli olabilecek bilimsel bir raporla ortaya konulamadığı belirtilmiş 
ve söz konusu düzenleme iptal edilmiştir. Bu Danıştay kararına rağmen, Ortodonti ve Ağız, 
Diş ve Çene Cerrahisi dalları dışındaki dalların neden uzmanlık dalı olması gerektiği ile ilgili, 
Kurultay tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre, herhangi bir bilimsel çalışma öne sürüle-
memiştir. Geçmişte yaşanmış olan süreçlerin tekrar edilmesi ne yazık ki gelecekte de zaman 
ve iş kaybına neden olacaktır.

Öte yandan Anayasamızın 138. maddesinde “Yasama ve yürütme organları ile idare, mah-2. 
keme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmü mevcut olduğuna göre 
belli bir konuda verilmiş bir yargı kararına aykırı olarak idari tasarrufta bulunulmasının müm-
kün olmadığında şüphe yoktur. Dişhekimliğinde uzmanlık dallarının saptanmasında öteden 
beri mevcut olan iki ana dalın yanına şimdi dört ana dal daha eklenmek istenmesi mevcut 
yargı kararına aykırı olup söz konusu aykırılık ancak bu ana dallarda uzmanlık eğitimi verilme-
sinde kamu yararı bulunduğuna ilişkin nesnel ve ayrıntılı bilimsel çalışmanın mevcut olması 
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zorunludur. Bu yönde bir çalışma olmaksızın uzmanlık alanlarının idari takdir ile belirlenmesi 
Anayasa`nın 138. maddesinin ihlali niteliğinde olacaktır.

Bilindiği gibi Avrupa Birliği sadece Ortodonti ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzman-3. 
lık dallarının serbest dolaşımını tanımlarken aynı zamanda bu iki dalın Avrupa Birliği ülkeleri  
içerisinde en çok kabul edilen ortak uzmanlık dalları olduğuna da vurgu yapmış olmaktadır. 
Avrupa Birliği`nin dişhekimliği eğitimi ve uygulamalarıyla ilgili tüm kararlarını hazırlayıp Avrupa 
Birliği Parlamentosuna sunan Avrupa Dişhekimleri Konseyi (CED) “ uzmanlıklar genel dişheki-
minin çalışma alanlarını kısıtlamamalıdır” ilkesine de vurgu yapmaktadır.

Her ne kadar ikisi de sağlıkla ilgilenen mesleklerden olsa da tıp hekimliği ile dişhekimliğinin 4. 
eğitim ve uygulama özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Genel tıpta lisans eğitimi üze-
rine tüm dallarda uzmanlık eğitiminin alınmasına olan ihtiyaçla dişhekimliğinde uzmanlığa 
olan ihtiyacın karıştırılmaması gerekir. Dişhekimliği Fakültelerimiz hızla AB akreditasyonlarını 
almaya çalışmakta ve hatta bazıları bunu gerçekleştirmiş bulunmaktadır. AB de kabul edil-
miş olan Dişhekimliği lisans eğitimi ile bir dişhekiminin eğitim sürecinde kazanmış olması 
gereken özellikler belirlenmiştir. Birçok ülkenin meslek örgütleri ile dişhekimliği fakültelerinin 
üyesi olduğu DentEd / ADEE bu özellikler çerçevesinde lisans eğitimi almış olan dişhekimleri-
nin hangi işlemleri yapabilecek kadar bilgi ve beceriye sahip olması gerektiğini rapor ederken, 
hangi dallarda ilave bilgi ve beceri kazanmak için lisansüstü eğitime ihtiyaç olacağını da bildir-
mektedir. Genel uygulama yapan dişhekimlerinin gerçekleştiremediği tedavilerin uzmanlık dalı 
olarak tanımlanması son derece doğaldır. Ancak, özellikle yukarıda belirtilen iki dalın alanına 
giren bazı tedavilerin yapılabilmesi için ilave bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer te-
daviler ise dişhekimlerince yapılmaktadır ve dişhekimleri bu kriterlere haiz olarak mezun edil-
mektedirler.

Uzmanlık Dalı olması düşünülen dallarda sadece kendi alanında çalışan klinik yada dişhekimi 5. 
sayısı uzmanlığa olan ihtiyacı ortaya koyan önemli gerekçelerden biridir. Dişhekimlerinin öğ-
rencilik döneminde kazandıkları bilgi ve beceri ile yapabilecekleri işlemler dışında kalan işlemler 
varsa o dalın uzmanı için bir çalışma alanı doğacaktır. Aksi takdirde “uzman” unvanı alanlar da 
“genel uygulayıcı” olarak çalışıp bir çelişki yaratacaklardır. Bilimsel kriterlere göre belirlenmemiş 
olan uzmanlık dalları, genel dişhekimleri ile uzman dişhekimleri arasındaki çalışma alanlarının 
karışmasına, dolayısı ile çatışmalara neden olacaktır.

Eğitimin amacının ihtiyaçların karşılanabilmesi için gereken insan gücünün yetiştirilmesi oldu-6. 
ğunu kabul edersek, son derece sınırlı kaynaklara sahip olan ülkemizin kaynaklarının bir kısmı-
nın genel dişhekimlerince zaten yapılabilmekte olan tedavilerle ilgili olarak uzman yetiştirilmesi 
amacı ile harcanması israftan başka bir anlam taşımayacaktır.

Dişhekimliğinde uzmanlık dalı sayılmayan anabilim dallarından doktora almış ve kamuda ça-7. 
lışan meslektaşlarımızın ifade ettikleri sorunlar Sağlık Bakanlığının kendi iç işleyişiyle ilgili ya-
pacağı bazı basit yasal düzenlemelerle çözülecek niteliktedir. Hal böyle iken tüm sorunların 
çözümünün uzmanlık yoluyla halledilmesi çabası uygun değildir.

Yukarıda kısaca anlatılan gerekçelerle Ortodonti ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi dalları dışındaki 
dalların Türk Dişhekimleri Birliği tarafından uzmanlık dalı olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını 
bir kere daha belirtmek ileride yaşanacak ve belki de telafisi mümkün olmayacak olumsuzlukların ön-
lenebilmesi açısından bir görevdir.
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Her iki yasanın da  2015 
yılından geçerli olması ve mevcut 
dişhekimlerinin mükteseb olması 
gereken haklarını mağdur 
etmemesi gerekir.
Uzmanlık büyük emek, özveri, zaman ve eği-
tim gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle tüm bö-
lümleri kapsarsa hem meslek, hem de mes-
lektaşlarımızın onuru için çok yerinde bir karar 
bence. Yalnız mevcut işleyiş ve geleneksel 
dişhekimliği açısından da mağduriyet yarat-
maması için; Bu mesleği seçmeyi de düşünen 
Lise mezunlarını da hesaba katacak düzeyde 
2015 yılından geçerli olması ve mevcut dişhe-
kimlerinin mükteseb olması gereken haklarını 
mağdur etmemesi görüşündeyim. Hem ül-
kemizin dört bir yanına dağılıp hizmet veren 
dişhekimlerinin sayısı ile mevcut uzman dişhe-
kimlerinin sayısal dağılımı ve hizmetin realitesi 
açısından böyle ileriye dönük bir planlama çok 
daha yerinde ve yararlı olacaktır. Dişhekimliği 

mesleğinin eğitimi için bu yola çıkmış kardeşle-
rimiz de mağdur olmayacak, halen bu mesleği 
icra eden meslektaşlarımız da bugüne kadar 
ehliyetli olarak yaptıkları işlemleri bir anda ehli-
yetsiz olarak yapar duruma düşmeyecektir.

Tamgün yasası’nın planlaması ve hayata ge-
çirilmesi 2015 gibi daha ileri ve talebeliğe yeni 
adım atacak kardeşlerimizden, halen ülkemi-
zin dört bir yanında çalışan meslektaşlarımı-
za kadar kimseyi mağdur etmeyecek bir tarih 
daha uygun olur. Part-time uygulamasından 
full-time uygulamaya geçiş için kapatılacak 
her özel sağlık kuruluşu mağduriyetlere, alet 
ve edevatların zararına satışından milli eko-
nomide kayba ve pek çok işsiz yardımcı ele-
manın çıkmasına sebep olacaktır. Performans 
uygulaması ile ekonomik açıdan rahatlatılan 
meslektaşlarımızın özelde de hizmet vermeleri 
onların ekstra çaba ve yatırımlarına bağlı ol-
duğundan, doğal olarak zaman içersinde bir 
tercih gerektirecektir.

Fehmi Bora Şariç

meslektaşlarımızın

Geçen sayımızda özelden hizmet satın alınması, 2 yıldır imzalanmayan Asgari 
Ücret Tarifesi ve çok sayıda ADSM’lerin açılması konusunda meslektaşlarımızın 
görüşlerini yansıtmıştık. Gündem hergün değişiyor. Bu sayımızda da Meclis alt 

komisyonun’da kabul edilen Dişhekimliği’nde altı dalda Uzmanlık ve Tam gün Yasa 
taslağı hakkında meslektaşlarımıza düşüncelerini sorduk, onlar yanıtladı.
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Dişhekimliği ile ilgili kararları 
dişhekimleri vermeli, ayrıca 
hasta ve hekim mutluluğunu 
esas almayan, ben yaptım oldu 
şeklinde bir tamgün yasasına da 
karşıyım.
Dişhekimliği uzmanlığı ile ilgili bir kararda ko-
misyon üyelerinin ağırlığı’nın dişhekimleri ol-
ması gerekir. Sağlık Bakanlığı üyeleri konunun 
yalnızca teknik boyutuyla ilgilenmelidir( sayı, 
bölgesel dağılım vb) . Bunların dışında eğiti-
min içeriği, süresi, nasıl verileceği, uzmanlık 
seçiminin nasıl yapılacağı sorularının cevabı 
dişhekimlerince verilmelidir.

Tamgün yasası şu haliyle hekime kesin bir 
tercih yapma zorunluluğu sunuyor. Ancak ter-
cihin hekimi ve hastayı mutlu etme boyutunu 
bilmiyoruz. Hekim maddi ve manevi olarak ka-

muda kalırsa mutlu olabilecek mi? Küçük bir 
sağlık ocağı veya hastanede hassas tutuculu 
protez yapabilecek mi? Cihazı arızalandığında 
veya bir malzemeye ulaşmak istediğinde bir 
sürü yazışma yapmak zorunda kalacak mı? 
Akşam saat 7’ de hasta kabul etmek istedi-
ğinde yardımcı personel bulabilecek mi? Özel 
bir kliniğin çalışma serbestliği yerine mesai 
saatlerine bağlı, istediğini yapmayan, istedi-
ği laboratuvarla çalışamayan, istediği marka 
malzemeye ulaşamayan mutsuz bir hekim mi 
olacak. Hastanın beğenisine paralel olarak, 
hekim seçme özgürlüğü olacak mı? Tercih 
edilen hekim diğer meslektaşlarından maddi 
ve manevi olarak ayrı bir konumda olacak mı? 
Yapılan uygulamaların sayıdan ziyade kalitesi 
kim tarafından kontrol edilecek. Özetle has-
ta ve hekim mutluluğunu esas almayan, ben 
yaptım oldu şeklinde bir tamgün yasasına kar-
şıyım.

Uzmanlık konusunda yetki  
meslek odalarımızda olmalı. Tam 
gün sadece hizmet vericileri değil 
hizmet alıcılarını da etkiler. 
Dişhekimliği’nde  uzmanlık denince belki kula-
ğa hoş geliyor ama Türkiye olarak buna hazır 
mıyız diye de sormak gerekiyor. Ben yaptım 
oldu anlayışı maalesef devam ediyor. Ülkemiz-
de bir yasa çıkarırken öncelikle alt yapısını ha-
zırlamak ve uygulanırlılığını tesis etmek gerekir. 
Özellikle bu konularda söz ve bilgi sahibi olan 
meslek odalarına uzmanlık dallarını belirlemek 

için yetki verilmeli, bir meslek hakkında veri-
lecek kararı başka meslek gruplarına havale 
etmemeliyiz. Akıl ve bilim dışı uygulamaların 
yargıdan döneceğini unutmamalıyız. 

Tamgün yasası hem özel, hem de devlet ku-
rumunda çalışan meslektaşlarımızı kapsasa 
da, hizmet açısından tüm vatandaşlarımızı 
da ilgilendirmektedir. Ancak insan hakları ba-
kımından meslek sahiplerinin hizmet verimini 
engellemek ve insan özgürlüğünü sınırlandır-
mak olarak algılanmalıdır. Bu yanlış uygulama-
dan bir an önce vazgeçilmelidir.

Ali Mert

Cebrail Doğmuş
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Dişhekimliği’nde altı dalda 
uzmanlığın kabul edilerek 
yasa’nın bu şekliyle çıkarılması 
birçok olumsuz neticeleri de 
beraberinde getirecektir.
Ülkemizde Diş hekimliğinde uzmanlık konu-
su yıllardır üzerinde konuşulan ve tartışılan bir 
konu iken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 
son çalışmada altı dişhekimliği branşının uz-
manlık dalı olarak kabul edildiğini öğrendik. 

Çok doğal olarak çeşitli branşlarda doktora 
yapmış olan diş hekimleri kendi branşlarının 
da uzmanlık dalı olarak kabul edilmesini he-
men olumlu karşıladılar. Fakat konuyu daha 
ayrıntılı öğrendikçe yasanın dişhekimliği yö-
nünden bu şekliyle çıkarılmasının birçok olum-
suz neticeleri de beraberinde getirebileceğini 
de anladık. Öğrendiğimiz ve anladığımız ka-
darıyla diş hekimliği branşlarındaki uzmanlık-
lar Türk Tabipler Birliğine bağlı tıpta uzmanlık 
tüzüğü üzerinden çıkarılmakta ve bu tüzüğün 
içerisine dahil edilmektedir. Bu durumda diş-

Cerrahi ve ortodonti uzmanlığına 
evet, ama diğer branşlarda gerek 
yok. Ya kamu, ya muayenehane 
denirse, kamuda çalışanların 
maaşları, özlük hakları 
düzeltilmeli.
Beş ya da altı yıllık dişhekimliği öğrenimin ta-
mamlayan bir hekim dişhekimliği’nin bir çok 
ana dalında gerek teorik, gerekse pratik an-
lamda bilgilerini pekiştirerek, kişisel becerile-
riyle de iyi bir hekim olarak yetişmekte, hasta-
sına aktif donanımla hizmet vermektedir.

Protetik, Konservatif, Endodontik, Pedodon-
tik, Periodontal ve hem Ortodontik  hem de 
Cerrahi tedavileri yapabilmektedir. Hasta da 
bu tedavileri almak için uzmanlık şartı arama-
maktadır. Bunun yanında Ortodontik tedavi 
ile Cerrahi müdahalelerde daha sık kompli-
kasyonla karşılaşıldığı için, bu tedavilere ge-
reksinimi olan hastaya bir uzman dişhekimi-

nin  müdahale etmesi daha uygundur. Evet, 
bence  dişhekimliğinde uzmanlık  Ortodonti ve 
Cerrahi de gerekli, protez de dahil, diğer diş-
hekimliği branşlarında müdahale için uzman 
olmaya gerek yoktur.

Tamgün yasasına gelince ben hem kamuda, 
hem de  serbest çalışan bir hekim olarak bu 
konuda çok dertliyim. Bir hekim olarak, heki-
min daha kaliteli bir sağlık hizmeti vermesini 
destekliyorum. Bu hizmet kamuda da olabilir, 
serbest muayenehanede de. Ya kamu, ya da 
muayenehane denirse, benim gibi çalışan he-
kimler tercihe zorlanırsa, kişiler mağdur olur. 
Eğer kurumda çalışıyorsa çalıştığı kurum şart-
ları, hizmeti karşılığı aldığı maaşı, özlük hakları 
AB’ye girmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
yakışmalı. Eğer serbest hekimse, serbest 
dişhekimi’nden hizmet almak isteyen hastayı, 
SGK desteklemelidir. Kısaca, insanca yaşa-
mın gereği olan sağlıklı yaşamayı, hem hekim 
hem de hasta açısından düzenli işleyen kural-
larla yönetmek gerekir.

Bülent Kurtiş

Sevinç Dönmez
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hekimliği dallarında uzmanlık yapmamış ve 
yapmayacak olan birçok diş hekimi meslek-
taşımız hiçbir diş tedavi branşını yapamaya-
caklardır. Bu nedenle yasanın çıkarılabilmesi 
için öncelikle tıp’ tan ayrı olarak dişte uzmanlık 
tüzüğünün ivedilikle hazırlanması gereklidir. 
Aksi halde birçok dişhekimi mesleğini yapa-
maz hale gelecektir. Yasanın bu şekliyle işler-
lik gösterebilmesi bence mümkün değildir. Diş 
hekimliğinde uzmanlık yasasının, ilgili meslek 
kuruluşlarının ve üniversitelerin ortak katılımları 
ve çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılacak 
yeni bir tüzük çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. 

Tıp ve diş hekimliği branşlarında yarım zaman-
lı olarak çalışmakta olan kamu personellerinin 
yeni bir yasa ile tam gün çalışma düzenine ge-
çirilmesi üzerinde son bir yıl içerisinde yoğun 
bir çalışma yapılmaktadır. Kamunun bu tür bir 
düzenleme içerisine gidebilmesi tabiî ki müm-
kündür fakat bu yasanın hem yıllardan beri bu 
şartlarda çalışan ve mesleğine özel sektörde 
yatırım yapan hekimlerin mağduriyeti hem de 
kamunun ve dolaylı olarak hastaların bu ya-
sadan ne kadar faydalanabileceğini düşüne-
rek bakmak gerekir. Bu yasanın çıkarılması ile 
birlikte fakülte hastanelerinde çalışan birçok 
değerli öğretim üyesi emekliye ayrılacaktır. 

Dolayısıyla fakültelerin öğretim, eğitim ve araş-
tırma gücü ister istemez zayıflayacaktır. Dev-
let emekli olan bu öğretim üyelerine emekli 
ikramiyesi verecek kaynak bulmak zorunda 
kalacaktır. Komplike tedavi ihtiyacı gösteren 
hastalar fakülte hastanelerinden yeteri kadar 
yararlanamayacaklardır. Diğer taraftan tam 
gün yasası ile az da olsa muayenehanelerini 
kapatacak olan hekimler hem kendileri açısın-
dan bu işe yatırım yaptıkları için zarar edecek-
ler hem de devlet bu muayenehanelerin ka-
panmasıyla birlikte elde ettiği vergi kazancını  
yitirecektir.  Düşünülmesi ve sorulması gerekli 
olan diğer bir soru ise niçin bu yasa  sadece 
tıp ve diş hekimliği branşlarında çalışan kamu 
görevlileri için hazırlanmaktadır sorusudur. 
Eğer kamuda böyle bir uygulamaya gidile-
cekse tüm branşlarda yasa geçerli olmalıdır. 
Örnek verecek olursak kamuda çalışan bir 
hukukçu özel bir üniversite ile anlaşarak ders 
verememelidir. Devletin bence tam gün ile de-
ğil de genel sağlık sigortası kapsamında has-
taların özel hastanelerden ve muayenehane-
lerden daha fazla yararlanabilmelerine olanak 
sağlayacak düzenlemeler ve yasalar üzerinde 
çalışmasının ülkemize daha faydalı olacağını 
düşünüyorum.

