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Astra Tech İmplantlarıyla yapılan prospektif çalışmalardaki marjinal kemik 
seviyesindeki değişim sonuçları. 

*Araştırmacılara göre standart norm:
Albrektsson, T. et al. Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25.
Albrektsson, T. and Zarb, G.A. Int J Prosthodont 1993;6(2):95-105.
Roos et al. Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504-514.

Astra Tech İmplant Sistemi™ yeni bir standart oluşturdu
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Zaman Periyodu

Astra	Tech	İmplant	Sistemi™	ile	kemik	seviyesinin	korunması

5 yıllık çalışmalar (1-3), 3 yıllık çalışmalar  (4-6), 2 yıllık çalışmalar  (7-8), 
1 yıllık çalışmalar  (9-12)
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Serdar SÜTCÜ
Başkan Vekili & Editör

Yıl 2010 ve hala bir Ulusal Ağız ve Diş Sağlığı programımız yok, 
Sağlık Bakanlığı bir an önce bu programı gerçekleştirmelidir. Bu 
programda neler olacak; Ülkenin gelecek yıllardaki dişhekimi ih-
tiyacı, bölgesel dişhekimi dağılımları, bunların nasıl iyileştirileceği, 
toplumun ağız ve diş sağlığı seviyesinin nasıl yükseltileceği, bu 
yolda kamu ve özel muayenehanelerin/tüm kaynakların  nasıl or-
taklaşa kullanılacağı, koruyucu dişhekimliği hizmetlerinin planla-
maları, okul çocuklarının eğitimi, açılacak üniversitelerin planlan-
ması gibi birçok konu bu programın içinde olacak. Tabii o zaman 
keyfi kararlar, siyasi kararlar alınamayacak, ben yaptım oldu de-
nemeyecek, bilimsel kriterlere uygun davranmak gerekecek. O da 
bu iktidarın istediği yöntem değil… 

Otuz Dişhekimliği Fakültesi var ülkemizde ve fakülteler ikinci eği-
tim planlamaları yapıyor. Tüm bunları yaparken hiçbir program, 
plan yok. Bilimsellikten uzak, siyasi tercihler ön planda. Bir ilin 
parti başkanı, milletvekili karar verdi mi oluyor. Meslek örgütümü-
ze danışılmadan, fikri alınmadan alınıyor tüm kararlar. Bu kadar 
pahalı ve zor bir eğitimin sonunda mezun olan genç meslektaşları-
mızı yalnız bırakıyorsunuz. Siyasiler, eğer bu ülke insanına gerçek-
ten hizmet etmek istiyorlarsa, yeni fakülteler açmak yerine, acilen 
koruyucu programları uygulamaya koysunlar.

Asıl amacı eğitim olan dişhekimliği fakülteleri de para derdine 
düştü. Entegre klinik açma maskesine sığınarak para kazanma 
hırsıyla, semt poliklinikleri açma yarışına girdi. İlkini Gazi Üniversi-
tesi Dişhekimliği Fakültesi’nin açtığı Yenimahalle semt polikliniği, 
birçok  soru işaretini de beraberinde taşıyor. Yenimahalle Beledi-
yesi ile yaptığı anlaşma, bu anlaşmada taraf olan üçüncü kişiler, 
burada gerçekten öğrenciler mi çalışacak, doktora öğrencileri de 
çalışacak mı, doktora öğrencileri nasıl çalıştırılıp nasıl ücretlendi-
rilecek. Rotasyonlu sistemde, iki aylık periyotlarla sigortalandırılıp 
sonra çıkartılıp, yeni rotasyoner mi sigortalanacak, bunların hepsi 

Ulusal Ağız ve Diş Sağlığı
Programımız Yok
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soru işareti. Dekan bey bunları açıklamalı, etik 
değerlerin dışında bir uygulama yapmadığını, 
mezun ettiği dişhekimlerine, herkese anlatmalı. 

Bugün herkesle kavgalı bir hükümet bulunuyor. 
Bu iktidar bütün gücünü galiba kavgadan ve bu 
ülkenin geriliminden alıyor, demokratik kitle ör-
gütlerini, sendikaları sevmiyor. Meslek odaları ile 
kavgalı. Söylemlerini ideolojik bulduğu bu örgüt-
leri muhatap almıyor. Başbakan örgütlü toplum 
olmayı ileri demokrasi olmanın bir ön koşulu 
olarak görmüyor. Başbakanın ileri demokrasi 
anlayışı farklı düşüncelere izin vermiyor, eleştiri-
ye tahammülü yok. Eczacılar odasına kızıp ilacı 
marketlerde sattırmayla tehdit edebiliyor. 

Unutulmamalıdır ki seçimle iş başına gelmek, 
millet iradesinin mutlak, sınırsız kullanımı anlamı-
nı taşımaz. 

Hükümetin kendi yasamızla ilgili müdahalesi de 
asla kabul edilemez. Siyasetin ve siyasetçilerin 
gölgesinde değil, özgür irademizle tartışarak, 
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çıkarlarını 
ortaklaştırdığımız kararların uygulanmasını isti-
yoruz. Siyasi iktidarın, doğrudan seçimlerimizle 
ilgili bir yasa değişikliğine boyun eğilmesi, mes-
lek örgütümüz üzerinde oluşturacağı tahakkü-
münün de kabul edilmesi anlamına gelmektedir. 
Yönteme sessiz kalınması sonucu açılan bu yol 
genişleyerek devam edecek; kaybeden meslek 
ve meslek örgütü olacaktır. Bu tasarıyı hazırlayan 
kişiler, toplumun ağız ve diş sağlığının sorunu-

nun kamu yoluyla  çözülemeyeceğini, çözüm için 
ülkenin tüm kaynaklarının kullanılmasının gerek-
liliğini hükümetlerine anlatabilselerdi çok daha 
faydalı bir iş yapmış olacaklardı.