Uzmanlık dallarının Ortodonti 
ve Çene Yüz Cerrahisi olarak 
iki dalda uygulanabilirliği 
mümkündür. Tamgün yasasını ise 
onaylamıyorum. 
Uzmanlık dalının altıya çıkarılmasının işlevinin 
olmaması nedeniyle gerçekçi bir yaklaşım ol-
madığını düşünüyorum. Olabilecek en fazla 
uzmanlık dalının Ortodonti ve Çene Yüz Cer-
rahisi olarak iki dalda uygulanabilirliği müm-

kündür. Hasta açısından her bir dal için ayrı 
hekim arayışına girmesi acil tedavilerin yapılıp, 
diğer tedavilerin ihmal edilmesi anlamına gel-
mesi demektir. Hekim açısından da, tek bir 
dalda çalışan serbest muayenehanenin ayak-
ta durması mümkün değildir.

Tam gün yasasının büyük şehirlerdeki hekim 
enflasyonu göz önüne alındığında yerinde ol-
duğunu düşünüyorum, ancak performans uy-
gulamasının tedavideki kaliteyi çok düşürece-
ğini öngördüğüm için onaylamıyorum.

Suzan Taştekin
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Bizlerle ilgili kararları, çoğu 
dişhekimi olmayan kişilerin içinde 
olduğu kurul kararlarıyla oldu 
bittiye getirilerek alınması, ahlaki 
ve zamana uyumlu değildir. Hem 
muayenehanecilik, hem resmi 
kurumda çalışmak serbest rekabet 
gücünü kırmaktadır.  
Tüm kanun ve yönetmeliklerle Avrupa’ya 
uyum gösterdiğimiz bir dönemde Avrupa ve 
dünyada uygulanan sistemlerin dışında biz 
yaptık oldu diyerek, çoğu dişhekimi olmayan 
kişilerin aldıkları kurul kararlarıyla oldu bittiye 
getirilmesi ahlaki ve zamana uyumlu değil-
dir. Dünyada Maxilla Facial Cerrahi ki bunun 
karşılığı Türkiye de  yoktur ve Ortodonti uz-
manlık dalıdır. Çene Cerrahisi’nin  uzmanlık 
dalı olarak geçmesi tüm dünyada pratisyen 
dişhekimleri’nin  serbestçe yaptığı işleri ka-
nuni olarak yapılması yasak hale getirecektir. 
Maxilla Facial Cerrahi tıptan sonra dişhekimli-
ği bitirilerek ve yine bu dalda doktora almakla 
mümkündür.  Maxilla Facial Cerrahlar implant, 
kist ve gömülü dişlerle uğraşmazlar. Kararın 
çıktığı kuruldaki tüm üyelerin isim ve ünvan-
ları dişhekimliği dergisinde yayınlanarak kurul 

adının ardında saklanmaları önlenmelidir. Bu 
gerçeklerden uzak karar alan kurulun Oral Di-
agnoz ve Radyoloji’yi dışında bırakmasının tek 
sebebi, çeneler konusunda yorum yapmaktan 
uzak radyologların mesul müdürlük işlerini de-
vam ettirmektir. Tıp mezunlarının bir yıl oku-
yarak dişhekim olmaları cümlesi son derece 
aşağılayıcıdır. Bu konu kaldırılamıyorsa fark 
derslerini vererek ibaresi eklenebilir. Beş yıla 
yayılan pratik dersler bir yıl içinde tamamlana-
maz; dönem arkadaşlarımızdan pratik dersler-
den atılıp, sınıfta kalıp ve tıbbı kazanıp firesiz 
bitiren kişiler mevcut. Tıp puanıyla dişhekim-
liğine girenlerimizde pek çoktur. Bu durumda 
dişhekimleri de fark dersleri okuyarak doktor 
olabilsinler; bu da karşılıklık ilkesidir. Hem mu-
ayenehanecilik, hem resmi kurumda çalışmak 
serbest rekabet gücünü kırmaktadır. Hasta 
potansiyelini yönlendirme, eski dönemlerde 
benim muayenehaneme gelmezsen sevkte 
zorluk çekersin gibi yetkiyi kötüye kullanma, 
resmi kurum malzemelerini muayenehanede 
kullanma gibi küçük bir azınlıkta olsa görevi-
ni kötüye kullanan kişiler çıktı ve çıkacaktır. 
Resmi kurumda alınan maaşı beğenmeyen 
meslektaşlarımız kendilerini serbest rekabete 
teslim edip rahatlasınlar.

Aldığım sorumluluğun, aslında 
hem maddi, hem de hukuki 
olarak farklı bir statüde 
tanımlanmamı gerektirdiğini 
düşünmekteyim.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında dok-
tora yapmış bir diş hekimiyim. 2005 yılından 
beri kamuda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezle-
rinde görev yapmaktayım. Doktora eğitimim 
boyunca tam zamanlı klinikte pratik, teorik, 
Çene Yüz Protezleri ve Temporomandibular 

Eklem rahatsızlıkları eğitim programı, yeterli-
lik sınavı, ve tez çalışması yaptım. Çalıştığım 
tüm ADSM’lerde benden ileri tedavi ve özel 
sorumluluklar gerektiren vakalarla ilgilenmem 
talep edildi.( Eklem rahatsızlıkları tedavisi gibi). 
Aldığım eğitim de bunu gerektirdiği için elim-
den geldiğince bu görevleri karşılamaya ça-
lıştım. Ancak aldığım sorumluluğun, aslında 
hukuki olarak farklı bir statüde tanımlanmamı 
gerektirdiğini düşünmekteyim. Çünkü hem 
farklı, zor ve riskli olgularla karşı karşıya kalıp, 
hem maddi , hem de hukuki olarak farklı bir 
statüde olmam gerektiğini düşünüyorum. 

Nejat Mergen

V. Nesrin Şahin
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Doktora eğitimi uzmanlık olarak 
sayılmalı ve özlük haklarına 
yansımalıdır; ancak bu yapılırken 
sınırlar iyi çizilmeli, gerek genel 
dişhekimleri gerekse üniversite 
camiası mağdur edilmemelidir
Her alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de 
uzmanlık bir gereksinim olarak karşımıza çık-
maktadır. Dişhekimliği fakültelerinde dokto-
ra eğitimini tamamlamış diş hekimleri, kendi 
branşlarında hem pratik hem de teorik açıdan 
daha fazla ve ayrıntılı çalışma şansı bulmak-
tadırlar. Bu noktada doktora eğitimi uzmanlık 
olarak da sayılmalı ve özlük haklarına yansı-
malıdır; ancak bu yapılırken sınırlar iyi çizilmeli, 
gerek genel diş hekimleri gerekse üniversite 
camiası mağdur edilmemelidir. Uzmanlık sü-
reci sancılı bir süreç olsa da tıp doktorlarının 
bu dönemi nasıl atlattıkları örnek alınmalı ve 
yapılacak düzenlemeler meslektaşlar arası bir 
çatışmaya sebep olmamalı ve çalışma huzu-
runu bozmamalıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerde çalışma alanlarını 
daraltmak değil genişletmek gerekir ve tam 
gün yasası maalesef bu yaklaşıma ters bir 
görüştür.  Batılı ülkelerin çalışma standartla-
rına bakıldığında bilimsel çalışmaların veya 
bu çalışmalara esas teşkil edecek tercihlerin 

üniversite yıllarında başladığı ve sınır tanıma-
dan geleceğe yelpazelendiğine şahit oluyoruz. 
Bu nedenle ülkemiz gibi gelişmekte olan libe-
ral ülkelerde bilimin daha geniş kitlelere hitap 
edebilmesi ve tüm branşlardaki çalışmaların 
daha rasyonel ve gelişimci noktalara gelebil-
mesi için serbest çalışma esasının kabulü ge-
reklidir. Tam gün yasası, Anayasa’nın eşitlik 
ilkesine göre herkese eşit olarak, sadece tıp 
branşları değil tüm branşlar bu yasaya dahil 
edilecek şekilde çıkarılırsa; ODTÜ gibi teknik 
üniversitelerdeki hocalar dışarıdan proje al-
mayıp teknokentlere danışmanlık hizmetini 
keserlerse veya hukuk fakültesindeki bir hoca 
özel bir üniversitede ders veremez veya çe-
şitli kurumlara danışmanlık veya raportörlük 
yapamazsa, bunun zararı tüm topluma yansır. 
Ayrıca birçok hekimin hayatına yön verirken 
muayenehanecilik de yapacakmış gibi düşü-
nüp geri dönülmez yollara da girebildiği ve 
muayenehanesi olan hekimlerin de muayene-
hanelerini kapattıkları takdirde kendi hastane-
lerinin kurulacak mütevelli heyetleri tarafından 
yönetilip önce özerkleştirileceği sonra da özel-
leştirilebileceği konusunda korkuları olduğu 
varsayılırsa, tam gün yasasının da hekimlerde 
ne denli bir psikolojik baskıya yol açabileceği 
de hesaplanmadır. Daha ayrıntıları belli olma-
yan uzmanlık ve tam gün yasalarının, devletin 
her kesime hakkını vermesi ve tüm hekimlerini 
kucaklaması dileklerimle… 

Dişhekimliğinde uzmanlık, 
yıllardır çözümlenemeyen, diş 
hekimlerinin statü ve özlük 
haklarının belirlenmesine de engel 
olan bir konudur
Dişhekimliğinde uzmanlık yıllardır tartışılmakta-
dır; ancak sınırları, diş hekimlerine ve doktora 
yapmış diş hekimlerine neler getireceği yeterli 
olarak tartışılmadan acele hazırlanan tasarılarla 
sık sık gündeme gelmektedir. Doktora yapmış 
diş hekimlerinin, doktora süresince mesleki 
bilgi ve becerilerini geliştirdikleri belli alanlar-
da uzmanlaştıkları bir gerçektir. Yasal olarak 
kabul edilmese de mesleki yaşam içerisinde 
karşılıklı konsültasyonlar bilgi paylaşımı endi-
kasyon tartışmaları içerisinde bunu rahatlıkla 
görmekteyiz. Bu durum meslektaşlar arasında 
kimse mağdur edilmeden, herhangi bir çatış-

maya izin vermeden düzenlenmelidir.Bu süreç 
de göz önünde bulundurulması gereken özlük 
haklarının düzenlenmesidir.Tıp camiasının bu 
süreci nasıl geçirdiği ve işlettiği referans alına-
bilir. Doktora yapmış dişhekimlerinin en önemli 
beklentilerinden biri büyük çaba ve özveri ile 
tamamlanan doktoranın mesleki yaşantılarına 
yasal olarak da katkı sağlamasıdır.

Tam gün çalışma yasasının sağlık sistemine ne 
katkı sağlayacağını,hekimin mesai saatleri dı-
şında dinlenme spor, hobi, ailesine vakit ayır-
ma süresini çalışarak geçirmesinin neden bu 
kadar rahatsızlık yarattığını merak ediyorum.
Sonuçta yarı zamanlı çalışmak hekimin kendi 
isteği ve onun en doğal hakkıdır.Kaldı ki per-
formans sistemi içerisinde yarı zamanlı çalışan 
hekimler ücret açısından mağdurdurlar. Yarı 
zamanlı çalışmak,mesleğini serbest icra et-
mek bir haktır.Kamuda hizmetini aksatmayan 
hekimin elinden bu hakkın alınması binlerce ki-

Dr. Dt. Buğra ÖZEN

Burcu Kurtiş
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şiye istihdam sağlayan muayenehanelerin ka-
patılmasının hastalara ne yarar sağlayacağını 
merak ediyorum. Bir öğretmen mesai saatleri 
dışında çalışırken, kamu personeli mühen-
dis proje hazırlarken, mahkeme üyesi özel 
üniversitede ders verirken her hangi kanuni, 

hukuksal sorun yaşamamakta ve bir tercihe 
zorlanmamakta iken hekimlerin neden böyle 
bir zorlamayla karşılaştığını anlamakta güçlük 
çekiyorum. Yasaklarla zorlayarak yaptırılan 
tercihlerden yarar bekleyenlerin ne kadar yanıl-
dıklarını en kısa sürede anlamaları ümidiyle…

AB ülkelerinde genelde iki dalda 
uzmanlık kabul edilmiş ve 
uygulanırken bizim ülkemizde 
bunun artırılmak istenmesinin 
mantıklı bir açıklaması olduğunu 
düşünemiyorum
Dişhekimliğinde uzmanlık tartışması son gün-
lerde yeniden gündeme oturdu. İki dalda uz-
manlığı yeterli görmeyen Sağlık Bakanlığı bu 
sayıyı artırmak için uğraşıyor. Gerçekten böyle 
bir uygulamaya ihtiyaç var mı? Bunu çok iyi 
değerlendirmeliyiz. AB ülkelerinde genelde iki 
dalda uzmanlık kabul edilmiş ve uygulanırken 
bizim ülkemizde bunun artırılmak istenmesi-
nin mantıklı bir açıklaması olduğunu düşüne-
miyorum. Üstelik bu konunun muhatabı olan 
dişhekimlerinin görüşlerine ne kadar değer 
veriliyor ? Ülkemizde dişhekimine gitme alış-
kanlığının çok düşük olduğunu düşünürsek, 
uzmanlık alanının artmasına yönelik bir talebin 

olmadığı ortaya çıkar. Bu konuyla ilgili TDB ve 
Dişhekimliği Fakültelerinin görüşleri değerlen-
dirilerek uygun bir çözüm bulunması, biz diş-
hekimleri ve hastalarımız için en doğru karar 
olacaktır.

Dişhekimliği alanında uygulanmaya başlanmış 
olan tamgün yasası kamu ve serbest çalışan 
dişhekimlerini birbirinden ayırdı. İlk başta güzel 
bir uygulama gibi görünebilir, fakat kamuda 
çalışan dişhekimlerinin özlük hakları ve maddi 
durumlarında gerekli düzenlemeler yapılmazsa 
uygulamada bir takım sorunlar ortaya çıkacak-
tır. Bu konuların en kısa zamanda düzeltilmesi 
ve kamuda çalışan dişhekimlerinin korunması 
gerekiyor. Gündemde olan özel’den hizmet 
alımı uygulamaya geçtikten sonra yeterli dü-
zenlemeler yapılmamış olursa ciddi sıkıntılar 
yaşanabilir. Kamuda çalışan meslektaşlarımız 
mağdur edilmeden yapılacak olan düzenle-
meler hem onları, hem de serbest çalışan diş-
hekimlerini bir çok açıdan rahatatacaktır.

Mezun olan her dişhekimi 
standart tedavileri yapar
Farklı uzmanlıklara ait kliniklerin, dişhekimli-
ğinde sadece kendi branşlarıyla ilgili hastaları 

kabul ederek yeterli maddi kazancı elde etme-
lerinin zor olacağını düşünmekteyim. Mezun 
olan her dişhekiminin yapabildiği standart te-
daviler için ayrıca uzman yetiştirilmesi de ülke 
ekonomisinin zararına olacaktır.

Haydar Karınlıoğlu

Serpil Arzu Erenler
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Kamusal sağlık hizmeti veren 
kurum ve kuruluşlarda görevli 
pek çok nitelikli hekim, özel sağlık 
birimlerini yeğlemek zorunda 
bırakılacaklar demektir. Bu sağlık 
kurum ve kuruluşlarından özel 
olanların güçlenmesi, kamusal 
olanların zayıflaması sonucunu 
doğuracaktır
Tamgün yasa taslağı, dişhekimleri de içinde 
olmak üzere tüm hekimleri bir tercih yapmaya 
zorlamaktadır. Hekimler ya özel, ya da resmi 
sağlık kurum ve kuruluşlarını yeğleyeceklerdir. 
Hem özel, hem de kamusal sağlık hizmetini 
birlikte yürütmek yasaklanacaktır. Hekimler, 
son derece uzun ve çileli bir hazırlık döne-
minden (öğrenim sürecinden) geçirilmektedir. 
Meslek yaşamına başlayınca da kendilerini 
sürekli  biçimde yenilemek, sağlık alanındaki 
gelişmeleri yakından izlemek zorundadırlar. Bu 
zorunluluğa uyulmasında gösterilen en ufak bir 
gevşeme; hekimlerin verdikleri sağlık hizmeti-

nin niteliğini büyük ölçüde düşürmekte, gide-
rek insan ve toplum sağlığı için ciddi bir risk 
oluşturmaktadır. Öte yandan ülkemizin içinde 
bulunduğu somut koşullarda nitelikli  sağlık 
hizmeti sunulabilmesinin temel koşullarından 
biri de, hekimlerin katlanılması zor “kişisel” öz-
verilerde bulunmalarıdır. Kamuoyunda “tam-
gün yasası”  olarak bilinen düzenlemeye ilişkin 
taslak, bu tür özverileri özendirici önlemleri 
içermemektedir. Öyle olunca, kamusal sağlık 
hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda görevli 
pek çok nitelikli hekim, özel sağlık birimlerini 
yeğlemek zorunda bırakılacaklar demektir. Bu 
sağlık kurum ve kuruluşlarından özel olanların 
güçlenmesi, kamusal olanların zayıflaması so-
nucunu doğuracaktır. Amaçlanan bu değilse 
sağlık alanında ya “tamgün” uygulamasından 
vazgeçilmeli, ya da nitelikli hekimlerin kamu-
sal sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda 
görev almalarını özendirici önlemler (tamgün 
uygulaması ile eş zamanlı olacak biçimde) yü-
rürlüğe konmalıdır. Böyle yapılmazsa, kamu 
üniversitelerine bağlı tıp ve dişhekimliği fakül-
telerinin nitelikli hekim yetiştirme olanakları da-
ralacaktır.

Mesai sonrası çalışma ve kazanç 
sağlamak en doğal hekimlik ve 
insanlık hakkıdır. Hastaların 
da istediği hekime, devletin 
sağladığı imkan kadar değilde, 
sıra beklemeden, kısa sürelere 
sıkıştırılmadan, istediği kalitede 
hizmet alması da en doğal hakkıdır.
Tamgün yasası ülkemizdeki üniversiteye giriş sı-
navında en iyi dereceleri alan, zorlu ve asla son-
lanmayacak bir eğitim sürecinden geçen, nere-

deyse yabancı dil bilmenin bir zorunluluk olduğu 
ve zaten 24 saat mesai esasına göre çalışan bir 
meslek grubu olan doktor ve dişhekimlerinin bu 
haklı imtiyazını kaldırıp, onları sıradan bir memur, 
özel sektörde ise ucuz işçi konumuna getire-
cektir. Tamgün yasasının asıl maksadı kamudan 
sağlanan rantı engellemek, vatandaşına hasta-
nede de doktorun muayenehanesine gitmeden 
de sağlık hizmeti almasına olanak sağlar gibi gö-
rünse de esas niyet hükümetin sağlık sisteminin 
idari ve de giderek artan mali yükünü taşımak 
istemeyip özel sektöre devretmek istemesi-
dir. Dişhekimliği dalında ADSM’leri başlangıçta 
yüksek döner sermayeler vererek, cazip gös-

Özgür İlke Atasoy

Tolga Mehmet Akyüz
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terip sonradan da bu ek ödemelerin azaltılarak 
özelleştirilmesi sürecinin bir parçasıdır. Ve tam-
gün yasası bu süreçte gelinen şu anki noktadır. 
Tamgün yasasının en kısa zamanda çıkacağı 
aşikardır. Hükümetin yıllardır oynadığı satranç 
oyununda sıradaki hamlesidir ve bundan sonra 
hükümetin geri adım atmasını beklemek hatadır. 
Muayenehaneler belli bir talebi karşılamakta ve 
mevcut ağız diş sağlığı hizmetlerinin yetersizliği 
nedeniyle, özellikle bizim alanımızda kamudaki-
nin 4 katına yakın özel dişhekimi  serbest olarak 
hekimlik icra etmektedir. Ayrıca devletin verdiği 
ücretin tatminkar olmadığı, sosyal imkanların 
daha dar olduğu, çalışma şartlarının ağır olduğu 
bölgelerde hekimler mesai sonrası muayene-
hanelerinde elde ettikleri kazançla bu bölgeleri 
daha cazip görmektedirler. Bu şekilde memle-
ketin en ücra köşelerinde bile devlet dişhekimi 
istihdam edebilmektedir. Tamgün yasasının çık-
ması ile birlikte bu hakları elinden alınan hekim 
arkadaşlar özellikle bu tür bölgelerde kamuda 
çalışmak istemeyecekler, bundan dolayı da halk 
zaten sınırlı olarak kamudan aldığı hizmetten tü-
müyle mahrum kalacaktır. Bu bölgelerdeki ağız 
diş sağlığı hizmetleri yetkisiz, sahte dişhekim-
lerinin çalışma alanı haline gelecektir. Taşrada 
muayenehanesinde geceleri bile acil durumlar-
da hizmet veren dişhekimleri  sabah 9, akşam 5 
esasına göre çalışmaya zorlanacak, mesai son-
rasında hastalar mağdur edilecektir.

Hekimlere sen okuma, körel, performans doldur, 
maaşını al, akşam da git evine otur denilmekte-
dir. Zaten bahsedilen ücretlerle dişhekimi istih-
dam edilmesinin zor olduğu bölgelerde 24 saat 
vardiyalı hizmet verebileceğini düşünmek ise tatlı 
bir hayaldir. Şu anda bile sözleşmeli olarak alınan 
dişhekimleri kura neticesinde bu tarz bölgelerde 
görevine başlamamaktadırlar. Tamgün yasası 
çıktığında maaş, döner sermaye, mesai,  emek-
lilik alanında iddia edildiği oranda iyileştirme ya-
pılmayacaktır. Bakanlık istatistiklerine göre artık 
çoğu hekimin özelde çalışmaktansa tamgün’ü 
seçtiği , özendirici uygulamaların arttığı ise doğru 
bir tespit değildir. Çünkü  halihazırda tamgün’e 
geçmiş olan hekimler mevcut yasal düzenle-
melerin caydırıcı olmaması ve denetimlerin sıkı 
yapılmamasından faydalanarak gizli gizli özelde 
çalışmaya devam etmektedir. Tamgün yasasının 
kesinleşmesiyle bu durum değişecek, tamgü-
nü “şimdilik” seçen çoğu hekim istifa edecektir. 
Aynı istifalar akademik kadrolarda da görülecek, 
üniversite hocalarımız kendilerine yakışmayan 
maaşlarla çalışmayı hak etmediklerinden üni-
versitelerimizde de ciddi bir sıkıntı doğacaktır. 
Kamuda ise giderek döner sermayeden alınan 
pay kesintiler, kırpıntılarla azaltılmaktadır. Politi-
ka gereği tamgün çıktığında hekimlere yapılacak 
iyileştirme zammı, döner sermayeden yapılan 
kesintilerle dengelenecek, nihai hekim maa-
şında bir artış olmayacaktır. Yoksa  hükümetin 
bu iyileştirmeyi, özendirmeyi şimdiden tamgün 

çıkmadan da full time’a geçen hekimlere yap-
maması için bir sebep yoktur. Sağlık Bakanlığı 
full time’a geçebilmek için doktorlara daha fazla 
maaş veremiyeceğini maliye bakanlığından öğ-
rendikten sonra güzel bir manevrayla doktorların 
özelde çalışmasını, özelde aldığı maaşların daha 
az olmasını sağlamak için SGK ile anlaşmalı 
hastanelere belirlenen yüzdeden daha fazla fark 
alamayacağı sözleşmeleri dayatmaya başladı. 
Çünkü özel sektördeki yüksek maaş ve primler 
doktorların kamuda tutulmasını zorlaştırıyor. Bu 
sebeple bakanlık yeni açılan hastanelere ruhsat 
vermek istemiyor, mevcut yerlere de fark kısıtla-
ması getiriyor. Ayrıca bakanlık kamuda ücretleri 
düşürüp serbest muayenehanecilik yolunu ka-
pattıktan sonra özel sektörde hastane sahipleri-
ne de doktorlara fazla maaş vermemesi yönün-
de telkinlerde bulunuyor.

Dişhekimlerinde ise olay biraz farklı. Kamudan 
muayenehaneye kaçışı engellemek için, yoğun 
bir şekilde ADSM’leri neredeyse her yere açıyor. 
Daha önceleri yapılmayan porselen kron – köp-
rü yapımına başlıyor, daha kısa randevu tarihleri 
veriliyor, ISO kalite belgeleri alıyor vs…

Muayenehanelerde tümüyle serbest, SGK ile 
anlaşmasız çalışmak zorlaşıyor, anlaşma yap-
tığı dişhekimlerine de takdir ettiği ölçüde para 
veriyor. Ayrıca vergisini, KDV’sini personel ma-
aşını, SSK’sını, kirasını peşin verdiğimiz muaye-
nehanelerimizde imkansız rakamlara, ne zaman 
alacağımız belli olmayan paralara çalışmamız is-
teniyor.  Burada da asıl maksat özelde hekimin 
aldığı parayı azaltıp kamudan kaçışı durdurmak, 
kamudan kaçışı durdurup özel sektörü zorlu 
pazarlıklara oturtmak, böylece özel sektörün re-
kabet şansını azaltarak bizleri çok daha  düşük   
ücretle  kamu ile anlaşma yapmak zorunda bıra-
kıyor. Ayrıca limit uygulaması ve hastadan alına-
bilecek   farklara getirdiği kısıtlama ile de bir nevi 
bizi de kamulaştırıyor. Hastadan fark alınmasına 
getirilen kısıtlama güya vatandaşı mağdur etme-
mek için yapılıyor gibi görünsede, asıl maksat 
doktorları belirli bir ücrete mahkum etmek. Bu 
ücretler ile muayenehanesini işletmeyi başara-
mayacak olan dişhekimlerini ise sermaye sahip-
lerinin işlettiği, çok sayıda dişhekiminin çalıştığı, 
güya daha karlı işletmelerde köle gibi çalışmak 
bekliyor. Kısa vadede daha ucuz sağlık hizmeti 
elde etmek, vatandaşını doktorun özel muaye-
nehanesine gitmeden de hastaneden faydalana-
bilir hale getirmek maksatlı gibi görünen tamgün 
yasası, hekim ve hizmet kalitesinin düşük, sağlık 
hizmetlerinin özellikle periferden merkezlere top-
lanmasıyla sonuçlanacaktır ve yakın tarihte de 
tamamen özelleşmiş ADSM’lerde, özel sektör-
de ise sermaye sahiplerinin insafında gerçekten 
TAMGÜN çalışarak geçimimizi zor sağlayacağı-
mız günler geliyor.
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ADO Eğitim Seminerleri
DEVAM EDİYOR...
26 Mart 2009 tarihinde Prof. Dr Bülent KURTİŞ’in sunduğu 
“Dişeti Çekilmelerinde Tedavi Yöntemleri” konulu 
seminer yapıldı. Sunumda dişeti çekilmeleri nedenleri, dişeti 
çekilmelerinin cerrahi tedavileri anlatıldı.
9 Nisan 2009 tarihinde Prof.Dr. Y.Hakan BAĞIŞ’ın sunduğu “ Ön grup 
Dişlerde Güncel Estetik Yaklaşımlar” konulu seminere meslektaşlarımız 
yoğun ilgi gösterdi. Seminerde ön grup diş estetiğinde kısa dönemde ya-
pılabilecek kompozit restorasyonlar ve kompozitlerdeki son dönem geliş-
meler anlatıldı.

30 Nisan 2009 tarihinde Dr. Dt. Ruhi KULEZ’in sunduğu “ Sabit Protetik 
Tedavilerde Başarısızlık Nedenleri ve Çözümleri” konulu seminerde sabit 
protezlerde teşhis, diş kesimi, ölçü aşaması, protezin ağızda uyumlandır-
masında dikkat edilecek noktalar hakkında bilgiler verildi.

14 Mayıs 2009 tarihinde Prof. Dr. Mete ÜNGÖR’ ün sunduğu “Endodon-
tide Apikal Cerrahi’ konulu seminerde apikal patolojilerde uygulanacak 
tedaviler ve tedavinin başarı şansının arttırılması hakkında güncel bilgiler 
verildi.

28 Mayıs 2009 tarihinde Doç. Dr. Hakan TÜZ, “İmplant Cerrahisinde ve 
Sonrasında Oluşabilecek Komplikasyonlar” konulu seminerde implant 
cerrahisi ve sonrasında sıklıkla karşılaşabileceğimiz komplikasyonların gi-
derilmesi konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

ADO 2009 Yılı Perşembe Eğitim Seminerlerinin ilk yarı yılı son semineri 
11 Haziran 2009 tarihinde Doç. Dr. Ömer Engin BULUT’un sunduğu “Diş 
Ünitleri Enfeksiyon Saçıyor mu? ” konulu sunum ile sona ermiştir.

ADO 2009 Yılı Eğitim Seminerleri Ekim ayı içerisinde duyurulacak prog-
ramla devam edecektir.
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Cezaevlerinde
Çalışan Meslektaşlarımız
Sorunları için Ankara’daydı...

14 Nisan 2009 tarihinde Türkiye`deki cezaev-
lerinde çalışan dişhekimlerini temsilen gelen bir 
grup meslektaşımız Türk Dişhekimleri Birliğini  
ziyaret etti. Cezaevlerinde çalışan dişhekimle-
rinin sorunlarını ilgili Bakanlıklara ve sendikalara 
aktarmak ve çözüm yolları aramak için burada 
olduklarını, Sağlık Bakanlığı Müşaviri, Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Perso-
nel Genel Müdürlüğü ile görüşerek 5283 sayılı 
Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Sağlık 
Birimlerinin Sağlık Bakanlığı`na Devrine Dair 
Kanun`un biran önce uygulanmasını istedikle-
rini bildirdiler. Yapılan görüşmede de, hem ce-
zaevlerinde çalışan dişhekimlerin genel sorun-
larını, hem de Türkiye`deki dişhekimliğinin genel 
sorunlarıyla ilgili sıkıntıları konuştular. Özellikle 
Sağlık Bakanlığı`nın birçok mahkeme kararına 
rağmen, dört yıldır uygulamadığı 5283 sayılı 
yasanın uygulanması konusunda TDB’den yar-
dım talep ettiler.

Adalet Bakanlığı yetkililerine de sıkıntı ve talep-
lerini ileten dişhekimleri, çok sıcak karşılandık-
larını, sorunların çözümü için gayret gösteril-
diğini ve sonuca yaklaşıldığının bilgisini aldık-
larını belittiler. Son olarak Sağlık- Sen`e giden 
meslektaşlarımıza, Sağlık Sen Genel Başkanı, 
konuyla ilgili görüşmelerin Bakanlık yetkilileri ile 
sürdüğünü ve sonuca ulaşmak için de ellerin-
den gelen gayreti gösterecekleri sözünü aldık-
larını bildirmişlerdir.

“Biz hakkımız olmayan bir şeyi talep etmiyo-
ruz. Yalnızca yasaların uygulanmasını ve her-
kesi bağladığı söylenen mahkeme kararlarının 
uygulanmasını istiyoruz. Görüştüğümüz yer-
lerden bu konuda bize yardımcı olunmasını 
talep ettik.” sözleri ile Ankara`daki temaslarını 
özetleyen meslektaşlarımız, Türk Dişhekimleri 
Birliği tarafından kendilerine konuyla ilgili her 
türlü desteğin verileceği sözüyle Ankara`dan 
ayrıldılar.
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Komisyonumuz çalışmalarını Ankara Dişhekimleri 
Odası Öğrenci Kolu TADS Komisyonu ile birlikte 
yürütmektedir.

19 Haziran 2008 tarihinde başlayan HOKKA 2008 
Sokak ve Sirk Sanatları Projesinde eğitim gören An-
kara Kalesinde yaşayan 45 çocuğa Ağız ve diş sağ-
lığı eğitimi verildi. Diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. 
Ayrıca genel hijyen kuralları ile ilgili sunum yapıldı. 
Çocuklar bu projede 29 Haziran günü başarılı bir 
akrobasi gösterisi gerçekleştirdiler.

2008 yılı Ekim ayından itibaren Dt. Osman Hamam-
cılar Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili bir proje yürütüyor. 
Ülke genelinde 33 ilde spor yapmaya yatkın 9-16 
yaş grubu, spor elemelerine katılan, geleceğin spor-
cularına yönelik bu projede Dt. Osman Hamamcılar 
çocukların ağız içi muayenelerini yapıyor ve oral hij-
yen eğitimi veriyor.

29 Ocak 2009 tarihinde Dr. Dt Serdar Sütcü, 
Dt. Hüseyin Eminoğlu ve Dt. Helin Aras Tek tarafın-
dan Ankara’nın Kalecik ilçesinde, Kalecik Tanıtma 
Derneğinin organizasyonuyla Kalecik halkına ağız 
ve diş sağlığı eğitimi verilmiştir. Yaklaşık 200 kişinin 
katılımıyla gerçekleşen söyleşiye yoğun ilgi gösteren 
katılımcılar, merak ettikleri soruları meslektaşlarımı-
za sormuşlardır. Yapılan sunumun sonunda katılım-
cılara diş fırçası ve diş macunu dağıtılmıştır.

Ankara Diş Hekimleri Odası Öğrenci Kolu Toplum 
Ağız Diş Sağlığı Komisyonunun okullarda yapacağı 
eğitim çalışması öncesi odamızda bir toplantı ya-
pıldı, bu eğitim çalışmalarının amacı ve uygulaması 

TADS KOMİSYONU ÜYELERİ

Helin ARAS TEK
(Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Gamze METİN GÜRSOY
(Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet ÖZDİKMENLİ

Osman HAMAMCILAR

Sinan VURAL

Ramazan KESLER

Haydar Sinan ÇELİK

ADO ÖĞRENCİ KOLU TADS KOMİSYONU

Toplum Ağız ve
Diş Sağlığı Komisyonu



452009 • Sayı: 2

hakkında bilgi verildi. Okullarda verilen eğitimler 
sırasında çocuklarla iletişimin doğru sağlanması 
için Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pe-
dodonti ABD’dan Doç. Dr. Şaziye SARI, öğrenci 
kolu TADS Komisyonuna odamız seminer salo-
nunda 10 Mart 2009 tarihinde bir seminer sundu. 
“Çocuk Hastalarla İletişim” konulu sunum öğrenci 
kolundan 70 arkadaşımızın katılımıyla gerçekleşti-
rildi. TADS Komisyonu Beytepe’de kurulan Lösev 
İlköğretim Okulu eğitim çalışmasını, Öğrenci Kolu 
TADS Komisyonunun 21 üyesi ile 27 Mart 2009 
da gerçekleştirdi. Ankara Beysukent’te bulunan 
okulda 7-9 yaş grubu lösemi tedavisi başarıyla 
sonuçlanmış kontrol altındaki 30 çocuk ve okul 
öğretmenleri ve çalışanlarına sunum yapılmış, su-
num sonrasında çocuklarla eğlenceli vakit geçi-
rilmiştir.

TADS Komisyonu Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı 
ile birlikte Mamak Özkent Akbilek İlköğretim Oku-
lunun toplam 780 öğrencisine ayrı ayrı gruplar ha-
linde eğitim çalışması yapmış ve diş fırçası ve diş 
macunu dağıtmıştır. Ayrıca ana sınıfı ve 1. Sınıfla-
ra verilen eğitimin daha verimli olabilmesi için Diş 
hekimi Ahmet Özdikmenli’ nin hazırladığı Eylül’ün 
Pırıl Pırıl Dişleri adlı Boyama Kitabı dağıtılmıştır. 
Sunumlarda yanımızda yine ADO öğrenci kolu ve 
TADS komisyonu yer almıştır.

Eğitimin daha verimli olabilmesi için komisyonu-
muz yeni bir eğitim sunumu hazırlamıştır. Komis-
yonumuz çalışmalarına devam etmektedir ve ko-
misyonda gönüllü olarak çalışmak isteyen mes-
lektaşlarımızı beklemektedir.
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Röntgen Cihazı 
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DENTAL   MARKET  LTD.                                
TARLABAŞI CAD. NO.160/ B      K 1 BEYOĞLU/İSTANBUL 
TEL+90  212 2569889  FAKS +90 2122352898   www.soredex.com   www.dentalmarket-tr.com 
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ….   

DIGORA® Optime and CRANEX® Novus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Der-
viş YILMAZ atandı. Prof.Dr. Gökhan 
ALPASLAN’dan görevi teslim alan 
Prof. YILMAZ’a başarılar diler, Prof.
ALPASLAN’a ise dişhekimliği mes-
leğimize ve dişhekimliği eğitimine 
yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür 
ederiz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Der-
neği (ÇYDD) Başkanı ve TTB Mer-
kez Konseyi delegesi Prof.Dr.Türkan 
Saylan’ın evine polis ekipleri tarafın-
dan ani bir baskın gözaltı düzenlen-
miştir.

Ülkemizin gerek hekimlik araş-
tırma ve uygulamalarında, gerekse 
demokrasi mücadelesinde  önemli 
değerlerinden olan Prof. Dr. Türkan 
Saylan’ın Karaciğer rahatsızlığı ne-
deniyle Kanser tedavisi görmekte 
olduğu sırada, bu riskli tedavi süreci 
görmezden gelinerek gözaltına alın-
masını Ankara Dişhekimleri Odası 
olarak kınadık.

Dişhekimleri ile hastaları arasında 
tedaviye yönelik yapılacak olan hasta-
hekim sözleşmesi Odamız tarafından 
matbu olarak çoğaltılmıştır. Meslek-
taşlarımız sözleşmeleri 50 adetlik ko-
çanlar halinde 20,00 TL karşılığında 
Odamızdan temin edebilirler.

ÇYDD Başkanının 
Gözaltına 

Alınmasına Kınama

Hasta-Hekim 
Sözleşmeleri

Hepatit B Aşılaması 
Yapılmıştır

Gazi 
Üniversitesinde 
Görev Değişimi

Ankara Üniveristesi Dişhe-
kimliği Fakültesi öğretim üyele-
rinden Prof. Dr. Nihat TUNCER 
aramızdan ayrılmıştır. Prof. Dr. 
Nihat TUNCER için 24 Nisan 
2009 Cuma günü saat 10.30’da 
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nde bir tören düzen-
lenmiş, daha sonra Kocatepe 
camiinde öğle namazını takiben 
defnedilmiştir. Değerli hocamızın 
ailesine, arkadaşlarına ve Ankara 
Üniversitesi ve tüm dişhekimliği 
camiasına baş sağlığı dileriz.

Prof. Dr. Nihat 
Tuncer’i Kaybettik 

Danıştay, 2008 yılı  SGK Sağ-
lık Uygulama Tebliği’nin ayakta 
tedavi de hekim ve dişhekimi mu-
ayenesi için özel sağlık kurumları-
na baş vuran hastalardan 10 TL. 
alınmasına ilişkin bölümün yürü-
tülmesini oy birliği ile durdurdu.

Danıştay  10 Tl. 
Katılım Payını  

Durdurdu

Oda Merkezimiz ile Sağlık Mü-
dürlüğü ortak proje kapsamında 
risk altındaki kişi ve grupların azal-
tılmasına yönelik olarak Hepatit B 
aşı kampanyası yapılmıştır. Çanka-
ya Bölgesinde görev yapmakta olan 
meslektaşlarımız ve onların yardımcı 
sağlık personeli, sekreter ve de-
zenfeksiyon işlemlerinde çalışan 89 
personelin için Hepatit B aşılaması 
odamızda yapılmıştır. Oda Merkezi-
miz ile Sağlık Müdürlüğü ortak proje 
kapsamında Yenimahalle ve Keçiö-
ren Bölgelerinde çalışan Dişhekim-
lerimiz ve yardımcı sağlık personeli, 
sekreter ve dezenfeksiyon işlemle-
rinde çalışan personeli için Hepatit 
B aşılaması için ise İl Sağlık Mü-
dürlüğü tarafından belirlenen Sağlık 
Ocaklarında veya AÇSAP’larda ya-
pılmıştır. Aşılamanın 3 doz halinde 
yapılması öngörülmektedir.2. Dozun 
1 ay sonra 3. Dozun ise 6 ay sonra 
yaptırılması gerekmektedir. 