Bundan bir yıl önce Mustafa BALBAY ile Ankara 
da Cumhuriyet gazetesinde odasında  dergimiz 
için yapacağımız bir röportaj ile ilgili olarak,  Anka-
ra Dişhekimleri Odasının etkinliklerinde yer alma, 
duyurma, daha bir çok konularda görüşmüştük. 
Bizlere her türlü desteği vereceğini samimi olarak 
ifade etmiş ve sürekli iletişim içinde olma dilekle-
riyle yanından ayrılmıştık. Sonraki hafta yeniden 
buluşacaktık, göz altına alındığını öğrendik. Göz 
altına alındığı gün Mustafa Balbay’a mesaj gön-
dererek göz altına alınışını kınayarak, göz altına 
alınmasının belirsizliğe dönüşmemesini dilemiş-
tim. Endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu 
bu bir yıl gösterdi.  Birinci yılda bu ne hukuksuz-
luk, bu ne yasa dışılık, bu ne intikam…

Yeni hukuk düzeniyle ülkem hangi karanlıklara 
götürülmeye planlanıyor. İktidar bundan sonra 
yapmayı düşündüğü anayasa değişikliği ile kaç 
Mustafaların canını yakmayı planlıyor. Mustafalar 
içeride oldukça emellerine daha mı kolay ulaşa-
caklar ?

Birileri artık Türkiye’ye yük oluyor, Türkiye biri-
lerini taşıyamaz duruma geldi. Seçimler aydınlık 
geleceklere bir yol olsun. 
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İlkini Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nin 
açtığı, diğer fakültelerin yer arayışına girdiği  

Üniversite Semt Poliklinikleri nedeniyle 
üniversiteler asli görevleri olan "EĞİTİMİ" 

unutarak gelirlerini arttırma derdine düştüler...
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Gazi Üniversitesi ve CHP Yenimahalle Belediyesi iş-
birliğiyle 12.08.2010 tarihinde Karşıyaka Semt Po-
likliniği hizmete açıldı. Açılışını CHP Genel Başkanı 
Deniz BAYKAL’ın yaptığı semt polikliniği hakkında 
Ankara Dişhekimleri Odası olarak taşıdığımız kaygı-
ları bir mektup ile CHP Genel Merkezine iletirken aynı 
zamanda Yenimahalle CHP Belediye Başkanı ile ma-
kamında görüşüldü. Görüşmede CHP’li başkan’a 
geçmişte de hukuksal alt yapıları olmayan benzer 
merkezlerle ilgili olarak hukuki mücadele sürdürü-
lerek buraların kapatıldığını belirttik. CHP ‘li Başkan 
böyle bir durumda gerekirse kendilerinin böyle mer-
kezler açarak hizmet verebileceklerini belirtti. ADO 
olarak kendi hekimleriyle yapılacak böyle bir hizmetin 
sıkıntı yaratmayacağını CHP ‘li başkana bildirdik.

Amacı eğitim olan bir  fakültenin bu tür bir işbirliği-
ne bir işletme amacıyla giriştiği herkesin malumudur. 
Döner sermaye gelirlerini artırmak amacıyla yapılan 
bu girişimi eğitim kurumuna yakışmayan, etik de-
ğerlere aykırı bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu 
açılan semt poliklinikleri hakkında Gazi Üniversitesi 
Rektörüne ve Dişhekimliği Fakültesi dekanına soru-
yoruz;

1. Gazi Üniversitesi, Yenimahalle Belediyesi arasın-
da nasıl bir protokol yapılmıştır?

2. Bu protokolde taraf olan üçüncü kişi veya kişiler 
var mıdır?

3. Hizmet satın alınan başka kişi veya kişiler var mı-
dır?

4. Bu semt polikliniklerinde öğrenciler dışında çalı-
şanlar olacak mıdır?

5. Öğrenciler dışında doktora öğrencileri, öğretim 
üyeleri çalışacak mıdır?

6. Kaç tane semt polikliniği açılması planlanmakta-
dır?

7. Mezun ettiğiniz öğrencilerin bu haksız rekabet 
ortamında nasıl ayakta durabileceğini düşünü-
yorsunuz?

ADO olarak Sağlık 
Bakanına soruyoruz;
• Her ay yeni bir Dişhekimliği Fakültesi açıyorsu-

nuz.

• İkinci öğretim planlaması yapıyorsunuz.

• Muayenehanelerden hizmet satın almıyorsunuz.

• Ülkenin sağlık politikalarını düzenlerken muaye-
nehaneleri göz ardı ediyorsunuz.

• İlçelere kadar ADSM’ler açıyorsunuz.

• Üniversitelerin semt polikliniklerine destek veri-
yorsunuz.

• Her mezun olan meslektaşımızı istihdam edemi-
yorsunuz.

• Mezun olan Dişhekimlerimizi nasıl değerlendir-
meyi düşünüyorsunuz? Bu kadar çok dişhekimi-
ne istihdam yaratabilecek misiniz? 

ADO olarak meslek örgütümüz ve Sağlık 
Bakanlığı’nın ortak çalışması ile gelecek yıllara 
ait planlamalar yapılmalı, yeni fakülteler açılma-
sı, kontenjanların artırılması, ikinci öğretim, semt 
poliklinikleri açılması konularında ortak ha-
reket edilmelidir. Her söylemde konu-
ların paydaşları meslek örgütlerinin 
fikrini alıyoruz diye söylemlerde 
bulunan hükümet ve ba-
kanlığın bu konuda ne 
kadar inandırıcı ol-
duğu ortadadır. 
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Kanunun iptali için başvurulması 
isteminde bulunulan hükümleri içe-
ren değerlendirme aşağıdadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM Grup Başkan Vekilliği’ne,

Bilindiği üzere 5947 Sayılı Üniversi-
te ve Sağlık Personelinin Tam Gün 
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
30 Ocak 2010 tarihinde 27478 sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Söz konusu Yasa 
ile genel olarak sağlık hizmetle-
rinde çalışanların çalışma koşulla-
rından özlük haklarına kadar ciddi 
değişiklikler yapılmıştır. Bu deği-
şiklikler arasında en dikkat çekeni 
üniversite öğretim üyeleri ile bütün 
sağlık çalışanlarının kısmi zamanlı 
çalışma hakkının ortadan kaldırıl-
masıdır. Söz konusu düzenleme-
nin, özlük haklarına yönelik eksik 
düzenlemeler sebebiyle, hukuka 
ve Anayasa’ya aykırılığı noktasında 
ileri sürülen eleştirilerin yanı sıra; 
anılan Yasa ile yapılan pek çok 
değişiklikte eşitlik ilkesine aykırı dü-
zenlemeler de bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Yasa’nın genel ka-
rakteristiğine ilişkin ileri sürülmüş 
ve CHP’ye de iletilmiş olduğu ta-
rafımızdan bilinen raporlarda belir-
tilenlerden farklı olarak doğrudan 
dişhekimlerini etkileyen hükümlere 
ilişkin bir kısım değerlendirmeleri-
mizin paylaşılmasında yarar görül-
müştür.