Dişhekimliği koltuklarında %18 
olan KDV oranı,14 Nisan 2009 ta-
rihinde Resmi Gazetede yayımla-
nan Bakanlar Kurulu kararıyla 30 
haziran 2009 tarihine kadar uygu-
lanmak  üzere  %8’e  düşürüldü.

Dişhekimliği 
Koltuklarında 

KDV %8
Derinliğini bilmediğiniz sulara  

ve 2 metrenin altındaki  
sığ sulara atlamayın 

BOYNUNUZ KIRILABİLİR  
FELÇ OLABİLİRSİNİZ! 

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği  
Ankara Şubesi 

ofdankara’ya destek vermek için:  
Türkiye #ş Bankası Başkent Şubesi  

TL Hesap No.: 429 981 7029  

http://www.ofdankara.org 
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Odamızın düzenlediği ve bu sene 3.’sü gerçekleştirilmiş olan 
Geleneksel Dişe-Diş Futbol Turnuvası 17 Mayıs 2009 tarihinde 
Lozanpark Tesislerinde başlamış olup 31 Mayıs 2009 tarihin-
de yapılan son maçlarla tamamlanmıştır. Yapılan maçlar so-
nucunda oyuncularını dişhekimlerinin oluşturduğu takımlardan 
Hacettepe ile Tepebaşı A.D.S.M Finalde karşılaşmış ve maçın 
sonucunda Hacettepe Üniversitesi, Tepebaşı A.D.S.M’yi 4-1’lik 
skorla yenerek birinciliğe hak kazanmıştır ve Tepebaşı A.D.S.M 
Grubu ise ikinciliği elde etmiştir. 7 Haziran 2009 tarihinde Efe 
Güray Vakfı’nda gerçekleştirlen tören ile kazananlara kupaları ve 
katılımcılara sertifikaları verildi.

Tamamlanan turnuva sonuçları aşağıdaki gibidir;

17 Mayıs 2009
Hacettepe - ADO : 8 - 5
Tepebaşı A.D.S.M. - Arkadaşlar : 5 - 1

24 Mayıs 2009 
Hacettepe - Arkadaşlar: 3 - 0
Tepebaşı A.D.S.M. - ADO: 3 - 0 

31 Mayıs 2009
ADO - Arkadaşlar: 5 - 2
Hacettepe - Tepebaşı A.D.S.M.: 4 - 1

Dişe-Diş
Futbol Turnuvası3.
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Odamızın düzenlediği ve bu sene 4.’sü gerçekleştirilmiş olan Gele-
neksel Dişe-Diş TenisTurnuvası 31- Mayıs - 7 Haziran 2009 tarihleri 
Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı tesislerinde gerçekleştirilmiştir. 

Ankara’daki Dişhekimlerini gerek sosyal ortamda, gerekse maçların 
oynandığı anlarda biraraya getirebilen, sadece oynayanlar için değil, 
izleyiciler için de ayrı bir zevkle takip edilmeyi sağlayan IV. Dişe-Diş 
Tenis Turnuvası ise 31 Mayıs - 07  Haziran 2009 tarihlerinde Efe Gü-
ray Vakfı Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Tenis turnuvası maçları ile 
Dişhekimi meslektaşlarımız samimi ve eğlenceli bir ortamda biraraya 
gelmiş, keyifli bir rekabetin tadını çıkarmışlardır.

Turnuva maçlarında;

Çiftlerde mücadele eden gruplardan birinciliği; 
Çise Çağın - Emre Barış, 

İkinciliği ise; Nilay Oktay - Bülent Özçağatay çifti elde etmiştir. 

Tek erkeklerde birinciliği;
Burak Ergüder, 

İkinciliği ise; Yalçın Ergir elde etmiştir. 

Tek bayanlarda birinciliği;
Çise Çağın İkinciliği ise Hülya Erdem elde etmiştir. 

Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm meslektaşlarımızı kutluyo-
ruz.

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Dişe-Diş
Tenis TurnuvasıIV.
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Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı ADO üyelerine ve 
yakınlarını yönelik 2 haftalık ücretsiz tanıtım faaliyeti 
düzenliyor. Hafta içi akşamları ve hafta sonu öğleden 
sonra düzenlenecek faaliyetler talep sayısına göre 
belirlenecektir. 

Düzenlenecek aktiviteler;
Çocuklara yönelik hafta sonu tenis kursları
2 hafta sonu sürecek olan ücretsiz tenis tanıtım kursumuz; hem Cumar-
tesi, hem de Pazar günleri talebe göre belirlenecek saatler arasında; yeni 
başlayan, orta ve ileri düzey çocuklara yönelik düzenlenecektir.

Gençler ve yetişkinlere yönelik hafta içi ve sonu tenis 
kursları
2 hafta süreyle hafta içi akşam ve hafta sonu gündüz saatleri 
arasında düzenlenecek olan ücretsiz tenis kurslarımız, başlangıç, 
orta ve ileri düzey kişilere yönelik düzenlecektir.

Cardio Tenis
Müzik eşliğinde yapılan, tenis ve fitnes karışımı eğlenceli bir grup 
aktivitesi olan Cardio Tenis seansları; 2 hafta süreyle hafta ici 
akşamları ve hafta sonu gündüz saatlerinde talebe göre be-
lirlenecek saatlerde düzenlencektir.

2 haftalık tanıtım faaliyeti sonunda Vakıf ve ADO işbirliği ile 
katılımcılara yarışmaların ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı 
kapanış şenliği düzenlenecektir. Tanıtım faaliyeti sonunda 
aşağıdaki organizasyonlar gerçekleştirilecek ve ADO üye 
ve yakınlarına özel indirimler uygulanacaktır.

• Çocuklar, Gençler ve Yetişkinlere Yönelik 
Tenis Kursları

• Çoçuklar ve Gençlere Yönelik Yarım Gün ve 
Tam Gün Yaz Spor Okulları

• Cardio Tenis Çalışmaları
• Çocuklar, Gençler ve Yetişktinlere 

Yönelik Turnuva Oyuncusu Yetiştirme 
Çalışmaları

• Çeşitli yaş grubu ve seviyelere yönelik 
ADO Tenis Turnuvası ve ADO Tenis 
Ligi

Efe Güray 
Eğitim ve Spor 

Vakfı Tesisleri;
16 dönüm arazi 

üzerine kurulmuş 3 
kapalı, 3 açık tenis 

kortu, basketbol 
ve kapalı futbol 

sahaları, koşu 
yolu ve idari binası 

içerisinde kafeterya, 
soyunma odaları 

ve 300 kişilik seyir 
tribünü ile hizmet 

vermektedir.
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“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir 
donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.

Benim manevi mirasım bilim ve akıldır...

Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutlu-
luk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor...

Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini 
iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur...

Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya ça-
lıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyen-
ler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul 
ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar”.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Aydınlığın Kızı’nı
Onbinler Uğurladı!..

Hazırlayan : Serdar Sütcü

ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar”.

Hazırlayan : Serdar Sütcü
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Atatürk’ün manevi mirascısı, ilke 
ve devrimlerinin, demokrasinin, 
insan haklarının yılmaz savunucu-
su, Çağdaş yaşamı Destekleme 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan 
Saylan uğrunda inandığı değer-
leri için sonuna kadar savaşmış 
bir insan olarak  hayata gözlerini 
kapadı.

Atatürk’ün temel inanışlarından ve 
onun düşünce sistemi olan Ata-
türkçülüğün unsurlarından ilmin 
ve aklın rehberliği altında sürekli 
çağdaşlaşmayı ilke edinen bu yol-
da gençlere olanaklar sağlayan 
çağdaş bir Türk kadınıydı. Cehalet 
ve taassuptan uzak, ilme ve akıl-
cılığa dayanan uygarlık yolunun, 
toplumlar için zorunlu bir yol oldu-
ğuna inanmıştı. Atatürk’ün arzu 
ettiği Türkiye’yi simgeleyen bir 
isim, Cumhuriyet kazanımları ve 
demokratik laik Cumhuriyet için, 
laikliğin korunması ve kollanması 
için kendisini feda etmiş bir aydın 
insanımızdı.

Önce cüzzamla sonra cehalet-
le savaştı. Cüzzam hastalığını 
alt etme mücadelesinde Türkan 
SAYLAN ile yol arkadaşlığı yapan 
çalışma arkadaşları onun şu sö-
zünü hiç unutamadıklarını belirt-
mişlerdir.

“Cüzzam’ı sadece ilaçla tedavi 
etmekle kalmayın, onların yara-
larına, yüreklerine de dokunun” 
derdi. Cüzzamlı hastaların top-
lumda kendilerine onurlu bir yer 
bulmaları için uğraş verdi. Cüz-
zamlıların bütün dünyada uğra-
dığı haksızlığı bir insan hakları, 
bir ayrımcılık sorunu olarak görüp 
Cüzzamlı Hastaların İnsan Hakları 
konusunda bir sözleşme tasarısı 
hazırlamış ve Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’liğine göndermiş-
ti. Böylelikle Cüzzamlıların sorun-
larını bir toplumsal sorun olarak 
ele alıp, bunu çözümleyecek bir 
sivil toplum hareketi başlatmıştı.

Türkan Saylan, Ülkesine, toplu-
muna ve insanlığa karşı sorum-
luluğunu fazlasıyla yerine getiren, 
gericiliğe, tutuculuğa ve cehale-
te karşı verilen mücadelenin en 
önde yürüyen kahramanlığın sim-
gesiydi. Kız çocuklarının eğitimi 
konusunda uğraş veren eğitim 
sevdalısıydı.

Türkan SAYLAN gençlere umut 
oldu. Ona inanan, güvenen insan-
lar hayata umutla baktı. Onun mi-
rası ülkemizde eğitim görmemiş 
gençler kalmasın idi. Onun mira-
sı Atatürk mirasının kazanımlarını 

korumak, geliştirmek ve ATA’nın 
mirasını muassır medeniyetler se-
viyesine çıkartmaktı, yaşamını bu 
yola adadı.

Onun en büyük ideali ve vasiye-
ti, bursla okutulan ve eğitilen kız 
öğrencilerin sayısının 36 binden 
100 bine çıkarılması, Türkiye’deki 
her köye bir okul yapılması ve her 
kasabada bir kız öğrenci yurdu 
yapılmasıydı.

Türkan SAYLAN adı gericiliğe, 
hukuksuzluğa, kadınları ikinci sı-
nıf varlıklar olarak gören zihniyete 
karşı mücadelede yaşıyacak, ışık 
tutacak, Türkiye aydınlanması-
nı özümsemiş kalplerde yaşa-
yacaktır. Çok sevdiği ülkesinin 
çocuklarında, gençlerinde ve yol 
arkadaşlarının yüreğinde hayalle-
ri, düşünceleri, ilke ve değerleri ile 
yaşamaya devam edecektir.

Hak etmediği, acımasızca suçlan-
dığı, ona yapılan hukuksuzlukların 
ardından insanın kendini suçlu his-
setmemesi zor. Tarihe damgasını 
vurmuş saygın bir öyküye sahip, 
bu aydınlık düşüncenin öncüsü 
insanı, saygın mücadelesinin son 
dönemlerinde kendisinin sağlığa, 
katkıya, himayeye ihtiyacı olduğu 
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bir dönemde hiç hak etmediği bir 
ıstırapla yüz yüze bırakıldı. Ülke-
mizin ileriye dönük olarak siline-
meyecek ayıplardan biridir bu. Bu 
utançta payı olanlar biraz düşün-
meli ve üzülmelidirler. Bizler, Tür-
kan Saylan’ın eğitime kazandırdı-
ğı binlerce kız çocuğunun öksüz 
kalmaması bilininciyle hareket 

edeceğiz. Atatürk Türkiye’sine 

yakışan da budur. Çağdaş Ya-

şamı Destekleme Derneği’nin kız 

çoçuklarını okula göndermek için 

yürüttüğü Kardelenler Projesi’ne 

büyük destek veren Sezen Aksu 

da Türkan Hoca’ya bir mektupla 

veda etti...

Türkan Saylan 13 Aralık 1935’te 
İstanbul’da doğdu. Kandilli İlkokulu 
ve Kandilli Kız Lisesi, daha sonra 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 
bitirdi. 1968 yılında Sosyal Sigorta-
lar Nişantaşı Hastanesi’nden Deri 
ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını 
aldı. 1968 yılında İ.Ü. Tıp Fakülte-
si Dermatoloji Anabilim Dalı’nda 
Başasistanlığa başlayan Saylan, 
1972’de doçent, 1977’de profesör 
unvanını aldı.

Prof. Dr. Saylan, 1976 yılında Lepra 
(Cüzzam) çalışmalarına başlayarak 
Cüzzamla Savaş Derneğini kurdu.

1986’da kendisine Hindistan’da 
“Uluslararası Gandhi Ödülü” verilen 
Saylan, 2006 yılına kadar Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Lepra konusun-
da danışmanlığını da üstlenendi. 
Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) 
kurucu üye, ayrıca Avrupa Dermato 
Veneroloji Akademisi’nin ve Ulusla-
rarası Lepra Derneği’nin de üyeliğini 
yaptı.

1981-2002 yılları arasında 21 yıl, 
üniversitedeki görevinin yanında gö-

 
Sevgili Türkan Hocam,

Bu gidişiniz insana elinde olmadan bir burukluk, 
bir öksüzlük duygusu yaşatıyor ama yine de 
biliyoruz ki kızlarımız bizimle beraberken 
yaptıklarınız sayesinde hiç de öksüz kalmadı 
aslında...
Çünkü onlara açtığınız yol, ilahi bir şekilde 
şevkatle her zaman ileriyi işaret edecek.
Son sözlerinizde, ölüme hazır olduğunuzu 
söylemişsiniz. Siz sadece ölüme değil, her zaman 
her şeye hazır, farkında, hayatı olduğu gibi 
karşılayarak, onu değerli kılacak katma değerler 
üreterek yaşadınız.
Türkan Hocam, Siz sonsuz bir hizmet sorumluluğu 
ve aşkı ile çalışırken bir ucundan elinizden 
tutanlardan biri olmuş olabilmek, hayatın en 
değerli lütuflarından benim için. 
Zamanın ve mekanın hiçbir önemi yok. Hiç 
umulmadık anlarda, hayatın herhangi bir 
köşesinden, hayırlı nefesinizi yüzümüzde 
hissedeceğimizden eminim. 
 
Şimdilik hoşçakalın...

Sezen.

Yaşamı...
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nüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstan-
bul Lepra Hastanesi Başhekimliği’ni 
yaptı.

1982-1987 yılları arasında, İ.Ü. 
Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim 
Dalı Başkanlığı’nı, 1981-2001 yılla-
rı arasında İ.Ü. Tıp Fakültesi Lepra 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürlüğü’nü yürüttü.

Saylan, Dermatopatoloji Laboratu-
arının, Behçet Hastalığı ve Cinsel 
İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikli-
niklerinin kurulmasına öncülük etti, 
Saylan ayrıca Ulusal Lepra Kontrol 
Programını koordinatörü olarak 
proje, planlama ve uygulamalarını 
gerçekleştirdi.

1989’da, bir grup Atatürkçü aydın 
tarafından devrim yasalarını ve laik 
düzeni koruyup geliştirmek ama-
cıyla oluşturulan Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) 
kurucularından ve genel başkanlığı-
nı yürüten Saylan, 1990’da oluştu-
rulan “Öğretim Üyeleri Derneği”nin 
kurucusu ve II. Başkanlığını yaptı.

1990’da oluşturulan “İÜ Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi”nin kuruluşunda görev aldı 
ve 1996’ya kadar Müdür Yardımcı-
lığı ile Kadın Sağlığı derslerinin ko-
ordinatörlüğünü yaptı.

13 Aralık 2002’de emekli olarak 
resmi görevlerini devreden Saylan, 
gönüllü kuruluş olarak, ÇYDD’nin 
Genel Başkanlığını, KANKEV Vakfı 
ile Cüzzamla Savaş Derneği Baş-
kanlığını, sürdürdü.

31 Mart 2000 tarihinde Sosyal Hiz-
metler Danışma Kurulu üyeliğine 
seçildi.  2 Şubat 2001’de YÖK üye-
liğiyle görevlendirildi.

2003-2004 arasında Başbakanlık 
İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeli-
ği ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu 
üyeliklerinde bulundu.

440 yayını bulunan Prof. Dr. 
Saylan’ın bu yayınlarından 50’si ya-
bancı dergilerde yayımlanmış tıbbi 
çalışmaları, 204’ü tıbbi, sosyal ve 
siyasal içerikli gazete makaleleri, 
186’sı ise Türkçe tıbbi dergilerde 
ve kongre kitaplarında yayımlanmış 
araştırma, derleme ve olgu bildirim-
lerinden oluşuyor.

Saylan’ın eserleri;

“1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde 
Deri ve Zührevi Hastalıklar El Kitabı” 
adlı ders kitabı, Çocukluk yaşamını 
anlatan “At Kız”, Makalelerini içeren 
“Cumhuriyetin Bireyi Olmak”, Rad-
yo Cumhuriyet’teki programlarının 
dökümü olan “Radyo Cumhuriyet’te 
Çağdaş İnsan Söyleşileri”, Mehmet 
Zaman Saçlıoğlu’yla söyleşilerini 
içeren ve 7 baskı yapan “Güneş 
Umuttan Şimdi Doğar”, Zehra 
İpşiroğlu’nun sorguladığı “Yapıcı-
lığın Gücü” ve son olarak da Şefik 
Görkeyle yapılmış “Hekim Olmak” 
adlı eserleri bulunuyor…

Hayatı boyunca bir çok ödül alan 
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Tür-
kan Saylan, son olarak Boğaziçi 
Üniversitesi (BÜ) tarafından, cüz-
zam ve eğitim alanındaki çalışmaları 
nedeniyle “Fahri Doktora” unvanına 
da layık görülmüştü, fakat hastalığı 
nedeniyle ödül törenine katılama-
mıştı… 
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Silikosis, pnömokonyozlar başlığı altında top-
lanan akciğerin toz hastalıklarından en hızlı 
seyredip ve fatal olanlarından biridir. Solunabilir 
büyüklükteki (0,5-5 µm çaplı) silis partiküllerinin 
inhalasyonuyla oluşan, çoğunlukla radyografiy-
le saptanabilen bir akciğer hastalığıdır.

Klinik olarak da kronik, akselere ve akut olmak 
üzere üç ayrı formu vardır. Kronik formda akci-
ğer belirtileri, toza sunuk (maruz) kalmanın baş-
langıcından en erken 15 yıl sonra ortaya çıkar. 
Akselere silikosisde bu süre 5-15 yıldır. Akut 
formda ise silikosis birkaç ay içerisinde gelişir 
ve kristal silikaya aşırı yoğun sunukluk söz ko-
nusudur.

Amerikan Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Ens-
titüsünün (NIOSH) verilerine göre en sık görü-
len Meslek Hastalıkları listesinin birinci sırasını 
Mesleki Akciğer Hastalıkları almaktadır. Yine 
aynı kuruluşun verilerine göre ABD’de 1.2 mil-
yon kişi silikaya maruz kalmakta, maruz kalan 
kişilerin yaklaşık %5’inde değişik derecelerde 
silikosis saptanmaktadır.

Ülkemizde yapılan değişik çalışmalarda ise si-
lika maruziyetinin olduğu değişik iş kollarında 
silikosis görülme sıklığı %6 ile %36,3 arasında 
saptandığı bildirilmiştir. Ancak bu çalışmalar 
daha çok büyük iş yerlerindeki bulguları kap-
samaktadır. Büyük iş yerlerinde hem teknik 
hem de tıbbi olanakların daha iyi olması ve bu 
iş yerlerinin sürekli denetim altında olmaları ne-
deniyle temel sorun 50 kişiden az işçi çalıştıran 
ve denetimsiz olan iş kollarıdır.

Önlenebilir meslek hastalıklarının başında olan 
silikosisde önemli olan riskli iş kollarında gerekli 
önlemlerin alınması; toz oluşumunun ve oluşan 
bu tozun yayılmasının, kişinin solunum düzeyi-
ne ulaşmasının önlenmesidir. Ülkemizde riskli 
iş kollarında çalışan kişilerde yasal anlamda izin 
verilen kuvars düzeyi 0,25 mg/m3 dür. Oysa 
yapılan çalışmalarda 0,1 mg/m3 ve üzerinde-
ki kuvars maruziyetinin de silikosise yol açtığı 
gösterildiğinden gelişmiş ülkelerde yasal izin 
verilen sınır 0,1 mg/m3 olmasına karşın bunun 
0,05 mg/m3’e çekilmesi iş yerlerine önerilmek-
tedir.

Protez Teknisyenleri için TEHLİKE

Silikosis
Ülkemizde halen çok sayıda uygunsuz koşullarda üretim 
yapan diş protez laboratuvarları mevcut olup hiçbir kontrol 
mekanizması olmadan çalışmalarını sürdürmektedir. Bu iş 
yerlerinde uygun ölçümlerin yapılması,çalışanların rutin 
radyografik kontrollerinin yapılması diş protez teknisyenleri 
pnömokonyozunu önlemede en önemli etmen olacaktır.
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Silikosis Riskinin Olduğu Bazı İş Kolları:

Taş ocakları, kuvars değirmenleri, kum püs-
kürtme işleri, madenciler, tünel kazıcıları, dö-
kümcüler, diş protez teknisyenleri, cam sanayi, 
seramik, vitray yapımı, çimento üretimi, çanak-
çömlek yapımı, kiremit, tuğla, balçık üretimi...

Silikosisde Belirti ve Klinik Bulgular

Burada temel olan kişinin yaptığı işin ve geçmiş-
te çalıştığı işlerin çok iyi olarak sorgulanmasıdır. 
Halen masa başında ya da hizmet sektörü gibi 
toz ve silika maruziyeti olmayan bir işte çalış-
makta olan bir kişi geçmişte silika maruziyeti-
nin olduğu bir iş kolunda çalışmış olabilir. Bu 
nedenle birçok hastalıkta olduğu gibi özellikle 
iş ve çevresel öykünün rolü büyüktür. Ancak 
burada hemen şunu belirtmek gerekir ki siliko-
sis klinik bulgularla tanı konulmayan, konulma-
ması gereken bir hastalıktır. Bunun iki nedeni 
var: birincisi silikosise özgü patognomonik bir 
klinik belirti ve bulgunun olmaması, ikincisi de 
genel interstisiyel akciğer hastalıklarında olan 
belirti ve klinik bulguların ortaya çıkması duru-
munda çok geç kalınmış olmasıdır. Erken evre-
de kişide ya hiç belirti yoktur ya da bunlar daha 
çok solunum sisteminin özgün olmayan belirti-
leridir. İlerlemiş olgularda efor dispnesi, kişinin 
efor kapasitesinin giderek kısıtlanması, daha 
önce yapmakta olduğu eforların çok azı ile bile 
belirgin nefes darlığının ortaya çıkması tüm in-
terstisiyel akciğer hastalıklarına özgü bir belir-
tidir. Fizik incelemede ral-ronküs- ekspiryum 
uzaması gibi bulguların özgünlüğü de yoktur. 
Progressif masif fibrosis olması durumunda 
toraksta bilateral bazallerde ön-yan alanlarda 
inspiratuvar ince raller duyulması değerlidir. 
Ancak tablonun geri dönüşümsüz aşamaya 
geldiğinin göstergesidir. Temel olan erken ev-
rede tanı konulmasıdır.

Erken tanı için üç koşulun bir arada bulunması 
gerekir:

1. Yukarıda tanımlanan işlerden birinde kişinin 
çalışıyor yada çalışmış olması öyküsü, 

2. Radyolojik bulguların olması, 

3. Bu radyolojiye neden olacak başka pato-
lojinin klinik ve laboratuvar incelemeleri ile 
gösterilememesidir.

Diş protez teknisyenleri uygunsuz koşullarda 
protez yapımı esnasında birçok maddeye ma-
ruz kalmaktadır. Bununla ilgili olgular yayınlarda 
mevcuttur. Birçok küçük laboratuvarda iyi bir 
havalandırma sistemi olmadığından zararlı toz 
parçacıkları havayı kontamine eder. Dirençli 
materyal yapımı, şekillendirici kırma, kum püs-
kürtme ve parlatma işlemleri sırasında silika 
parçacıklarına maruziyet oluşabilmektedir.

Ülkemizde yapılan bir çalışmada diş protez 
teknisyenlerinde pnömokonyoz şeklinde olgu-
lar değerlendirilmiş. Olgularda hastaların yakla-
şık 3-5 aylık nefes darlığı hikayesi, silikozis ve 
akciğer fibrozisi tespit edilmiştir.

Ülkemizde halen çok sayıda uygunsuz koşul-
larda üretim yapan diş laboratuarları mevcut 
olup hiçbir kontrol mekanizması olmadan çalış-
malarını sürdürmektedir. Bu iş yerlerinde uygun 
ölçümlerin yapılması,çalışanların rutin radyog-
rafik kontrollerinin yapılması diş protez teknis-
yenleri pnömokonyozunu önlemede en önemli 
etmen olacaktır.

Sağlık Bakanlığı, kot taşlama işinde ‘kumlama-
yı yasaklayan’ kararı alarak önemli bir adım at-
mış oldu. Bu çok önemli bir kazanım. Sigarada 
olduğu gibi yasağın uygulanabilirliğinin sağla-
nabilmesi için bizzat takip ve sıkı denetim yapıl-
ması gerekmekte ve “Yasak kapsamı, diş pro-
tez, cam fabrikaları, oto boyama gibi kumlama 
yapılan benzer tüm iş yerlerini de içine alacak 
şekilde genişletilmelidir. Ülkemizde diş labo-
ratuvarlarının iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
süratle değerlendirilerek, gerekli değişikliklerin 
yapılması çok önemlidir. Korunmada, diş labo-
ratuvarlarında kullanılan materyalin calışanlarla 
tüm temasının önlenebileceği bir çalışma orta-
mının sağlanabilmesi hedeflenmelidir

Halkın sağlığını koruyan, önleyici tedbirleri alan 
ve tedavi eden dişhekimleri çalıştıkları labora-
tuvarlarda çalışanların  sağlığını tehlikeye ata-
cak uygulamalar konusunda duyarlı olmalıdır. 
Meslektaşlarımızın laboratuvarlardaki olumsuz 
çalışma koşullarının düzeltilmesi konusunda, 
çalışanların periodik kontrollerinin yapılıp ya-
pılmadığı konusunda laboratuvar sahipleri ile 
iş birliği yapmaya ve uygun çalışma koşulları 
yaratan laboratuvarlarla çalışmayı ilke haline 
getirmelidir.
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Protemp  4 Geçici Kuron 
Materyali

Geçiçilerde yeni boyut , kırılma ve 
abrazyona yüksek direnç – uzun 

dönem geçiciler için de uygunluk . 
Hastanızı memnun edecek estetik 
ve uyum, doğal parlaklık ve floro-

san özellik, yüksek renk stabili-
tesi. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde 

kolay plak kontrolu ve sağlıklı 
gingival dokular.  Azaltılmış smear 

tabakası sayesinde hızlı ve kolay 
uygulama. Polisaj ve cila gerektir-

meden mükemmel parlaklık. 

Amaris Gingiva

Estetik diş hekimliği yüksek 
standartları için Amaris yeni ürünü 

amaris gingivayı çıkarttı.Amaris 
gingiva periodontal tedaviler son-
rasında çekilme görülen yerlerde 

dişeti estetiği verilmesi gereken 
dolgularda ağızdaki eski  kron-
ların sınırlarının düzeltilmesinde 

kullanılabilir.

V3 Ring Matrix Sistemi

Triodentin V ring matrixi 
geliştirerek yeni ürünü V3 ringi 

piyasaya sundu  class 2 kaviteler 
için üretilen matrix sistemi kolay 

kullanımı, ince oluşu ve ideal 
margin uyumu sayesinde  class 
2 kompozitlerle kullanılabilecek 

güzel bir ürün .
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Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde 
(NANOTAM), görüntü veren ve kayıt yapan DVD’lerin 
kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir 
teknoloji geliştirildi.

Bilkent Üniversitesi NANOTAM Başkanı Prof. Dr. 
Ekmel Özbay’ın başkanlığında doktora öğrencileri 
Özgür Attila Çakmak ve Koray Aydın tarafından ge-
liştirilen nanoteknoloji tabanlı meta malzemeler, yeni 
nesil DVD’lere uygulanırsa, bir DVD’ye binlerce filmin 
kaydedilmesi mümkün olacak. 

Yeni teknoloji, dünyanın en prestijli bilim dergile-
rinden “Physical Review Letters” dergisinde yayım-
landı. 

Prof. Dr. Özbay, çalışmayla ilgili yaptığı açıkla-
mada, DVD teknolojisinde kullanılan temel prensi-
bin DVD yüzeyine uygulanan ışığın bilgiyi yazmasına 
ve okumasına bağlı olduğunu ve bu durumda bir 
DVD’ye daha fazla bilgi yazmak için ışığın mümkün 
olduğunca küçük bir noktaya odaklanması gerek-
tiğini anlattı.  Fizik kurallarına göre ışığın dalga bo-
yundan daha küçük boyutlarda odaklanamadığını 
belirten Özbay, bu nedenle günümüzün en yüksek 
kapasiteli Blu-Ray DVD’lerinde bile elde edilebilecek 
en yüksek saklama kapasitesinin bu ‘’doğa kanunu’’ 
ile sınırlı olduğunu belirtti. 

Bilkent Üniversitesi NANOTAM’da geliştirilen 
metamalzemelerin doğada rastlanmayan özelliklere 
sahip olduklarını dile getiren Özbay, şöyle konuştu: 
‘’Bu anlamda ‘sihirli’ olarak da nitelendirilen meta-
malzemeleri kullanarak dalgaboyundan çok daha 

küçük bir alandan geçen ışık miktarını binlerce kat 
arttırabilen yeni bir teknoloji geliştirdik. Bu yeni tek-
noloji sayesinde dijital bilgiler DVD’lere çok daha kü-
çük alanlara yazılabilecek ve var olan bilgi depolama 
kapasiteleri binlerce kat arttılabilecek.’’ 

TEKNOLOJİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI 

Günümüzde 50-100 Gbyte ile sınırlı olan DVD ka-
pasitelerinin en az bin kat arttırılabilecek bir teknoloji-
yi geliştirdiklerini bildiren Özbay, ‘’Yaptığımız bilimsel 
araştırmalar sonucunda ışığın doğadaki davranışını 
değiştirdik. Yani sihirli özelliklere sahip yeni bir nano-
malzeme geliştirdik ve bu malzemeyi kullanarak ışı-
ğın çok küçük bir alandan geçebileceğini gösterdik. 
Dünyanın önemli dergileri arasında bulunan ‘Physical 
Review Letters’da yayımlanan bu çalışmamız bu ko-
nuda büyük yankı uyandırdı’’ diye konuştu. 

Türkiye’de kullanılan tüm DVD’lerin okuyucu 
ve kayıt teknolojilerinin yurt dışı kaynaklı olduğunu 
anımsatan Özbay, ‘’Ne yazık ki şu aşamada geliştir-
diğimiz bu teknolojiyi Türkiye’de değerlendirebilecek 
bir şirket bulunmuyor’’ dedi. 

Prof. Dr. Ekmel Özbay, çalışmalarıyla süper 
DVD’lerin üretim yolunun açıldığını, böylelikle bir 
DVD’ye binlerce filmin aynı anda kaydedilebileceğini 
bildirdi.
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Helin ARAS TEK: Neden Fizyoloji?

Deniz ERBAŞ: Biz fizyolojiyi 2. sınıfta okuduk ve fiz-
yoloji bana sevdiğim bir alan olarak göründü. ‘Neden? 
’ sorusunu soruyorsunuz organizmaya ve cevabını alı-
yorsunuz. Benim öğrenciliğim zamanında okuduğum 
kadarıyla onca küçük moleküler düzeydeki, hücresel 
düzeydeki çalışmaların yapılması ilgimi çekmişti. Örneğin 
çok iyi aklımda kalan ödem mekanizmasıydı; Ödemdeki 
en basit, en küçük detaylı basınçların bile ölçülüp bun-
lardaki oynamanın ödeme neden olduğunu vurgulayan, 
sorgulayan ve sonucu bize veren bir bilim dalı olarak 
hayranlığımı kazanmıştı. O küçücük dokuda küçücük 
hücresel düzeyde yapılabilen analizler beni çok etkile-
mişti. Bu nedenle fizyolojiyi sevdim ve hocamızın bunda 
çok büyük etkisi vardı. Prof. Dr. Orhan Andaç gelirdi, çok 
güzel bir ders anlatımı vardı. Onun ders anlatımı da etki-
lemiş olmalı ki, 2. sınıfta Fizyoloji, tamam ben bu konuda 
ilerleyeceğim dedirten bir alan olmuştur. Mezun olduk-
tan sonra asistan olabilmek için 9 ayrı yerde girişimde 
bulundum. A.İ.T.İ.A. Dişhekimliği Fakültesi Fizyoloji bilim 
dalına girişim dokuzuncusudur. Öyle bir tesadüf oldu ki, 
Ağrı’da askerlik yaparken izinli geldiğim bir sırada sokak-
ta bir arkadaşımla karşılaştım ve dişhekimliğinin fizyoloji 
asistanlık sınavı açtığını öğrenerek başvurdum.

H. TEK: Sizin için Fizyoloji nedir?

Fizyolojide Dişhekimliği ile 
İlgili Son Gelişmeler

1978 yılında şimdi Gazi Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi olan Ankara İktisadi 
Ticari Bilimler Akadmisi Dişhekimliği Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. 1982 yılın-
da Gazi üniversitesi Dişhekimliği Fakülte-
si Fizyoloji Anabilim Dalında asistanlığa 
başladı. YÖK yasası gereği Temel Tıp Bi-
limleri Tıp fakülteleri bünyesinde toplandı. 
1983 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalında 
görevini sürdürmektedir. 1988 yılında 
Doçent, 1993 yılında Profesör oldu. Tübi-
tak, İsveç Enstitüsü ve Fulbright  bursla-
rıyla İngiltere, İsveç ve Amerika’ya gitti ve 
buralarda araştırmalarda yer aldı. 2003 
yılından itibaren  Gazi Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı başkanlığı 
görevini yürütmektedir. Kendisi kısa bir 
süre Dişhekimliği mesleğini icra etmesi-
ne karşın Ankara Dişhekimleri Odasına 
üyedir ve  sürekli meslektaşlarıyla iletişim 
halindedir.

Deniz ERBAŞ
Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi
Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Röportaj

Helin ARAS TEK



D. ERBAŞ: Dünyanın ve kainatın 
denge içindeki varlığı ne ise in-
san organizması da odur demek 
mümkün. Homeostaz fizyoloji-
nin temelidir. Homeostaz nedir? 
Doku ve sıvıların denge içinde 
çalışmasıdır. Denge bozulduğu 
an nerede olursa olsun hücresel 
düzeyde, doku düzeyinde, organ 
düzeyinde bozukluklar ve bu bo-
zulmaların düzeyine bağlı olarak 
sistemlerde bozulmalar meydana 
gelerek hastalıklar ortaya çıkmak-
tadır. Sistem ne kadar çok etkile-
niyorsa o kadar ağır patolojiler ve 
belki de sonuçta ölüm meydana 
gelecektir. Sonuçta dünyamızda 
da olaylar böyledir. Şehirler, yer-
leşim alanları hepsi bir dengenin 
olduğu oranda sağlıklı düzenli 
olarak varlıklarını sürdürürler. Su 
olmadığında hastalıklar başgös-
terir, iklimsel değişimler olmazsa 
tabiatın kendi dengeleri yürüme-
yecektir, ürünler yetişmeyecektir. 
Bunların hepsi belli bir denge ve 
düzen içinde meydana gelmekte 
bu düzende hafif sapmalar olur-
sa önemli sonuçlar doğmaktadır. 
Nitekim küresel ısınma bunun bir 
örneğidir. Yağışın az olduğu kış 
mevsimini takip eden yaz ayların-
da yaşanan su sıkıntısı böyledir. 

Bunların hepsini düşündüğünüz-
de bir dengenin varlığı ne kadar 
önemli ise, bu dengenin çok az 
oynamalarla devamı gerekiyorsa 
organizma da böyledir, kendi için-
de dengesini korumak durumun-
dadır. Bu dengelerin neler ve nasıl 
olması gerektiğini inceleyen bilim 
dalı Fizyolojidir. Kalp ne zaman 
nasıl niçin çalışır ve çalışmasın-
da neden bozukluklar meydana 
gelir bunu Fizyoloji inceler. Mide 
bağırsak sisteminde çalışma me-
kanizmaları nasıldır, hormonlar ve 
etkileri nelerdir etkileri nasıldır? 
Yükseklere çıkıldığında vücutta 
ne gibi değişiklikler olmaktadır? 
Gıdaların vücudumuzda uğradığı 
değişikler ve bunlara bağlı orga-
nizmada meydana gelen reaksi-
yonlar ile yapılanmalar nelerdir? 
Hepsi Fizyolojinin ilgi alanıdır.

H. TEK: Fizyolojide dişhekimliği 
ile ilgili gelişmeler nelerdir?

D. ERBAŞ: Diş gelişimi ve yapı-
sının incelenmesi, diş çekimi son-
rası alveol yara bölgesinin kapan-
ması, Tükrük salgı mekanizması 
ve tükrüğün içerdiği maddeler 
ile bu maddelerin etkileri hepsi 
Fizyoloji’nin ilgi ve araştırma alan-
larıdır. Gelecekte tükrükten yapı-

labilecek testler önem kazanacak. 
Tükrük her tür maddesini kandan 
almaktadır. Tükrük bezleri bu 
fonksiyonları yürütmektedir. Bu 
çerçevede plazmadaki pek çok 
madde tükrükte bulunmaktadır.

H. TEK: Gelecekte tükrükten ya-
pılacak testlerin önem kazanaca-
ğından bahsettiniz. Oral fizyoloji 
ve klinik oral fizyoloji konularında 
yapılan çalışmaları biraz daha 
açar mısınız?