“Tam Gün” Yasasında resmi ku-
rum dişhekimlerinin özlük hakları 
ağır biçimde ihlal edilmektedir.

 5947 sayılı Yasa’da resmi sağlık 
kurumlarında çalışan dişhekim-
lerine maaşlarının yanı sıra döner 
sermaye gelirinden belli bir pay 
verilmesine yönelik düzenleme 
mevcuttur. Bu düzenlemeyle söz 
konusu kurumlarda çalışan dişhe-
kimlerinin tam zamanlı çalışma se-

bebiyle kaybettikleri gelirler kısmen 
de olsa telafi edilmektedir. Ancak, 
çalıştıkları kurumlar itibariyle her-
hangi bir döner sermaye geliri ol-
mayan dişhekimleri 5947 sayılı 
Yasa’nın ana mağdurları arasında-
dır. Bu dişhekimleri, yasa uyarınca 
muayenehanelerini kapatacak ya 
da ikincil çalışmalarını sonlandıra-
caklardır. Herhangi bir döner ser-
maye gelirine de sahip olmamaları 
sebebiyle “çıplak maaş” ile yetin-
meleri istenen diş hekimleri yürü-
tülen mesleki faaliyet olarak resmi 
sağlık kurumlarındaki meslektaşları 
ile aynı işi yapmalarına karşın çok 
daha düşük bir ücret ile çalışmak 
zorunda kalacaklardır.

5947 sayılı Yasa ile çalışanların, 
yaptıkları işe uygun adaletli bir üc-
ret elde etmeleri için gerekli tedbir-
leri almakla yükümlü olan Devletin; 
bu yükümlülüğü bir yana bırakıla-
rak bütünüyle adaletsiz bir ücret 
sisteminin kabul edilmiş olması; 
öte yandan dişhekimlerinin yap-
tıkları işe göre değil çalıştıkları yere 
göre ücret belirlemesinde bulunul-
muş olması Anayasanın 10. ve 55. 
maddelerinin açık hükümlerine te-
melden aykırılık taşımaktadır.

“Tam Gün” Yasasında dişhekim-
leri ile hekimler arasında ve farklı 
birimlerde çalışan dişhekimleri 
arasında ölçüsüz bir fark yaratıl-
maktadır.

Ülkemizde dişhekimleri meslekleri-
ni genel olarak muayenehanelerde 
serbest dişhekimi biçiminde icra 
etmektedir. Bir çok resmi kurumda 
ilgili kurum çalışanları ile bakmak-
la yükümlü oldukları kişilerin ağız 
ve diş sağlığı sorunlarının gideril-
mesinde yardımcı olan dişhekim-
leri görev yapmaktadır. Bunların 
dışında, her kademe resmi sağlık 
kurumunda genel olarak topluma 
hizmet veren dişhekimleri de bu-
lunmaktadır.

5947 sayılı Yasa ile getirilen sis-
tem uyarınca kamu sağlık tesisle-
rinde çalışanların gelirleri “maaş + 
döner sermaye ödemesi” şeklinde 
belirlenmiştir. Buna göre, dişhe-
kimlerinin geliri çalıştıkları birimin 
teknik olanakları, personel sayısı, 
hizmet sundukları insanların sayısı 
ile bunların dişhekimine başvuru 
alışkanlıkları gibi pek çok değişken 
ile belirlenen bir gelirin paylaşılma-
sına endekslenmiştir. Bu gelirin 
ortaya çıkmasındaki değişkenlerin 
hemen hiçbiri hakkında dişhekimi-
nin bir belirleyiciliğinin olmadığı da 
açıktır. Bu çerçevede, kamu gö-
revlisinin gelirinin yürüttüğü kamu 
hizmetinden elde edilen gelire göre 
belirlenmesi kamu hizmeti anlayı-
şının tümüyle dışında olduğu gibi; 
aynı işi yapan dişhekimlerinin, ça-
lıştıkları birimler itibariyle birbirinden 
çok farklı gelirlere sahip olmaları 
da eşitlik ilkesinin yanı sıra emeğin 
ücretlendirilmesinde adaletli bir sis-
tem kurulmasını zorunlu kılan Ana-
yasa hükmüne de açıkça aykırıdır.

Öte yandan dişhekimlerinin çalış-
tıkları kimi birimlerde mesleki ola-
rak benzer işi yaptıkları tabiplerle 
aralarında ciddi gelir uçurumları 
yaratacak biçimde katsayı belirle-
meleri de eşitlik ilkesine aykırıdır. 
Bu çerçevede, 5947 sayılı Yasa-
nın 10. maddesiyle, nöbet ücreti-
ni belirleyen çarpan göstergesinin 
tabipler için 90, diştabipleri için 
ise 80 olarak belirlenmiş olması ile 
12. maddesiyle Türk Silahlı Kuv-
vetleri kadrolarında bulunan tabip 
personel ile diş tabibi personele 
verilecek tazminat oranları arasın-
da yaratılmış olan farklılığın hiçbir 
mantığı bulunmamaktadır. Örne-
ğin, tabip asteğmenin tazminat 
oranı 240 olarak belirlenmiş iken 
aynı şekilde asteğmen olan bir diş 
tabibinin tazminat oranı, neredey-
se yarısı kadar, 130 olarak belir-
lenmiştir! Bunun da ötesinde bir 
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Tam Gün Yasasına ait
Anayasaya Aykırı Hükümler 
CHP’ye İletildi...
5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün 
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun dişhekimleri yönünden Anayasa’ya aykırı hükümleriyle 
ilgili değerlendirmeler 2 Mart 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk 
Partisi TBMM Grup Başkan Vekilliği’ne iletildi.

İçindekiler

14 20
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Böylesi bir değişikliğin Odalar arasında mutabakat-
la kararlaştırılıp, meclise götürülmesi gerekmek-
tedir. Öte yandan TDB Kanununda yer alan kimi 
sorunlar nedeniyle, değişiklik yapılması defalarca 
gündeme gelmiş, Oda Başkanları toplantılarında 
saatler, günler süren çalışmaların sonunda çeşitli 
kararlar alınmıştır. Kimi Odaların siyasi ilişkilerini 
kullanarak yasa değişikliklerini kendi çıkar ve 
görüşleri doğrultusunda gerçekleştirmelerini doğal 
göreceksek, o zaman bu yapılan toplantıların da 
hiçbir anlamı kalmamış, bütün bu toplantılar ve 
emek boşa gitmiş demektir.