D. ERBAŞ: Bu konu oldukça 
önem kazanmaya başladı. Tük-
rüğün içerdiği yapılar olarak çok 
çeşitlilik var, tükrüğün yapısı kanın 
bir temsili gibi görülebilir. Kanın 
içindeki birçok madde tükrükte 
de yer alıyor. Örneğin 67 si se-
rum proteini olmak üzere 102 
çeşit protein varlığı sözkonusu. 
Bunun yanısıra tükrükte antifun-
gal, antibakteriyel, antiviral etkili 
çeşitli maddeler yer alıyor. Bu tür 
özelliği olan bir yapının gelecek-
te etkilerinin ve kan tetkiklerine 
yönelik temsili olarak ele alınma-
sının, mutlaka önemli bulgulara 
götürebileceği düşüncesindeyim. 
Bu çerçevede tükrük elde edil-
mesi çok kolay olan bir materyal, 
tükrükte yapılacak analizler, kişiye 
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en az zarar verici ve en az stres 
verici analiz şekli olacaktır. Siste-
mik hastalıkların ağızda bazı yan-
sımaları olmaktadır. Ağızdaki gö-
rüntüsel veya patolojik bulgularda 
sistemik hastalıklar hakkında bilgi 
veren bir yapı olarak dişhekiminin 
özellikle bilmesi ve teşhis koya-
bilmesi gereken bir konudur. Bu 
nedenlerle fizyoloji, ağız fizyolojisi, 
tükrüğün içeriği, yapısı ve etkileri 
tümüyle bir klinisyen olarak dişhe-

kiminin önemli bir konusudur.

H. TEK: Dişhekimleri sizlerle be-
raber ‘Nitrik Oksit’ üzerine çalış-
malar yaptı. Bu konuda biraz bilgi 
verebilir misiniz?

D. ERBAŞ: Nitrik oksitin damar-
sal yapılarda genişleme etkisi var, 
bu genişlemeyle birlikte bölgenin 
kanlanması artıyor. Bölgenin kan-
lanması nedir diye bakıldığında; 
bölge yani doku, oksijeni bulduğu 
sürece yaşar. Oksijeni bulmazsa 
sağlıklı yaşamı mümkün olmaz, 
daha uzun süre oksijen eksikli-
ğinde de doku nekroze olacaktır. 
Hemoglobin molekülünün taşıdığı 
iki gaz vardır diye bilirdik; karbon-
dioksit ve oksijen. Şimdi üçüncü 
olarak nitrik oksiti taşıdığını biliyo-
ruz. Nitrit oksit kimyasal olarak ra-
dikal türde bir yapı olup tek nok-
tayla gösterilen biyokimyasal bir 
formülü vardır. Bu yapı hemog-
lobinle taşınabilmektedir. Taşın-
dığında ve/veya damarın kendi iç 
döşemesi olan endotel tarafından 
salgılandığında damarın genişle-
mesine yol açar. Bu da o bölge-
nin atıklarının hızla uzaklaştırılması 
ve besleyici maddelerin özellikle 
oksijenin o bölgeye gelmesine 
yol açar. Tükrük yapımı için da-
marlanma önemlidir yine nitrik 
oksitin rolü vardır. Bunlar fizyolojik 
süreçlerdeki etkisi bir de patolo-

jik süreçlerde etkisi var. İnsizyon 
yaraları, alveol iyileşmeleri bunla-
rın çeşitli aşamalarında iyileştirici 
yönde etkisi var.

H. TEK: Dişhekimliği fakültelerin-
de verilen Fizyoloji derslerini ve 
pratik çalışmaları yeterli buluyor 
musunuz?

D. ERBAŞ: Buna verilebilecek en 
iyi yanıt kendi üniversitemdeki ya-
pılanmadır.

Dişhekimliği fakültesine bir hoca-
mız görevlendirme ile gidiyor ve 
teorik dersleri yürütüyor. Tıp fa-
kültesi labaratuvarlarının ve dişhe-
kimliği öğrencilerinin uygun ortak 
zamanlarında da Tıp Fakültesin-
deki labaratuvarlarda pratik ders-
ler yürütülüyor. Tıp fakültesi laba-
ratuvarlarının uygun saatleri çok 
az. Çünkü tıp fakültesi 1 ve 2. sı-
nıfta yoğun pratik dersler görüyor, 
ilgilenecek hocalar ve asistanlar 
da çok yoğun, dolayısıyla dişhe-
kimliğine verilen labaratuvar sa-
atleri daha azalmakta ancak tüm 
bunlara rağmen yeterli düzeyde 
bir pratik uygulaması dişhekimliği 
öğrencilerine yapılmaktadır, tabi 
bunun daha çok olması arzulan-
maktadır. Daha çok olabilmesi, 
daha az sayıda öğrenciye daha 
çok demonstrasyon ve deney 
yapma imkanı sağlanabilmesi ile 
mümkündür. Labaratuvar koşul-
larımızın iyileştirilmesi veya diş-
hekimliği fakültesi bünyesinde bir 
öğrenci labaratuvarı oluşturulması 
ile mümkün olabilir. Şu aşamada 
pratikler yapılıyor fakat verilen eği-
tim arzu edilen kadar olamıyor

H. TEK: Bu organizasyonun tıp 
fakülteleriyle işbirliğinin her fakül-
tede çok iyi yapılması gerekiyor. 
Dişhekimliğinde temel bilim dal-
larının kurulması düşünülebilir mi, 
gerekli midir? Bu yönde çalışma-
lar var mı?

Diş gelişimi 
ve yapısının 
incelenmesi, 
diş çekimi 
sonrası alveol 
yara bölgesinin 
kapanması, 
Tükrük salgı 
mekanizması ve 
tükrüğün içerdiği 
maddeler ile bu 
maddelerin etkileri 
hepsi Fizyoloji’nin 
ilgi ve araştırma 
alanlarıdır. 
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D. ERBAŞ: Dişhekimliği fakülte-
lerinde temel bilimlerin olması ge-
rekiyor, bundan yana hiç şüphem 
yok. Fakat bu varlık nasıl oluştu-
rulmalı burada soru işaretleri var. 
Çünkü yeniden temel bilim dalla-
rının kurulması büyük yatırımları 
gerektiriyor. Şu anda tıp fakülteleri 
içinde bu eğitimin verilmesi tabi ki 
daha ekonomik. Ancak mutlaka 
dişhekimliği temel bilimlerine yö-
nelik bir yapılanma olmalı. Çün-
kü dişhekimliği fakültelerinde de 
temel bilimler olmazsa olmaz bir 
gerçektir. Onların vereceği eğitim 
kliniklere temel teşkil edecek. O 
eğitim ne kadar iyi verilir ve pratiğe 
dayandırılırsa klinik aşamasında 
öğrenciler patolojinin nedenlerini 
daha iyi kavrayacaktır. Ona göre 
de çözümü daha iyi anlayacak ve 
bulacaktır.

H. TEK: Önümüzdeki Eylül ayın-
da Gazi Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinin düzenlediği uluslararası 
katılımlı Ulusal Fizyoloji Kongresi 
var. Hem kongreyle ilgili hem de 
kongrede dişhekimlerinin ilgisini 
çekebilecek Oral Fizyolojiyle ilgili 
sunumlar olup olmadığı konusun-
da bilgi verebilir misiniz?

D. ERBAŞ: Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Fizyoloji Ana Bilim 
Dalımızın 30. yılı olması nedeniy-
le Türk Fizyoljik Bilimler Derneği-
nin Kongresini yapmayı 30 Eylül 
3- Ekim 2009 olarak planladık. 
Bu kongrede genel olarak Fizyo-
lojiyi ilgilendiren tüm birimler ile 
birlikte olmak bilgileri paylaşmak 
istiyoruz. Fizyoloji temel bilim 
olarak dişhekimliği camiasından 
yeterince katılımcı bulamamakta-
dır. Bizim amacımız bu kongrede 
diş hekimlerine yönelik bir açılım 
sağlamak. Çünkü dişhekimliğinin 
ve dişhekimliği araştırmalarının da 
fizyolojide çok önemli yeri oldu-
ğunu düşünüyorum. Biraz önce 
konuştuklarımız bunların temelini 

teşkil eden açıklamalardır. Fizyo-
lojiye yönelik veya fizyolojiye bir 
şekilde değinebilen bir araştırma 
veya konferans şeklinde dişhe-
kimlerinin de yer aldığını görmek 
bizlere çok önemli katkılar sağ-

layacaktır. Bunun için öncelikle 

duyurularımızı iyi yapabilmemiz ve 

dişhekimliği camiasına iyi tanıta-

bilmemiz gerekir. Gerekli çalışma-
lara başladık, umarım iyi sonuçla-
rımızı organizatörler olarak alırız.

H. TEK: Dişhekimlerine fizyoloji 
ile ilgili iletmek istedikleriniz?

D. ERBAŞ: Organizma fizyolo-
jik süreçlerini yapabildiği oranda 
sağlıklıdır. Bundan sapmaların 
olduğu ne zaman söz konusu 
olursa patolojiler ortaya çıkar. Bu 
bütün organizma için de, ağız 
ortamı için de geçerlidir. Bir ağız 
kuruluğunun nelere mal olabile-
ceğini bütün dişhekimleri olarak 
hepimiz biliyoruz. Ortadan kalkan 
antifungal, antibakteriyel, antiviral 
etkenler nedeniyle; ağız kuruluğu 
konuşmayı etkileyecektir, dişle-
rin sağlığını etkileyecektir ve ağız 
içi patolojilerin oluşumuna neden 
olacaktır. Fizyolojinin dahil olma-
dığı hiçbir klinik alan yoktur. Diş-
hekimliği klinik alanları da bunun 
içindedir. Bu nedenle bu kong-
remizde olsun gelecekte olsun 
Fizyolji mutlaka iyi anlatılmalı. Her 
alanda çok iyi bir Fizyoloji bilgisi 
gerekir sonrasında patolojileri an-
lamak ve tedavi etmek mümkün 
hale gelir.

H. TEK: Ankara Dişhekimleri 
Odası adına bize zaman ayırıp bi-
zimle gerçekleştirdiğiniz bu sıcak 
sohbet için çok teşekkür ediyo-
rum.

Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve 
Fizyoloji Ana 
Bilim Dalımızın 
30. yılı olması 
nedeniyle Türk 
Fizyoljik Bilimler 
Derneğinin 
Kongresini 
yapmayı 30 Eylül 
3- Ekim  2009 
olarak planladık. 
Bu kongrede genel 
olarak Fizyolojiyi 
ilgilendiren 
tüm birimler ile 
birlikte olmak 
bilgileri paylaşmak 
istiyoruz.
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Bu soruların hepsine ya da çoğuna evet diyorsanız 

•  İş temponuzu düşürmeyi deneyin
•  İş saatleri içinde kısa ancak sık aralıklı molalar ver-

meye çalışın
•  Yemek ve uyku saatlerinizi düzene koyun
•  Tatile gitmeye gayret edin
 
Bunları denemenize rağmen sıkıntılarınız değişmi-
yor ve hatta artıyorsa “ tükenmişlik sendromu” ya-
şıyorsunuz demektir. Tükenmişlik sendromu, kişiyi 
bedensel ve ruhsal olarak zorlayan bir etkene uzun 
süre maruz kalması sonrası or-

taya çıkan tükenme halidir. Tükenmişlik sendromu, 
özellikle iş stresinin yoğun olduğu ve iş yükünün sü-
rekli yüksek olduğu yerlerde çalışan kişilerde olmak 
üzere günümüzde oldukça yaygın görülen bir send-
romdur.

Tükenmişlik sendromu yaşayan kişide işle, yaşamla 
ve dünyayla ilgili olumsuz duygu ve düşüncelerde 
artış gözlenir. Yaptığı iş giderek daha anlamsız gel-
meye başlar, kendini çalıştığı iş yerinin bir parçası 
olarak görmemeye başlar. Verimli ve üretken bir 
biçimde çalışma isteğini kaybeder. Giderek 

Tükenmişlik
Sendromu

Kendinizi sürekli yorgun hissediyor musunuz?
Hiçbir şey yapamayacak kadar isteksiz ve halsiz misiniz?

Belli bir nedeni olmaksızın kendinizi huzursuz mu hissediyorsunuz?
Bazı çalışanlar daha coşkuyla çalışırken bazıları pili bitmiş gibi mi?

Stres ve yoğun çalışma temposunun etkilerini eskiye oranla daha fazla 
hissediyor musunuz?

Enerjinizin hızla tükendiğini, ancak yerine aynı hızla koyamadığınızı mı 
fark ettiniz?

İş yaşamıyla ilgili eski coşkunuzu yitirdiğinizi, işe giderken yol boyunca geri 
geri gittiğinizi hissediyor musunuz?

Yoğun baş ağrıları çekiyor musunuz?
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daha kolay parlamaya ve iş arkadaşları ve üstleri ile 
tartışmaya ve geçinememeye başlar. İş yapma iste-
ğini ve gücünü kaybeder; kendisini yorgun ve bitkin 
hisseder. İçinden kimseyle konuşmak gelmez, insan-
lardan uzaklaşır.  Yaşadığı sorunlar yalnız işyerinde 
değil, ailede ve her türlü sosyal ilişkide de gözlenir.

Fazla iş yükü, daha uzun çalışma saatleri, riskli iş-
ler, Profesyonel olmayan bir yönetim, İş ortamında 
arkadaşça olmayan, rekabete dayalı ilişkiler anlayışı, 
Yönetici kadronun gerçekçi olmayan beklentileri, İş 
arkadaşları arasında paylaşımın az olması, Mola ver-
meye, dinlenmeye uygun ortamların olmaması, Ça-
lışanların karar verme- insiyatif kullanma yetkilerinin 
olmaması tükenmişlik sendromunun gelişimine kat-
kıda bulunur. Tükenmişliğin çeşitli nedenleri bulun-
maktadır. Bu nedenlerden en çok göze çarpanları şu 
şekilde sıralayabiliriz; kişilere ulaşamayacağı hedefler 
konması, fazla iş yükü, düşük motivasyonlu kişilerle 
çalışma, kişinin karakteriyle yaptığı işin uyuşmaması, 
sosyal desteğin az olmasını sayabiliriz.

Belirtileri nelerdir;

— Duygusal açıdan tükendiklerini, hiç kimseye vere-
cekleri bir şey kalmadığını hissederler

— Kendilerini ve yaptıkları işi hep olumsuz kelimeler-
le tanımlarlar

— Hiç kimsenin onları takdir etmediğini, beğenme-
diğini düşünürken, onlar da kendilerini beğen-
mezler

— Aşırı heyecanlı, huzursuz ve gergindirler

— Kendilerini mutsuz, umutsuz hissederler

— Aşırı öfkelidirler ve tepkileri abartılıdır

— Her şeyin daha da kötüye gideceğini zanneder-
ler

— Düşünme hızları yavaşlamıştır, dikkatlerini topla-
makta güçlük çekerler,

— Karar vermekte, insiyatif kullanmakta zorluk çe-
kerler

— İştahsızlıktan yakınırlarken bazen de kendilerini 
yemeye verirler

— Değişimlere tepkilidirler, engel olmaya çalışırlar

— Mide- barsak şikayetleri, baş ağrıları sık olarak 
gözlenir

— Hem iş, hem sosyal hem de aile yaşantılarında 
ilişkileri bozulmuştur.

— Zor uyurlar, sabah zorlukla ve yorgun uyanırlar 

— Cinsel ilgilerinde belirgin bir azalma olmuştur

— İş ortamındaki müşterilerle çatışmalara girmeye 
başlarlar.

Tükenmişlik sendromu, ilk olarak gönüllü sağlık çalı-
şanları arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve 
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işi bırakma ile karakterize bir durumu tanımlamak için 
ortaya atılmıştır. Tükenmişliği, diğer stres kaynakla-
rından ayıran özellik, çalışanların iş gereği karşılaştık-
ları kişilerle kurdukları sık ve yoğun etkileşimler sonu-
cunda ortaya çıkmasıdır. Bireyin stres yapıcı örgütsel 
koşullar altında sürekli tükenme hissine sahip olması 
halini belirten bu olgu, yaşamın değişik evrelerinde 
ortaya çıkabilir.

Türkiye’de yapılmış tükenmişlik araştırmalarında; 
doktor, hemşire, telefon operatörü, öğretmen, satış 
elemanı, trafik polisi, laborant örneklemleriyle çalı-
şılmıştır. Araştırma sonucunda, İstanbul’da görev 
yapan 598 hekimin tükenme puanları alt düzeyde 
bulunmuştur. Ortalama duygusal tükenme 13.4, du-
yarsızlaşma 4.4, kişisel başarı noksanlığı 22.6 puan 
olarak bulunmuştur. Tükenmişlik sendromu oldukça 
yaygın görülen bir durumdur. Çalışan kişilerin %80’i 
iş yaşamlarının bir noktasında tükenmişlik sendro-
muna yakalanabilmekte. Ancak bu durum birdenbire 
gelişen bir durum değil, yavaş yavaş gelişiyor, bazı 
faktörlerle besleniyor. Ortaya çıktıktan sonra da kişi-
nin ruhsal dengesini bozuyor, iş-aile-sosyal yaşantı-
da önemli gedikler açılmasına neden olabiliyor.

Tükenmişlik sendromu basit bir yorgunlukla açıkla-
namaz. Yorgunluk iyi bir uyku ve dinlenme ile düzele-
bilir. Ancak tükenmişlik sendromunu yaşayan kişiler 
kendilerini uyuyamayacak kadar yorgun-huzursuz 
hissedebilirler.

Tükenmişlik sendromunun çözümünde hem kişinin 
kendisine, hem iş yeri yöneticilerine birçok görevler 
düşmektedir. İlk yapılması gereken tükenmişlik ya-
şanmasına yol açan nedenlerin belirlenmesidir. İş 
yerinde stres yaratan etmenler varsa bunların gideril-
mesi ya da daha az stres yaratıcı bir hale getirilmesi 
gerekmektedir.

Tükenmişlik sendromundan kurtulmak için yapaca-
ğımız bazı öneriler;

Çalışanların ya da kurumların çeşitli önlemler alma-
sı tükenmişlik sendromunun ortaya çıkma olasılığını 
azaltmaktadır.

Tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasını önlemek 
için öncelikle sorunlar ve sorunların kaynakları belir-
lenmesi gerekmektedir. İş yerinde yaşanan her türlü 
stres ciddiye alınmalı geçici bir durum olup olmadığı 
belirlenmelidir.

Geçici bir durum olsa bile yineleyen bir sorun olup ol-
madığı incelenmeli yeniden yaşanmaması için önlem 
alınmalıdır. Bireysel ya da kurumsal hedef ve bek-
lentiler gözden geçirilmeli, daha gerçekleştirilebilir 
düzeylere çekilmelidir. İş yerindeki düzenlemelerde 
doğrudan işi yapacak kişilerin düşünceleri, istekleri 
ve beklentileri dikkate alınmalıdır.

Stresli ortamlarda çalışanlara stres yönetimi konu-
sunda bilgi verilmelidir. Hiç kimse her gün, her da-
kika çalışamaz. Bir makinenin bile düzgün çalışabil-
mesi için yenileştirme çalışmalarının, düzenli bakım-
larının yapılması gerekir. Çalışanlar kendilerini fazla 
zorlamamalı, mola vermeyi asla unutmamalıdırlar. 
Molalar veya iş yerinde yapılabilecek farklı etkinlikler 
zaman kaybı gibi görünse de, verimliliği, performansı 
fazlasıyla arttıran fırsatlardır. Yaşamınızın kontrolünü 
elinize alın. Yaşam sadece işten ibaret değildir.

İş yükünüzü gerçekçi boyutlarda tutmaya çalışın. 
Yoğun tempoda çalışılması gerektiğinde dahi boş 
zamanları olabildiğince iyi değerlendirin. En yoğun 
çalışmada bile kendinize bir hava alma olanağı ta-
nıyın.

İş dışı alanlarda kendinize zevk alanları yaratın

Çözüm arayışlarına tüm kurum çalışanları katılmalı-
dır. Gerektiğinde statü ya da yer değişikliği de ya-
pılmalıdır. Kurum içinde çalışanların sosyal ilişkileri 
güçlendirilmelidir.