Tüm bunlara karşın; Milletvekili 3 meslektaşımızın 
özellikle seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir 
değişikliği TBMM`ne tek taraflı olarak sunmaları 
ve bu yönde bir düzenlenme istemeleri; demokra-
tik olmamanın ötesinde ahlaken de kabul edile-
meyecek bir düşüncedir.

Böyle bir uygulamaya sessiz kalınması; Türk 
Dişhekimleri Birliği`nin bundan sonra siyasi müda-
halelere açık olması, Odalarımızın seçim süreçleri-
ni birilerinin TBMM içindeki ilişkileri ile çözmeleri 
şeklinde bir yolun açılması demektir.

Siyasi iktidarın, doğrudan seçimlerimizle ilgili bir 
yasa değişikliğine boyun eğilmesi, meslek örgütü-
müz üzerinde oluşturacağı tahakkümünün de ka-
bul edilmesi anlamına gelmektedir. Yönteme ses-
siz kalınması sonucu açılan bu yol genişleyerek 
devam edecek; kaybeden meslek ve meslek 
örgütü olacaktır. 

Ayrıca milletvekili meslektaşlarımızın mensubu 
olduğu hükümet tarafından yeni hazırlanan Sağlık 
Meslek Mensupları Birliği kanun tasarısı taslağının 
da değiştirilmek istenen 3224 sayılı Kanunun 21. 
maddesi ile aynı hükmü içermesi, göz ardı ed-
ilmemesi gereken çelişki olarak görülmektedir.

Biz; TDB ve Dişhekimleri Oda Yöneticileri olarak;

Vesayet altında bir meslek örgütü olmak istemi-
yoruz!

Siyasetin ve siyasetçilerin gölgesinde değil, 
özgür irademizle tartışarak, mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın çıkarlarını ortaklaştırdığımız 
kararların uygulanmasını istiyoruz!

Bu yasa değişikliği teklifinin geri çekilmesinin tarihi 
bir sorumluk olduğunu kamuoyuna sunuyoruz.
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Dişhekimi 3 milletvekili 15 Ekim 2009 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Birlik 
Genel Kurulunun Oluşumuna dair 21. maddesinin 
değiştirilmesini istemişlerdir. 

3224 Sayılı Kanun, 7 Haziran 1985 tarihinde TBMM 
tarafından kabul edilmiştir. Anayasamıza göre 
temel düzenleyici olan bu kanun; dişhekimlerinin 
mesleki yapısını oluşturan Dişhekimleri Odaları ve 
Türk Dişhekimleri Birliğinin oluşumunu, işleyiş ve 
yönetim kurallarını belirlemiştir.

TDB kurulduğu günden bu yana sürekli gelişmiş ve 
kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmıştır. 
Gerek üyeleri gerekse toplumun ağız ve diş 
sağlığına ilişkin önemli çalışmalar yapmış, kurum-
sal kimliğine yakışır bir biçimde, bu alanda ve ülke 
politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmaya 
hak kazanmıştır. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde; sivil toplum kuruluşları, 
sendikalar, siyasi partiler ve dernekler birbirin-
den oldukça farklı seçim sistemlerine, genel ku-
rul oluşum biçimlerine sahiptirler. Hiçbir sistemin 

ideal bir sistem olduğu söylenemeyeceği gibi her 
sistemin kendine özgü üstün ve zayıf yanları vardır. 
Buna karşın, eğer ideal bir evrensel demokra-
si sistemi olsaydı bu kadar çeşitlilik olmaz, tek 
tipliliğe gidiş olurdu. Ama asıl önemlisi; batıda yüz 
yılı devirmiş böylesi kuruluşların, ihtiyaç duydukları 
mesleki düzenlemeleri de kendi içinde kararlaştırıp 
yapıyor olmasıdır. Düzenlemelerde ciddi bir ada-
letsizlik varsa bu durum hukuk yoluyla mahke-
melerde çözülür. Ama özellikle siyasi iktidarların 
dışında yer alan ve demokrasi gereği de siyasi 
iktidarlar karşısında özerk olmaları gereken bu tür 
kuruluşlarla ilgili düzenlemelerin meslek örgütler-
ine danışılmadan, onların görüşleri alınmadan yine 
siyasi iktidarın ağırlıklı olduğu meclis tarafından 
değiştirilmesi, doğrudan demokrasinin ruhuna 
aykırıdır. 

TDB ve Dişhekimleri Odalarının birlikte tartıştığı 
konuların milletvekillerine anlatılarak destek iste-
nilmesi, konunun anlaşılmasını kolaylaştırırken, 
tüm dişhekimlerini ilgilendiren bir konuda; Ge-
nel Kurullarımız ve Başkanlar Konseylerimiz gibi 
politikalarımızı oluşturan zeminlerde tartışılmadan, 
ortak görüş oluşturulmadan yapılan bu tür uygula-
malar etik kurallara da aykırıdır.

3224 Sayili Kanunda Değişiklik Önerisi İle İlgili
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının 
Ortak Basın Açıklaması...

Vesayet Altında Bir 
Meslek Örgütü Olmak 
İstemiyoruz...

Vesayet Altında Bir 
Meslek Örgütü Olmak 
İstemiyoruz...

692010 • Sayı: 1

Yıllardır başkentlileri soğuk kış aylarının etkisinden 
müzikal bir baharla  arındıran Uluslararası Ankara 
Müzik Festivali 5-30 Nisan 2010 tarihleri arasında 
başkentte bir kez daha müziğin her türü ile her 
renkten ve çeşitten sanat çiçekleri açtırıyor.  “Ankara 
Baharı Müzikle Daha Güzel” dedirten festivali ilk 
günden bu yana Ankara ile bütünleşmiş Sevda-Cenap 
And Müzik Vakfı düzenliyor.

Kurucuları ve faaliyetleri ile Ankara’ya malolmuş Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, günümüz-
deki amaçlarına benzer hedeflerle, 1940 yılında kurulan Ses ve Tel Birliği'nin dağılmasının 
ardından, 1965 yılında kurulan Sevda-Cenap And Müzik Tesisi sonrası  1973 yılında bugünkü 
oluşumuna dönüştü.

O tarihten bu yana Vakıf, hizmet alanını sürekli genişleterek Türk bestecilerinin eserlerinin ya-
zımı, notalarının basılması, kayıtlarının gerçekleştirilmesi, konserler, çoksesli müzikle ilgili kitap 
yayınları, CD'ler, burslar, içinde gitar yarışmasının da yer aldığı Gitar Bienali, amatörlere yönelik 
kurslar, sosyal içerikli müzik projeleri ve korolarıyla çalışmalarını sürdürmekte.

Vakıf etkinliklerinin en önemli iki tanesi Vakıf tarihçesi ile bağlantılı özel anlamları ve anma nite-
likleri olan tarihlerde düzenlenmektedir. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, kurucusu olduğu 
vakıf eliyle, müzik alanında “sanat koruyuculuğu”sürdürülmekte olan Cenap And’a ithafen  her 
yıl aramızdan ayrıldığı 4 Nisan tarihinde başlamakta,  çoksesli müziğe önemli katkı sağlamış, 
icracı, besteci ve eğitimcilerin "Onur Ödülü Altın Madalyası" ile ödüllendirildiği tören ise 1989 
yılından beri Cevza And  anısına  her yıl yaşama veda ettiği 6 Aralık’ta düzenlenmektedir. 

Bahar aylarına dönersek; Vakıf, evrensel çoksesli müziği yaşamın bir parçası haline getirme 
çabalarını sürdürülürken, ''Başkent’e yaraşır bir festival'' hedefleyerek, Uluslararası Ankara 
Müzik Festivali’nin düzenlenmesi görevini üstleniyor. Ve....5 Nisan’da neredeyse bir veya bir-
kaç gün süren her türlü kültürel etkinliğin Festival olarak nitelendirildiği ülkemizde gerçek bir 
Festival hem de 26 yılı geride bırakmış uluslararası nitelikli bir müzik festivali 27. kez sanatse-
verlerle buluşuyor. 

5-30 Nisan 2010 tarihleri arasında, 26 gün boyunca sürecek 27. Uluslararası Ankara Müzik 
Festivali’nde toplam 24 etkinlik gerçekleşecek. Yıllardır “Ankara Baharı Müzikle Daha Güzel” 
sloganıyla müzikal bir baharı müjdeleyen festival etkinliklerin çoğunluğu bu sene de yıllardır 
festivale evsahipliği yapan ve festivalle özdeşleşen Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda ya-
pılacak. Festival tınıları Ankara'nın geneline dağılmış 7 salondan yayılacak.

1973 yılında “çoksesli müziği yaygınlaştırmak, Türk bestecilerinin eser üretimini desteklemek, 
eserlerinin tanıtımını yapmak” misyonu ile kurulan Sevda–Cenap And Müzik Vakfı tarafından 
26 yıldır düzenlenen festival kendine özgü gelenekleri de doğuruyor.   

Ankara’nın Festivali
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Kendi dekanını atayamayan bir üniversite-
den ne beklenebilir ki? Devlet üniversitele-
rinde padişah yetkilerine haiz, büyük parasal 
kaynakları yöneten rektörler dekan atamada 
yetkisizler. Ama nedense Anayasa ve yasa-
larda yükseköğretimin genel yapılanmasını 
sakil gösteren bu maddelerde bir iyileşmeye 
bir türlü gidilemiyor. 

1986 yılında Avrupa üniversitelerinin Bolog-
na Üniversitesi’nde kabul ettikleri ve Magna-
Charta olarak adlandırdıkları deklarasyona 
göre, üniversite coğrafik ve tarihsel neden-
lerle farklı biçimlerde organize olmuş toplu-
mun kalbinde yer alan özerk kuruluşlardır. 
Üniversiteler araştırma ve öğretimle bir kültür 
oluşturur ve onu nesilden nesile aktarır. Üni-
versitelerin her türlü politik ve ekonomik yak-
laşımlardan özerk kuruluşlar olarak işlevlerini 
sürdürmeleri gerekmektedir. Hükümetlerin, 
üniversitelerin bu özerkliğine saygı duymaları 
ve korumaları gerekir. 

YÖK’ün yararları veya zararları geride ka-
lan 25 yıl boyunca çok tartışıldı. Ama bu-
gün YÖK’ü çok faydalı bulanlar bile artık bu 
kurumun işlevini tamamladığı, üniversiteler 
üzerindeki merkezi denetimin azaltılması 
gerektiği görüşünde. YÖK Başkanı’nın bir 
iyileştirme doğrultusunda siyasi otoriteye bir 
çağrı yapıp yapmadığı da bilinmiyor.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 
3 dönem başarıyla yöneten Prof. Dr. Nejat 
Bora Sayan ile dekanlık ataması sonrası gö-
rüştük. 

ADO: Evet seçimler bitti, atamalar yapıldı 
ama sular durulmadı, konu hala tüm sıcak-
lığıyla gündemde, neler diyeceksiniz bu 
süreçle ilgili?

N. B. SAYAN: Ankara Üniversitesi Dişhe-
kimliği Fakültesi'nin bu dönem yapılan de-
kanlık eğilim belirleme yoklaması veya seçi-
mi gerçekten ilginç gelişmelere sahne oldu. 
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu seçim 
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EÜ Dişhekimliği Fakültesi’ndeki seçimde 
dokuz oyla üçüncü olmasına rağmen dekan 
yapılan Prof. Dr. Celal Artunç’ tan sonra, AÜ 
Dişhekimliği Fakültesinde 16 oyla üçüncü 
olan Prof. Dr. Adnan Öztürk atandı.

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde 
Öğretim üyeleri demokratik seçime karşın 
YÖK´ün atamasına tepkilerini istifalarıyla 
göstermişti. Dişhekimliği Fakültesi’nin yöne-
tici hocaları istifaları için “Öğretim üyelerini, 
onların oylarını yok sayan YÖK’e karşı yapıl-
mış bir protestodur, bu atamaya itirazımız-
dır” diye konuşmuşlardı.

EÜ’deki  bu atama sadece fakültede değil 
üniversitede de tepkiyle karşılanmıştı, Sena-
to aynı gün olağanüstü toplanarak atamayı 
“üniversiteye müdahale” olarak değerlendi-
rerek, üzüntü ve kaygı duyulduğu açıklan-
mıştı. 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz böyle bir atamanın geleneklerinde 
olmadığını belirterek. Ege Üniversitesi’nde 
çeşitli düzeylerde yöneticilerin belirlenmesi, 
uzun süredir örnek gösterilebilecek demok-

ratik bir usul içinde gerçekleşmekteydi diye-
rek tepkisini belirtmişti.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde 
de benzer olay yaşandı. Yapılan seçimler son-
rasında 44 oyla Prof. Dr. Nejat Bora SAYAN 
birinci, 34 oyla Prof. Dr. Reha KİŞNİŞCİ ikinci 
ve 16 oyla Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK ise üçün-
cü oldu. YÖK üçüncü olan adayı dekan olarak 
atadı.