Ağır bedeller ödemeden önce bazı önlemler alınmalı, 
gereğinde profesyonel yardım istemekten çekinilme-
melidir. Unutmayalım ki;

Hiç kimse tükenmişlik sendromuna karşı bağışık de-
ğildir. Hangi işte çalışırsa çalışsın hangi pozisyonda 
olursa olsun herkes tükenmişlik sendromu için bir 
adaydır.
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Domuz gribi
( A / H1N1) 

Domuz gribi (A/H1N1) domuzlar 
arasında yaygın olan bir grip 
biçimidir.
A tipi bir virüsün genellikle 
domuzlarda görülen bir virüsün 
yol açtığı ve solunum yoluyla 
insanlara bulaştığı biliniyor.
Hastalığın hızla yayılmasının 
nedeni ise bir hapşırık 
virüsün bulaşmasına yeterli 
olabiliyor.
Dünyada hızla yayılan 
virüs önüne geçilemese 
kuş gribinden çok daha 
fazla cana mal olacağa 
benziyor. Şu ana kadar 
bir aşısı olmayan 
hastalık tüm sağlık 
kuruluşlarını alarma 
geçirdi.

Hazırlayan : Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca
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Domuz gribi (A/H1N1) domuzlar arasında yay-
gın olan bir grip biçimidir. A tipi bir virüsün ge-
nellikle domuzlarda görülen bir virüsün yol açtığı 
ve solunum yoluyla insanlara bulaştığı biliniyor. 
Hastalığın hızla yayılmasının nedeni ise bir hap-
şırık virüsün bulaşmasına yeterli olabiliyor.

Dünyada hızla yayılan virüs önüne geçilemese 
kuş gribinden çok daha fazla cana mal olacağa 
benziyor. Şu ana kadar bir aşısı olmayan hasta-
lık tüm sağlık kuruluşlarını alarma geçirdi.

Hastalığın belirtileri:

• Vücut ve başağrısı
• Boğaz ağrısı
• İshal
• Bulantı
• Burun akıntısı
• Yüksek ateş

Bu ortak grip domuz üzerinde de aynı 
belirtileri gösterir, ishal ve kusma belir-
tileri de bildirmiş. Virüsle gelen şiddet-
li enfeksiyon neden olabilir. İleri safhalarda 
zatürre ve solunum yetmezliği de dahil olmak 
üzere hastalık ölümcül [...]

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) alarm seviyesini 
6’ya çıkarttı. Bu küresel salgın anlamına geliyor. 
Bunun anlamı, bütün ülkelerde önlemler en üst 
seviyeye çıkartırmalıdır.

Hastalık domuz ile temas halinde bulaşıyor. Ül-
kemizde domuz çiftçiliği gelişmiş olmadığından 
domuz ile virusü alma riski az gibi gözükse de 
virüsü kapmış insan temas ve solunum yolu 
(öksürmek, hapşırmak) ile hastalığı başkasına 
taşıyabilir. İyi pişmiş domuz eti ve katkılı yemek-
lerden tüketmek ile bulaşmıyor

İnsandan insana geçer mi?

İnsanlar bu hastalığı, genel olarak virüs taşıyan 
domuzlardan almaktadır, ancak bazı insan va-
kalarında domuzlarla veya domuzların yaşadığı 
ortamla temas öyküsü bulunamamıştır. İnsan-
dan insana bulaşma söz konusu olmakla bir-
likte yalnızca yakın ilişki halinde gerçekleştiği 
bilinmektedir.

Virüs diğer ülkelere yayıldığı gibi 
Türkiye’ye de sıçrayabilir

Dünya sağlık örgütü, bu virüsün daha önce 
başka bir yerde izole edilmediğini bildirmekte-
dir. İlk defa içinde bulunduğumuz ay içerisinde 

Meksika’da insan enfeksiyonlarına yol açan bu 
virüs, daha sonra başka ülkelere de sıçramış 
bulunuyor.

Hastalık başka ülkelere sıçradığı gibi bizim ül-
kemize de yayılabilir. Bunun olmaması için ilgili 
kurumlar, gerekli tedbirleri almaktadır.

Domuz eti ve domuz ürünleri 
yemekle insana hastalık bulaşır 
mı?

İyi pişirilmiş ve iyi hazırlanmış domuz eti veya 
domuz eti ürünlerinin yenilmesiyle insana has-
talık bulaşmaz. Domuz influenza virüsü 70 ºC 
veya daha yüksek sıcaklıkta pişirilme sırasında 
etkisiz hale gelmektedir.

Salgının dünya çapına yayılıp yayılamayacağını 
kestirmek zor.

İnsanların büyük bir kısmı, özellikle domuzlar-
la sık karşılaşmayan insanlar, domuz İnfluenza 
virüsüne karşı koruyucu bağışıklığa sahip de-
ğildirler.

Eğer şu anda dolanan virüs insandan insana 
bulaşma yeteneğine sahip bir virüs ise dünya 
çapında büyük bir salgına yol açabilir.

Böyle bir salgının ne derecede etkili olacağını 
kestirmek çok zordur. Çünkü bu etki, salgın 
yapan virüsün bulaşıcılığı, insanların bağışıklık 
durumu, bildiğimiz grip virüsüne karşı toplum-
da zaten var olan antikorların çapraz koruyu-
culuğunun olup olmaması ve kişisel faktörlerle 
yakından ilişkilidir.

Aşısı Yok!!!!!

İnsanda hastalık yapan domuz gribi virüsünü 
içeren, yani bu hastalığa karşı koruyucu olan 
bir aşı bulunmamaktadır. Şu anda piyasada 
bulunan bildik grip aşılarının domuz gribine 
karşı herhangi bir koruyuculuğu olup olmadığı 
bilinmemektedir.

Bilindiği gibi influenza virüsleri hızlı bir biçimde 
değişime uğramaktadırlar. Bu yüzden etkin bir 
aşı geliştirmek zordur. Aşı çalışmaları da bu 
yüzden uzun zaman alıyor.

Tedavide kullanılacak ilaçlar var 
mıdır?

Tedavide kullanabileceğimiz ilaçlar, bildiğimiz 
gripte kullandıklarımızdan farklı değildir. Bu 
amaçla kullanılan ilaç, ülkemizde de piyasada 
bulunmaktadır.
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Domuz gribinde tedavi:

CDC ‘ye göre hastalık Zanamivir ve Oseltamivir gibi 
antiviral ilaçlara duyarlıdır. Amantadin ve Rimatadi-
ne karşı ise dirençlidir. Tedavi önerileri:

Şüpheli vakalar: Zanamivir tek başına tedavide 
verilebilir. Oseltamivir, Amantadine ya da Riman-
tadineden biri ile birlikte verilebilir. Belirtilerin baş-
langıcından sonraki 5 gün boyunca verilmesi ge-
rekmektedir.

Kesin tanısı olan vakalar: 5 günlük zanamivir ya 
da oseltamivir tedavisi verilmelidir.

Gebeler: Antiviral ilaçların gebelik kategorisi C dir. 
Eğer gebelik döneminde ancak yararı embriyo ya 
da fetusa verebileceği zarardan daha önemliyse 
kullanılması önerilmektedir.

1 yaşından küçük çocuklar: 1 yaş altı çocuklar-
da yüksek ölüm oranı ve morbidite olması nede-
niyle oseltamivirle tedaviden yarar görebilir.

Kimlere proflaksi verilmelidir

Domuz gribi şüphesi olan ya da kesin tanısı konan 
aynı evde yaşayan yaşlılar, kronik hastalığı olanlar. 
Yüz yüze temas öyküsü olan ve influenza riski olan 
okul çocukları (belli kronik hastalığı olanlar).

Enfeksiyon sırasında kesin İnfluenza için yük-
sek riski olanlar (yaşlılar kronik hastalığı olanlar) 
Meksika’ya gidecek olanlar ve sınır çalışanları.

Enfeksiyon sırasında kesin tanılı domuz gribi vaka-
sıyla korunmadan temas öyküsü olan sağlık çalı-
şanları.

Antiviral Ajanlar ve Dozları
Oseltamivir (Tamiflu)

Oseltamivir nöraminidaz inhibitörüdür. Bulguların 
başlangıcından sonraki ilk 2 gün içinde verilirse inf-
luenza A ve B tedavisinde etkilidir. Ne kadar erken 
tedaviye başlanırsa o kadar etkili olmaktadır. Osel-
tamivir hastalık süresini ortalama 1.5 gün (yük-
sek riskli gruplarda 2.5 gün) kadar kısaltmaktadır. 
Hastalık bulgularını azaltmaktadır. Oral kapsül ve 
süspansiyon (hazırlandıktan 12mg/ml) formu bu-
lunmaktadır.

Büyüklerde: Akut Tedavide : 75 mg oral günde 
2 kez 5 gün

Proflakside : 75 mg oral günlük

Çocuklarda:

1 yaş altı çocuklarda tedavi:

3 ayın altı çocuklar: Oral 12 mg günde 2 kez
3-5 ay çocuklarda: Oral 20 mg günde 2 kez
6-11 ay arası çocuklarda: Oral 25 mg günde 2kez
1 yaş üstü çocuklarda: 
<15 kg 30 mg oral 2 kez
15-23 kg 45mg oral 2 kez
23-40 kg 60 mg oral 2 kez
>40 kg büyük dozunda (75 mg oral günlük)

1 yaş altı çocuklarda proflaksi:
<3 Ay : yetersiz veri; kritik durum olmadıkça  
   önerilmemektedir.
3-5 ay : 20 mg oral günlük
6-11 ay : 25 mg oral günlük

1 yaş üstü çocuklarda proflaksi
<15 kg : 30 mg oral günlük
15-23 kg : 45 mg oral günlük
23-40 kg : 60 mg oral günlük
>40 kg : büyük dozunda (75 mg oral günlük)

Zanamivir (relenza):
Relenza da influenza A ve B ye karşı etkili nöra-
minidaz inhibitörüdür. Ağız yoluyla uygulanan disk 
formundadır. Astımlı ya da diğer solunum yolu bo-
zukluğu olanlarda oseltamivir kullanılmalıdır.

Büyüklerde

Tedavide : 10 Mg inhaler günde 2kez 5 gün sü-
reyle

Aynı evde birlikte yaşayanlar için proflakside: 
10 mg inhaler günde 1 kez 10 gün (ilk 36 saat için-
de başlanmalı)

Toplumsal salgınlarda proflaksi: 10 mg inhaler 
günde 1 kez 28 gün (salgının ilk 5 gününde baş-
lanmalı).

Relenza da influenza A ve B ye karşı etkili nöra-
minidaz inhibitörüdür. Ağız yoluyla uygulanan disk 
formundadır. Astımlı ya da diğer solunum yolu bo-
zukluğu olanlarda oseltamivir kullanılmalıdır.

Büyüklerde

Tedavide : 10 Mg inhaler günde 2kez 5 gün sü-
reyle.

Aynı evde birlikte yaşayanlar için proflakside: 
10 mg inhaler günde 1 kez 10 gün (ilk 36 saat için-
de başlanmalı).

Toplumsal salgınlarda proflaksi: 10 mg inhaler 
günde 1 kez 28 gün (salgının ilk 5 gününde baş-
lanmalı).
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Çocuklarda:
Akut hastalıklar döneminde:
<7 yaş: veri yok,
>7 yaş: büyük dozunda,

Aynı evde yaşayanlarda proflaksi:
<5 yaş: veri yok,
>5 yaş: büyük dozunda,

Toplumsal salgında proflakside12-16 yaş: bü-
yük dozunda proflaksi verilmelidir.

Önlemler ve öneriler:
Öksürürken, hapşırırken ağzınızı ve burnunu-
zu kapatın. Elleriniz bol su ile yıkayın ve alkol ile 
ellerinizi dezenfekte edin. Mendilinizi çöpe atın. 
Sıcak su ile yıkamaya özen gösterin.

Ev izolasyonu
Hasta olmayan ve hastayla aynı evi paylaşanlar. 
Çocuk bakım merkezlerini kapama ve okuldan 
uzaklaştırma. Bu virus sıcak ortamda barınamıyor 
ve yazın vakaların azalması bekleniyor. İkinci dalga 
grip sonbaharda bekleniyor. Topluluk arasından 
kaçınmaya çalışın. Sadece solunum ile değil temas 
ile de bulaşıyor.

Hastalığın Görüldüğü Ülkelere 
Seyahat

Hastalık şu ana kadar yoğun şe-
kilde Meksika, ABD, Kanada 
ve İspanya’da görüldü. Son 
2 hafta içinde hastalığın 
görüldüğü ülkelere ziya-
rette bulunduysanız ve 
başta 38 derece’den 
yüksek ateş, öksü-
rük, boğaz ağrısı, 
vücutta kırgınlık, 
ağrı, kusma, ishal 
gibi grip benzeri 
belirtileriniz varsa 
en yakın sağlık 
kuruluşuna baş-
vurmanız gere-
kir.

Vakanın 
Görüldüğü 
Yerler
26 Nisan 2009’da 
Meksika laboratuvar-
ları tarafından doğru-
lanmış 18 vakanın orta-
ya çıktığı, halen araştırıl-

makta olan şüpheli vakaların ülkenin 32 eyaletinin 
19’undan bildirildiğine dikkat çekildi.

Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon’un yaptı-
ğı açıklamalarda, 81 ölümün salgından kaynaklan-
dığından şüphelenildiğini ve halen 374 kişinin has-
tanelerde yattığını ifade ettiği belirtilen bölümde, 26 
Nisan 2009’da ABD, laboratuvarlarda doğrulanmış 
20 vaka bildirmiştir. Bunların 8’i New York, 7’si 
Kaliforniya, 2’si Teksas, 2’si Kansas ve 1’i Ohio 
eyaletlerindedir. Şu ana kadar ölüm bildirilmemiş-
tir. Ayrıca İspanya’da 2 vaka ve Kanada’da 6 vaka 
bildirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de de vaka sayısı 8’e 
çıkmıştır.

Belirtiler çıktıktan sonra 1-2 gün içinde ilaçlar alın-
dığında faydası olduğu belirtiliyor.
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Şimdi size Peter Pan’ın Varolmayan Ülke’sinden 
değil, Bülten Sokak’tan küçük bir “düş”ü, için-
de her yaştan çocuğun yer aldığı bir masumi-
yet masalını anlatacağım.

Nasıl küçük nehirlerse büyük nehirleri oluştu-
ran; küçük düşler de, küçük–küçücük dereler-
dir, büyük nehri ararken üzerinden atladığımız, 
çoğu kez arkaya dönüp de bakmadığımız…

Bir varmış bir yokmuş;

çok güzel bir ülkede, biri Datça’dan, diğeri 
Polatlı’dan, öteki de Tosya’dan Ankara’ya, bir 
Öğretmen Lisesi’nde okumaya gelmiş üç öğ-
renci varmış. Bu üç liselinin bir düşleri varmış: 
“Hayal Ötesi” adını verecekleri bir Edebiyat 
Dergisi çıkarmak istiyorlarmış.

Zeynep, Neslihan ve Melis, bin bir engeli aşıp 
sonuçta çıkarabilmişler “Hayal Ötesi”ni ve bir 
Şubat günü ellerinde güzelim dergileriyle, solu-
ğu söyleşi yaptıkları Düş Hekimi’nin yanında al-
mışlar http://www.ergir.com/2009/hayal_ote-
si.htm

Hepsi tarifsiz mutluymuş ve kim bilir bir daha 
ne zaman görüşmek üzere ayrılmışlar.

Bir Mayıs sabahı, bir telefon gelmiş Düş 
Hekimi’ne

— Yalçın Ağabey; sizin kuşaktan bir yazarın 
22 Mayıs Cuma akşamı Şinasi Sahnesi’nde 
sunumu olacak ve biz ona sizinle birlikte gi-
debilmeyi çok istiyoruz.

— Kim o yazar?
— Sunay Akın.
— Geliyorum…
— (sevinç çığlıkları)

Bu sanki bir öğretmen ve öğrencilerin kültür et-
kinliğiymiş ve Düş Hekimi bunun için bir sürpriz 
düşünmüş; bu üç liselinin düşü, ileride torunla-
rına anlatacakları bir masala dönüşebilirmiş.

Düş Hekimi hemen Sunay Akın’ın asistanı Can 
Adıgüzel’i aramış:

— Sevgili Can; böyle bir durum var. O akşam 
Sunay Akın onlardan önce bizim muayene-
haneye gelse, onlar kapıyı çalıp içeri girdi-

Sunay Akın, Düş Hekimi,
3 Liseli & 1 Masal
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ğinde aniden karşılarına çıksa, sohbet edip, 
hep birlikte Şinasi Sahnesi’ne gitsek nasıl 
olur???

— Muhteşem olur; hemen Sunay Ağabey’e 
iletiyorum.

— Tamaaam; şimdi onları arayıp “tam 19:05”te 
gelmelerini söylüyorum…

Dünyaya eşsiz bir “Oyuncak Müzesi” armağan 
etmiş bir yazar, hiç böyle bir mutluluk yaşatma-
ya uzak kalabilir miymiş?

Bazı insanlar sonsuza kadar genç, hele bazıları 
sonsuza kadar çocuk değil miymiş?

22 Mayıs akşamı gelmiş çatmış.

3 Liseli, apartmanın az ötesinde oyalanıyor, 
heyecanla kendilerine kapıyı çalmaları için söy-
lenmiş “tam 19:05” saatinin gelmesini bekliyor-
larmış.

Bu arada o heyecanla, bütün sokağın gördüğü 
sevgili Sunay Akın’ın muayenehaneye girişini 
göremiyorlarmış.

Derken tam saat 19:05’de kapı çalınmış; 3 li-
seli, düşlerini gerçekleştirmek, Düş Hekimi’ni o 
çok sevdikleri Sunay Akın’a götürebilmek için 
içeri girmiş.

O sırada yan odada Sunay Akın aniden karşıla-
rına çıkmak üzere içeride saklanıyormuş.

Ve Sunay Akın ağabeyleri birden karşılarına çı-
kıp:

— Hoş geldiniz çocuklar bana mı gelecektiniz? 
demiş.

Anlatılmaz bir heyecan koridordan sokağa, 
oradan da gökyüzüne ve evrendeki öteki ço-
cuk gezegenlerine yükselmiş.

3 öğrencinin gözlerinin taa içlerinde böyle bir 
mutluluğu hangi servet satın alabilir, onların ya-
şamındaki hangi karşılaşma ruhlarına silinmez 
iz bırakıp, gelecekte Sunay Akın’dan bahsedil-
diğinde özlemle anımsanabilirmiş?

Her yaştan bütün çocuklar sohbet ediyor, bu 
çok güzel Mayıs akşamını ölümsüzleştirmek, 
bu masumiyet masalını belgeselleştirmek için 
fotoğraflar çekiyorlarmış.

Şinasi Sahnesi’nin önünde onca Sunay Akın 
hayranı, içeri girecekleri saati beklerken, o sı-
rada bir apartmanın zemin katındaki her yaştan 
çocuk salıncakta sallanıyor, milyon renk soh-
bete doyamıyorlarmış.

Artık geç kalmak üzerelerken hep birlikte Şinasi 
Sahnesi’ne gidiyorlar – orada seyircilerin ara-
sından bir sevgi denizini aşar gibi geçip prova 
yapılacak sahneye varıyorlarmış.

3 liseli, düş hekimi ve sevgili kızı Ece artık kulis-
te bekleyen seyircilermiş

ve gonk sesini, muratlarına ermeyi, Sunay’ın 
kerevete çıkar gibi sahneye çıkmasını bekliyor-
larmış.

Az sonra da sahnede yaşayan bir kültür abi-
desini, bizim Chaplin’imizi, değeri ileride çok 
daha fazla anlaşılacak Oyuncak Müzesi’nin 
Geppetto’sunu izliyorlar, sevgiyle dolu yelken-
leriyle bilgi okyanusunda yolculuk yapıyorlar-
mış.