Atamalardan sonra fakültede başlayan tep-
kiler yazılı medyaya da konu oldu. Haber-
türk gazetesi yazarlarından Balçiçek Pamir 
konuyla ilgili yazısında, bu yaşananlardan 
sonra olanın öğretim üyelerine, üniversite 
özerkliğine, bolca da demokrasiye olduğunu 
belirterek, "Öğretim üyeleri niye oy veriyor" 
diye sorguluyor. 

 
Özerk üniversite kavramı ile genellikle ifade 
edilmek istenen, üniversitenin gerek yönet-
sel, gerekse de bilimsel bakımdan devlete 
karşı özerk olmasıdır. Türkiye’nin 12 Eylül’de 
kaybettiği şeylerden biri de üniversite özerk-
liğiydi.

Dekan Atamaları
Fakültelerde
Huzursuzluk Yarattı

Dekan atamaları dişhekimliği fakültelerini karıştırdı. 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
sonra Ankara Üniversitesinde de benzer bir olay 
yaşanarak, seçimlerde üçüncü olan
Prof. Dr. Adnan Öztürk dekan olarak atandı.
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Durul ve
Davul
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Ülkemizin  en  iyi davulcularından ve en sevilen orkestra şeflerinden  biri olarak ün yapmış olan  
Durul  Gence’nin   ilk müzik deneyimleri Bahçelievler İlkokulu Korosu’ nun  Ankara  Radyosu   

konserleriyle  oluşur.  Bir süre piyano dersleri alırsa da Yarım Asır’ı aşacak olan  davul  tutkusu ve 
gerçek  DURUL ve DAVUL SERÜVENİ 1954 yılında  girdiği Deniz Harp Okulu ve Lisesi’nin Orkestra 

ve Vokal Grubu ile başlar. Yakın arkadaşı  Erkut Taçkın’ın da yer aldığı bu grup Türkiye’ nin
Vokal müzik yapan ve Rock’n Roll çalan ilk topluluğudur.

Gence,  kurduğu  gruplarla Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju  Okan,  
Özdemir Erdoğan, Ertan  Anapa ve Tayfun Karatekin gibi o günlerin önde gelen yıldızlarına eşlik 

etmiş, İstanbul’un eğlence hayatına damga vuran tüm  kulüplerin kapıları Durul Gence ile açılmış, 
Şeyh Şamil’e ithaf etmiş olduğu düzenleme Gence’yi doruğa taşımıştır.

Birlikte çaldığı Herbie Mann, Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Lili İvanova gibi dünya 
ünlüsü  müzisyenlerin takdirlerini kazanmış olan Durul Gence’yi ABD Kültür Ataşesi  Kenton Keith 
ünlü “Blood, Sweat  and Tears” grubu ile tanıştırırken “Türkiye’de uluslararası değerlere sahip yegane 

müzisyen Durul Gence’dir” ifadesini kullanmıştır.

Hamburg’da ikamet ettiği 10 yıl içerisinde Avrupa’da davet edildiği müzikal etkinliklerde ve 1995’de 
6 kişilik grubuyla katıldığı Houston Festivali’nde, Türk müzisyenlerinin çağdaşlığını  kanıtlamış, 

rahmetli Arif Mardin’in önerisiyle, Caz Müziği’nin tanıtımı için gösterdiği çabalar dolayısıyla 
Berklee Müzik Koleji’nin verdiği bir burs ile ödüllendirilmiş ve Boston’a giderek Müzik ve Caz Tarihi 

konularındaki  bilgilerini  zenginleştirmek  olanağını  bulmuştur.

Helin ARAS TEK: Öncelikle da-
vul ve davulcularla ilgili kısaca 
neler söylersiniz ? 

Durul GENCE: İnsanoğlunun ken-
di sesinden sonra gelen ilk müzik 
aleti DAVUL’dur.  Başlangıçta içi 
oyulmuş ağaç kütüklerine, daha 
sonra bu oyuklar  üzerine  gerilen  
kurutulmuş hayvan  derilerine  değ-
neklerle  vurularak  elde  edilen haz 
verici titreşimler, insanın bilinen en 
büyük tutkusu olan müziğin ilk ör-
neklerini oluşturmuştur. Kodlanmış 
vuruşlarla uzaktan iletişim kurmak, 
ayrıca avda, savaşta ve törenlerde 
yoğunlaşan duyguları ifade etmek 
amacıyla kullanılan davullar, bu-
gün olduğu kadar ilkel yaşamda da 
önemli olan eğlencelerin vazgeçil-
mez unsurları olmuşlardır. 

Davul çalabilmek ancak belirli rit-
mik hünerlerin kazanılıp geliştiril-
mesiyle gerçekleşebilir. Bunun için 
de zamana ve yoğun bir dikkat ile 
sürekli egzersiz yapmayı gerektiren 
özverili çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Canlılar ürettikleri seslerle var ol-
duklarını belli ettikleri kadar, çevre-
deki sesleri duymakla da yaşamak-
ta olduklarının bilincine varır ve bu 
seslerden etkilenirler. Davulcular 
sanki var olduklarını kanıtlamak 
için çalarlar, çalarken de düzenli 
hale getirdikleri ritimlerle, çevre-
de bulunanları etkileri altına alırlar. 
Oluşturdukları ses girdabının çekim 
gücüne direnmek imkansız gibidir. 
Kaslarımızın  kontrolunu ele geçi-
ren bu güç, bizi çalmakta oldukları 
ritmin motiflerine uygun hareketler 
yapmaya zorlar. DANS dediğimiz 

olgu bu hareketlerin ürünüdür. 
Dans edenlerin uyumlu hareketleri 
davulcuların coşkusunu   arttırmak-
tadır. Bu etki ve tepki döngüsü iv-
meyi hızlandırıp, heyecanın doruk-
lara ulaştığı görkemli bir kutlamaya 
dönüştürür. Aslında kutlanmakta 
olan yaşamakta olmanın mutluluğu 
ve erdemidir.  

Helin ARAS TEK: Hayatınıza 
Ankara’da Gence Pre-school ve 
Durul Gence sanat kursları mer-
kezinde dersler vererek devam 
ediyorsunuz.  Biraz bu seçimi-
nizden ve merkezinizden bahse-
debilir misiniz?

Durul GENCE:  50 yılı aşkın bir 
zamandır asıl uğraşım olan müzik 
konusunda ilgili çevrelere  kendini 
kanıtlamış biri olarak bundan son-
raki yaşamımda kendime seçmiş 
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Merih BAYKARA
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı

Arşivimdeki iki yazının aradan geçen zamanda güncelliğinden bir 
şey kaybetmediğini, hatta bana çok fazla söyleyecek bir şey bı-
rakmadığını gördüm. Bu yüzden dönemin son yazısını, arkada-
şımız ve Ankara Odası’nın üyeleri olmasından gurur duyduğum 
Bülent ve Can’ın yazılarına ayırıyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Mezun olduğum günlerde  para kazanma konusunda bir sıkıntı 
çekeceğimizi doğrusu pek düşünmüyor ve  bir dişhekimi olarak  
toplumsal yaşantı içersinde hakkettiğimiz oranda bir saygıyı gö-
receğimizi düşünüyordum. Öyle ya, o kadar dersi çalışmış, tüm 
sınavlardan başarı ile çıkmış ve alması çok zor bir diplomayı alma-
yı başarabilmiştim. O günlerde, aileme ve ülkeme yakışacak bir 
insan olabilmek için gösterdiğim gayret ve dişhekimi diplomam 
bana güç veriyor ve bana böyle düşündürüyordu.

   İlerleyen yıllarda yaşadıklarım gösterdi ki meğer dişhekimliği 
mesleği ne devlet katında ne toplum nazarında pek düşündüğüm 
gibi değilmiş.

…..Bir dönem sanki kapandı gibi görünüyor değerli meslektaşla-
rım. Son yıllardaki siyasi iktidarlar  bizim gibi muayenehane dis-
hekimlerinin önünü açmak şöyle dursun mevcut kazanımları bile 
azaltmaya çalışmaktadır. Eğer 100 milyon dolarınız varsa ve bir 
diş hastanesi kurmak isterseniz görün bakın her şey sizin için ne 
kadar kolay olacaktır. Göreceksiniz ki sizin için yasalar çoktan dü-
zenlenmiş, bürokrasi kolaylaşmış ve adeta önünüze kırmızı halılar 
serilmiş. İtibar derseniz en yüksek seviyede. Arsa ihtiyacınız varsa 
kolay, alt yapı isterseniz kolay, kredi isterseniz kolay, ucuz işçi 
isterseniz kolay (yani bizler), para kazanmak ise garanti. (İlerde 
görülecek ki bugün için düşük olan ve hastanelerin beğenmediği 
BUT listesi özel sigorta sistemlerinin devreye sokulması ile gerekli 
ücret seviyesine kavuşacak, tabii muayenehaneler bundan yine 
yararlanamıyor olacak). Yeni mezun bir meslektaşımız bir mua-
yenehane açmak isterse karşılaşacağı zorlukları anlatmaya yine 
gerek yok.  Adım adım amaçlarına kavuşuyor görünen küresel 
sermaye ile eski ya da yeni bireysel muayenehanecilik olarak mü-
cadele etmek pek kolay görünmemektedir.

…. Mesleki kuruluşlarımız, bizlerin mesleki durusunu hatta ka-
zançlarını korumaya ve yükseltmeye çalışmalıdır. Bizler de diş-
hekimleri olarak üzerimize düşeni yapmalı ve  işin ucundan tut-
malıyız. Eğer bizler kendimizi olmamız gereken seviyede görmez 
isek ve bunun mücadelesini vermez isek başkaları bizim seviye-
mizi yükseltmek söyle dursun çekinmeden düşürecektir. Nitekim 
bunu yapmaktadırlar da...

….. Bize yardim etmeye niyetleri olmayan kimselerden istekler-
de bulunmaya çalışmak yerine kendi işimizi kendimiz yapsak ve 

Kol Kola Olmanın Gücü
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kendimizi layık olduğumuz seviyeye kendimiz ge-
tirsek daha iyi olmaz mı değerli meslektaşlarım. 
Gelin bunu nasıl yaparız diye konuşalım ve tartı-
şalım.  Saygılarımla

                                      Bülent Özçağatay

Sevgili Bülent, Sevgili Dostlar,

Aslında olayın özüne değinmişsin bunun için 
sana teşekkür ederim.

Mesleğimiz 12 Eylül ihtilalinden bu yana hızla kan 
kaybediyor. Bu doğru.

Hem halkın gözünde, hem de ülke yöneticilerinin 
gözünde biz hekim olamadık.

Ama bunun nedeni yine biziz aslında. TDB ve 
ODALAR diyip çıkıyoruz işin içinden.

TDB kim Oda kim. Biz değil miyiz? Üyelerinin 
hepsi birlik olup meslek örgütünün arkasında 
durmazsa yönetime seçilen birkaç meslektaşın 
yaptırım gücü ne olabilir ki.

Olsa olsa işte geleceğimiz durum bu olur.

Şimdi öldük bittik diye bağırmanın artık faydası 
yok.

Çok iyi hatırlarsın Ankara’da  MİB hastaneleri ardı 
ardına açılırken ve bizler adamlarla neredeyse 
şiddete varan mücadelelere girişirken,

Başta ben ve bu mücadeleyi yürüten diğer yöne-
tici arkadaşlarım “ailesine dikkat etsin” tehditleri 
alırken kim vardı yanımızda… Sen ve birkaç üye-
miz daha… Doğru değil mi?

Tüm üyeler telefon açıp üstelik bize bağırıp çağı-
rıyorlardı bir dolu… bir şeyler yapın diye… yapmı-
yor muyduk sanki…

Kendiliğinden mi kapandı sermaye gücü yüksek 
olan modern Belediye hastaneleri.

Üzerine gidince sizler siyasi olarak bunlarla uğ-
raşıyorsunuz bu hastaneler halka hizmet üretiyor 
diyorlardı…

16 aylık mahkeme ve yasal mücadele ile çok 
şükür ki kazandık ve kapattırdık o çakma resmi 
hastaneleri.

Kızılay meydanında TDB nin düzenlediği “Beyaz 
Yürüyüş” yapıldığında kaç kişiydik. Kalabalık gö-

rünelim diye Öğrenci kollarımızı toplamıştık hatır-
larsın.