Gösteriden sonra salonu doldurmuş 7’den 
77’ye tüm çocuklar, Sunay Akın’ı bir okul mü-
sameresi sonrasındaki sınıf arkadaşları gibi al-
kışlıyorlarmış.

Masalımızın kahramanları da sahne arkasın-
daki sohbet sonunda, sımsıcak bir 22 Mayıs 
gecesi sevgiyle vedalaşıyor, balkabağından 
araçlarla, pastadan evlerine, kilometrekareler-
ce genişliğinde yataklarına, ancak cesaret edi-
lirse, ancak yola çıkılırsa gerçekleşecek, ancak 
paylaşılırsa güzelleşecek, yepyeni düşlerine 
dönüyorlarmış…

düş hekimi yalçın ergir http://www.ergir.com 
(Bu masalın bütün çocuklarına; başta Sunay 
Akın ve Can Adıgüzel olmak üzere, Zeynep 
Melis Güzel, Neslihan Kavak, Nilgün Büyük-
kebeli, Eda Ayan ve Ece Ergir’e yıldızlar kadar 
sevgi ve teşekkürlerimle)
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Hilton Oteli’nde düzenlenen 12. 
Dünya Halk Sağlığı Kongresi, 
İstanbul deklarasyonuyla sona 
erdi.

Dünya Halk Sağlığı Federasyonu 
Başkanı Paulo Buss ve Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu Derneği Baş-
kanı Hikmet Pekcan tarafından 
okunan “Sağlık: İlk İnsan Hakkı” 
başlıklı deklarasyonda, 142 ül-
keden 2 bin 380 katılımcının 27 
Nisan’da başlayan kongrede bir 
araya geldiği hatırlatıldı.

“Şimdi halkın sağlığı için yeni bir 
taahhüt yapmanın zamanıdır” 
ifadesi kullanılan deklarasyon-
da, halk sağlığının korunmasının 
her seviyedeki devletlerin birin-
ci sorumluluğu olduğu ve halk 
sağlığına yeni bir yaklaşımın si-
yasi irade gerektirdiği vurgulandı. 

2008 ve 2009 yıllarının bugüne 
kadar görülmemiş şekilde sosyal, 
ekonomik ve siyasi olaylara sahne 
olduğu belirtilen deklarasyonda, 
“bunların tümünün politika ve sis-
temlerin başarısızlığını gösterdiği” 
kaydedildi.

İşsizlik ve fakirliğin arttığı, dünya-
da yaklaşık 1 milyar insanın aç 
olduğu dile getirildiği deklaras-
yonda, kongre haftasında ayrıca 
domuz gribi olarak adlandırılan 
ölümcül hastalığın tüm dünyada 

salgına dönüşmeye başladığı da 
hatırlatıldı.

Halk sağlığı için çalışan insanların 
karşısında daha önce görülmeyen 
zorluklar bulunduğu ifade edilen 
deklarasyonda, “Şimdi herkes 
için temel kamu yararlarının öne-
mine değinmek zamanıdır. Bunun 
içinde halk sağlığı önemli bir yer 
tutmaktadır. Etkili sağlık sistemle-
rine erişim bir insan hakkıdır. Halk 
sağlığı sistemleri, hastalıkların 
engellenmesi ve yaşam boyunca 

Dünya Halk
Sağlığı Kongresi12.
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oluşacak diğer sağlık risklerinin 
kaldırılması anlamına gelir” denildi. 
Deklarasyonda herkes için eşit 
haklar ve hukukun üstünlüğü-
nün tüm bileşenleriyle uygulan-
masının halk sağlığı için gerekli 
bir etmen olduğu, ulaşımın, ti-
caretin ve iletişimin küresel-
leşmesinin halk sağlığının tek 
bir seviyede uygulanamayaca-
ğı anlamına geldiği kaydedildi. 
Bildirgede, şöyle devam edildi: 
“Katılımcılar ve dernekleri profes-
yonel ve kişisel hayatlarında bu 
deklarasyonu uygulamaya de-
vam edeceklerdir. Bu çalışma, 
aynı zamanda kardeş uluslararası 
kuruluşlarla birlikte gerçekleştiri-
lecektir. Federasyon, kapasitesini 
ve kaynaklarını güçlendirme ta-
ahhüdü altına girmektedir. Dek-
larasyonu uygulama konusundaki 
gelişmelerin ne kadar gerçekleşti-
rildiği takip edilecektir. Deklaras-
yon, 13. kongreye kadar yıllık ola-
rak değerlendirilecektir. 13. Dün-
ya Halk Sağlığı Kongresi, 2012 
yılında Etiyopya’nın Adis Ababa 
kentinde gerçekleştirilecektir.”

İstanbul (Halk Sağlığı)
Deklarasyonu
Sağlık: En Önemli İnsan Hak-
kı

Biz, 27 Nisan–01 Mayıs 2009 
tarihleri arasında İstanbul’ da dü-
zenlenen 12. Dünya Halk Sağlığı 
Kongresine 132 ülkeden katı-
lan 2380 kişi aşağıda belirtilen 
hususları beyan ve teyit ederiz. 
Halkların Sağlığı konusunda yeni 
bir taahhütte bulunmanın zamanı 
gelmiştir. Halk Sağlığı konusunda 
geliştirme ve iyileştirme ihtiyacı 
tüm politika belirleyen merciler 
ve karar verme mekanizmaları 
tarafından tanınmalı, savunulmalı 
ve hedeflenmelidir. Halk Sağlığı 
nın korunması tüm seviyelerde 
yönetim ve hükümetlerin özel-
likle devlet başkanları ve başba-
kanların öncelikli sorumluluğu-
dur. Bu yenilenmesi gereken bir 
siyasi iradeye işaret eder. Aynı 
zamanda artırılarak yeterli sevi-
yeye ulaşmış insan kaynakları, 

mali ve diğer kaynaklara gerek-
sinim duyan, halkın yararına olan 
en önemli olgu olarak halk sağ-
lığı konusunda yeni bir anlayı-
şa ihtiyaç olduğuna işaret eder. 
2008 ve 2009 yılları daha önce 
eşi görülmemiş sosyal, ekonomik 
ve siyasal olaylara sahne olmuş-
tur. Bunlar arasında birbiriyle de 
bağlantılı gıda krizi, petrol krizi ve 
mali (ekonomik) kriz sayılabilir. 
Bunların hepsi insanların sebep 
olduğu iklim değişikliği, yenilene-
meyen enerji ve su kaynaklarının 
tükenmesi, birçok habitat ve tü-
rün gerçek anlamda ya da po-
tansiyel olarak tükenmesi, toprak 
hava ve su kalitesinin kötüye git-
mesi bağlamında gerçekleşmiştir.  
Bu olaylar, politika ve sistemlerde 
çok geniş boyutlu yapısal başarı-
sızlıklara işaret etmektedir. Sosyal 
belirteçler hastalıkların artmasına 
ve kötü sağlığa yol açmaktadır. 
İşsizlik ve yoksulluk artmaktadır. 
Bir milyara yakın insan aç ya da 
açlık korkusu ile yaşamaktadır. 
Afrika ve Asya’ da Gıda güvenliği 
geçmişte hiç olmadığı kadar teh-
dit altındadır. Anlamsız savaşlar 
ve çatışmalar dünyanın birçok 
yerinde ölüm, felaket ve sefalete 
yol açmaktadır. Dünya Kongresi’ 
nin düzenlendiği hafta, ölümcül 
sonuçları olan bir bulaşıcı hastalık 
(Influenza A-H1N1) dünya çapın-
da bir salgına dönüşme tehdidini 
de beraberinde getirmiştir. 2008 
yılında başlayan küresel ekonomik 
durgunluk Birleşmiş Milletlere üye 
devletlerin 2000 yılında üzerinde 
anlaştıkları Binyıl Kalkınma Hedef-
lerine ulaşma yolundaki gelişmele-
ri muhtemelen tehlikeye atacaktır.  
Bu çok yoğun sıkıntılar yaşadığı-
mız bir dönem. Şu anda hem halk 
sağlığı alanında çalışanlar hem de 
herkes için çok ender görülebile-
cek zorlukların yaşandığı ama aynı 
zamanda fırsatların da olduğu bir 
dönem. Bugün karşılaştığımız 
zorluklar 19. ve 20. Yüzyılda halk 
sağlığına önderlik etmiş kişilerin 
karşılaştığı zorluklar kadar zordur. 
Gençler de dâhil olmak üzere 
herkesin sürdürülebilir taahhüt 

gösterdiği yeni bir liderliğe ihtiyaç 
vardır. Bugün başkalarının hayat-
larını etkileyen ve kamuda, özel 
sektörde, sivil toplumda çalışan 
sağlık çalışanlarının, akademis-
yenlerin, toplum ve inanç liderle-
rinin ve vatandaşların halk sağlığı 
dâhil olmak üzere halkın yararına 
olan tüm alanların temel önemini 
vurgulayacağı ve dayanışma, sür-
dürebilirlik, ahlak, adalet, eşitlik, 
hakkaniyet ve hoşgörüyü gün-
deme taşıyacağı bir zamandır.  
Kurumların temsilcileri, sağlık 
çalışanları ve vatandaş olarak 
aşağıdaki hedefleri ve ilkeleri be-
yan ediyor ve ulaşmak için ça-
lışacağımızı taahhüt ediyoruz. 
Sağlıklı olmak bireysel, aile-
vi, toplumsal, ulusal ve küresel 
sosyal, ekonomik ve kültürel 
kalkınma için gerekli koşuldur.  
Insan sağlığı ve refah; yaşa-
yan dünya ve biyosferin sağ-
lık, refah ve korunmasından 
bağımsız olarak algılanamaz. 
Bireysel sağlık ve halk sağlığı-
nın belirteçleri sosyal, ekono-
mik, siyasi ve çevresel olduğu 
kadar davranışsal ve biyolojiktir.  
İnsanların da bir parçası oldu-
ğu dünyanın ışığa, ısıya, temiz 
havaya ve suya, verimli toprağa 
ve yeterli gıdaya ihtiyacı vardır. 
İnsanların temel ihtiyaçları arasın-
da güvenli barınak, ilgili ebeveyn-
ler, destekleyen toplumlar, temel 
eğitim, tatmin edici bir çalışma or-
tamı ve barışçıl toplumlar vardır.  
Halk sağlığı gibi insan yara-
rına olan olguların korunma-
sı her seviyede yönetişimden 
sorumlu olanların yükümlülü-
ğü ve sorumluluğu altındadır.  
Halk sağlığı hizmetleri ve temel 
sağlık hizmetleri dâhil olmak üzere 
geniş kapsamlı ve etkin sağlık hiz-
metlerine erişim bir insan hakkıdır.  
Yeterli halk sağlığı hizmetle-



80 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

ri sadece hastalığı engelle-
mekle kalmaz, yaşam boyun-
ca sağlıklı olmayı teşvik eder.  
Ulusal ve kişisel ekonomik kay-
naklar ve diğer maddi kaynak-
lara erişimde adaletsizliğin ve 
eşitsizliğin azaltılması daha iyi 
bir halk sağlığının önkoşuludur. 
Temel haklardan ve diğer ekono-
mik kaynaklardan yeterince yarar-
lanamama gibi sebeplerden dolayı 
savunmasız ve dışlanmış gruplar 
daha fazla hastalık riski altındadır.  
Yerli halkların hakları ve sağ-
lıklı gelenekleri ile kültürleri ta-
nınmalı, saygı duyulmalı, teş-
vik edilmeli ve korunmalıdır. 
Herkes için eşit haklar ve yasaların 
tüm unsurları ile uygulanması, halk 
sağlığının teşvik edilmesi, korun-
ması ve geliştirilmesi için gereklidir. 
Halkın sağlığı; nükleer, kimyasal 
ve biyolojik olarak tüm kitle imha 
silahlarının güvenli bir biçimde or-
tadan kaldırılması ile sağlanabilir. 
Eğitim ihtiyaçları karşılan-
dıkça halkların sağlığı düze-
lecek ve hastalıkların oranı, 
şiddeti ve süresi azalacaktır. 
Göçün, ulaşımın, ticaret ve ileti-
şimin küreselleşmesi, halk sağ-
lığına sadece yerel ya da ulusal 
seviyede çözümler bulunamaya-

cağını göstermektedir. Halk sağ-
lığının geliştirilmesi ve muhafa-
zası özelikle eğitim, araştırma ve 
uygulama alanında kapasitenin 
artırılması ve güçlü bir taahhüdü 
gerektirmektedir. 

Anlaşmadan Uygulamaya

Bu belge ve İstanbul Deklarasyo-
nu, Dünya Halk Sağlığı Kongresi’ 
nin kapanışında uluslararası basın 
kuruluşlarına duyurulmuştur. 18–
27 Mayıs 2009 tarihleri arasında 
Cenevre’ de yapılacak olan Dün-
ya Sağlık Asamblesi’ nde, Dünya 
Halk Sağlığı Dernekleri Federas-
yonunun yapacağı açıklamanın 
bir parçasını oluşturacaktır. 

Katılımcılar bireysel ve kurumsal 
olarak bu Deklarasyonu destek-
lemeyi taahhüt ederler. Bu Dek-
larasyon’ daki ilke ve hedeflerin, 
kendi bölge ve ülkelerinde ve 
dünyada düzenli ve ivedi bir bi-
çimde ulusal politikalar ve etkin 
faaliyetlere dönüşmesini sağla-
mak için harekete geçeceklerdir.

Federasyona üye olan Halk Sağ-
lığı Dernek ve Birlikleri bu Dekla-
rasyonda belirtilen ilke ve hedef-
lere ulaşılmasının takipçisi olma-
ya davet edileceklerdir. İstanbul 

Kongresi’ nde desteklendiği gibi 
genç halk sağlığı uzmanlarının 
özel katkısı teşvik edilecektir.  
Bu çalışma ayrıca, uygun olduğu 
hallerde kardeş uluslararası kuru-
luşlarla beraber düzenlenecektir. 
Ayrıca çok uluslu kuruluşlar, sivil 
toplum örgütleri, donör kuruluşlar 
ve vakıflar, ulusal hükümetler, sek-
tör, medya, okullar, çalışma yer-
leri ve kurumlar, sağlık çalışanları, 
toplum, aile ve vatandaşlarla ortak 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
Federasyon kapasitesini ve kay-
naklarını güçlendireceğini taahhüt 
etmiştir. Bu bağlamda Dekla-
rasyonu değerlendirip izleyecek, 
halk üzerindeki etkilerini, ilke ve 
hedeflerine ulaşma yolundaki iler-
lemeleri izleyecektir. Bu, Federas-
yonun ve üyelerinin yıllık raporla-
rında yansıtılacaktır. Gelişmeler 
Federasyonun yıllık toplantıların-
da da ele alınacak ve halk sağ-
lığı dergilerinde yayınlanacaktır.  
İstanbul Deklarasyonu, Mayıs 
2012’ de Addis-Ababa’da Eti-
yopya Halk Sağlığı Derneği tara-
fından düzenlenecek 13. Dünya 
Halk Sağlığı Kongresinde değer-
lendirilecek, güncellenecek ve 
gözden geçirilecektir. 
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        BAŞIMDAN  GEÇTİ 
  Sol üst  1.büyük azı  dişi apseli  olan  bir  hasta geldi  muayenehaneye. 
Dişciden  çok  korkan  ve  bu  nedenle  dişhekimine  hiç  gitmeyen  35   
yaşlarındaki  bu  erkek  hasta  nerdeyse  7-8  yıldır  çürük  olan  ve  
sayısız  kereler  şişmiş  inmiş  bu  apseli  diş  ile  yaşayıp  gidiyormuş . 
Diş  tümüyle  çürümüş  ve  üzeri de  yarı yarıya  dişeti  ile  örtülmüş  
durumdaydı . Son  zamanlarda  ağrılar  dayanılmaz  bir  hal  alınca  da 
mecburen gelmiş .  
  Muayeneyi  tamamladıktan  sonra  moral  vermeye  çalışarak  ilaçlarını  
yazdım . 2. randevuda  hasta  o  kadar  korkuyordu ki  bir  saat  boyunca  
uğraşmama  rağmen  sakinleştiremedim  ve  3. bir  randevu  yazmak  
zorunda  kaldım . Son  randevuda  hastaya  moral  vermeye  çalışarak  
1,5  saat  konuştum. Sonunda  hasta  biraz  sakinleşti. Bir  yandan 
terlerini  silerken  bir  yandan da  anestezi  ve çekime  razı oldu . 
Başarılı  bir  cerrahi  çekim  sonrasında  dikişleri  attım . Kısa  süren  ve  
bir  hasta  için  ağrısız  ve  çok  konforlu  geçen  bu  cerrahi  sonrasında 
hastanın  memnun  olacağını  ve  teşekkür  edeceğini  düşünüyorum .  
   Ücreti sorduğunda da  150  TL  dedim . Sonuç  tahmin  ettiğiniz  gibi . 
Hasta  3  randevuda  toplam  3,5  saat  süren  bu  çalışma  için ‘’  ne  
yaptın ki  o  kadar  para  istiyorsun ‘’ dedi .  
                                                             Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF 

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

   OKUL  ANILARIMIZ 
   Preklinik  sınıfındayız  ve  model  çeneler  
üzerinde  tam  protez  yapmayı  öğreniyoruz . 
Ölçü , kapanış , diş  dizimi  derken  sonunda   
polisaj  safhasına  gelmeyi  başardım . Çalış-
manın  aşamalarına  hocalarımız  geçer  not  
verdiği  için  toplamda  iyi  bir  not  alacağımı  
hayal  ederek  keyifle  polisaj  yapmaya  koy-
uldum . Sonunda  protezin  polisajını tamam-
ladım . O  günlerin  acemiliği  içinde  bir  ça-
lışmanın  sonuna  başarılı  bir  şekilde  gel-
bilmek  çok  mutluluk  vericiydi  doğrusu . 
Pırıl  pırıl  ışıklar  saçan  çalışmayı  önüme  
koyarak  keyfini  çıkarmaya çalıştığımı  anım-
sıyorum .  
   Teslim  zamanı  geldiğinde  polisaj  motoru  
ile  son  bir  fırça  yapmayı düşündüm . Biraz  
daha  parlatayım  derken  üst  protez  fırçaya  
takıldı  ve  fırlayıp  gitti . 
   Parçalanan  protezi  elime  topladım  ve  
artık  kalacağımı  düşündüğümden berbat  
bir  moralle  Ergun  hocamıza  götürdüm . 
Ergun  hoca  bir  proteze  bakıp  bir  benim  
perişan  halime  baktıktan  sonra  bana  çok  
iyi  bir  not  vermişti .  
  Rahmetli   Ergun  Hocamızın  gösterdiği    
büyüklüğe  hala  teşekkür  ederim .  
        Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF 

          Değerli meslektaşlarımız, 
    Dişhekimliği  mesleğinin  ne  kadar  yorucu  ve  yıpratıcı  olduğunu anlatmaya  
 gerek  yok  . Onca  zorluklara  rağmen , son  hastamıza  kadar  tempomuzu  dü-
şürmeden  kimimiz  hastanede ,  kimimiz   muayenehanede  çalışır  dururuz . 
Özverilerimize  karşılık  olarak  beklediğimiz , hastalarımızın  yüzündeki  hoş  ve   
sıcak  bir gülümsemeyi  görmektir  yalnızca .  Görür  görmez de  bütün  yorgunlu-
klarımız  uçup  gidiverir .  
  ‘’Biraz Gülelim‘’  sayfamızı da  hastalarımızı  uğurladıktan  sonra  bir  fincan  
çay içerken , biraz  gülümseyebilmek  amacıyla  hazırlamaya  çalıştık . 
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