Tüm oda yöneticileri sahte Dişhekimleri ile ilgili 
yasanın iptaline tepki amacı ile meclisi bastığı-
mızda kaç kişiydik.

Hangi üyelerimiz destekledi.

Biz sosyal aktivitelerle meslektaşları bir araya ge-
tirip mesleğin örgütlü gücünün önemini anlatma-
ya çalışırken,

Bazı meslektaşlar “bırakın bu lümpen işleri de 
bize para kazandırın” diyorlardı.

1000 tane örnek veririm böyle…

Sevgili dostlarım, Sevgili Bülent

Saygınlık kimsenin kimseye verdiği bir paye de-
ğildir. Saygın ve kişilikli duruş bu payeyi alır.

Ne yazık ki bizler birbirimizi meslektaş olarak de-
ğil hep rakip olarak gördük, biz seçilerek yöneti-
cilik payesi verilenler de rakip olmadığımızı anla-
tamadık kimselere…

AÜT de sadece fatura kesilirken uygulanan bir 
fiyat listesi olmaktan öteye gidemedi Türkiye’de 
ne yazık ki.

Türkiye’de 20000 üzerinde dişhekiminin sadece 
1000 tanesi bunu ya uyguluyordur ya uygulamı-
yordur. %5 yani.

Biz oda yöneticileri AÜT altında fatura kestiği için 
hakkında soruşturma açtığımız meslektaşlarımız-
dan ağız dolusu küfür işitmedik mi?

Yılların birikimi bizi şimdiki noktaya getirdi.

Artık dişhekimliği yapmayan bir meslektaşınız 
olarak

Ve yıllardır tüm bunların mücadelesini yapmaya 
çalışan biri olarak

birlik olamamanın acısını çektiğimiz şu günlerde 
üzgünüm ve karamsarım.

Umarım herkes “gemisini kurtaran kaptan” mo-
dundan çıkar da kolkola olmanın getireceği gücü 
farkına varır.

Saygılarımla
Sami Can BALÇIK

 11-12 inci Dönem ADO Gn Sek.
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Nihat KÖKSAL
Genel Sekreter

Merhaba...

Son zamanlarda, ülkemizde her alanda ama özellikle sağlık alanında bir 
alt-üst oluş yaşanmakta. Yeni bir yapı oluşturulmaya – oturtulmaya çalı-
şılmakta. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz puzzle yavaş yavaş ta-
mamlanmakta.Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği, Tam Gün 
Yasası yayınlandı. Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı bu yazının yazıldı-
ğı gün itibariyle TBMM Genel Kuruluna gönderildi. Biz ADO olarak yayın-
lanan ya da  halen TBMM de görüşülmekte olan bu yönetmelik, yasa ve 
yasa tasarılarına karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Uzmanlık 
Yönetmeliği, Tam Gün Yasası ya da Kamu Hastane Birlikleri Yasası kimi 
üyelerimizce tek tek ele alınıp “ benim işime geliyor, ADO neden karşı çıkı-
yor” biçiminde değerlendirildi. Ancak bütüne bakmayı düşünen, başaran 
meslektaşlarımız “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” olarak adlandırılan toplam 
mevzuat değişikliklerinin aslında hekimliği değersizleştiren, ucuz işgücü 
haline getiren, muayenehaneleri ortadan kaldırmaya hekim emeğini sö-
mürmeye yönelik ve toplum sağlığını hiçe sayan; buna karşın ADSM leri, 
hastaneleri büyük sermayeye özelleştirerek ve buralardan hizmet alarak, 
Mesleki Sorumluluk Sigortası yoluyla sigorta şirketlerine ve benzer baş-
ka yöntemlerle sağlık alanında ki rantı büyük ve uluslarüstü sermayeye 
aktarma amacıyla yapıldığını görmektedirler. Biz de ADO olarak hekim-
lik mesleğinin değersizleştirilmemesi için, hekimlerin ucuz işgücü haline 
gelmemesi için, ciddi emek-zaman ve para harcayarak oluşturduğumuz 
muayenehanelerimizin yok olmaması için, toplum sağlığının gelişmesi için 
aslında Sağlıkta Yıkım Projesi olan Sağlıkta Dönüşüm Projesine karşı çık-
tık, karşı çıkıyoruz ve karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Bu dönemde karşımıza daha önceki MİB ler örneğine benzer  Yenima-
halle Belediyesi- G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi işbirliği ile açılan ve perde 
arkasında 3. kişilerin olduğu söylentileri ortalıkta dolaşan Karşıyaka Diş 
Sağlığı Merkezi çıktı. Yasalara aykırı biçimde oluşturulmuş bir yapı oldu-
ğunu düşündüğümüz bu merkezle ilgili , ADO Yönetimi olarak Yenima-
halle Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR ile görüştük ancak bir sonuç 
alamayınca, Yenimahalle Belediyesi CHP de olduğundan CHP’nin Yerel 
Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bihlun TAMAY-
LIGİL ile bir görüşme gerçekleştirerek bu konudaki kaygı ve itirazlarımızı 
ilettik. Merkezin açılışını yapan Sayın Deniz BAYKAL’a da bir yazı yazarak 
tepkimizi gösterdik. Konuyla ilgili olarak Hukuki girişimlerimizi de başlat-
mış bulunmaktayız.
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TBMM de bulunan 3 meslektaşımızın Meclise verdi-
ği 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasıyla ilgili 
tek maddelik ( TDB Genel Kurulunda doğal delegeliği 
kaldırmaya yönelik ) değişiklik önergesi ile yasamızda 
yapılması gereken değişiklikler gündeme geldi. TDB 
hazırladığı bir taslağı Odalara göndererek  3224 sa-
yılı yasada yapılması gereken değişiklikleri tartışma-
ya açtı. 3 Mart 2010 tarihinde de konuyla ilgili olarak  
Ankara’da TDB Başkanlar Konseyi toplantısı yapıldı. 
TDB’nin hazırladığı taslak pek çok noktada var olan 
durumdan daha geri ve daha anti-demokratik öneriler 
içermekteydi. Bunların büyük kısmı Başkanlar Konse-
yinde Odaların itirazları ile düzeltildi. Odaların taslakla 
ilgili değerlendirmeleri ve varsa başka değişiklik öneri-
lerini yazılı olarak TDB’ye sunmaları kararlaştırıldı.

Bu yoğun gündemle ilgili olarak gerek web sitemiz-
den gerekse mail grubumuzdan üyelerimizi haberdar 
etmeye çalıştık. Aynı zamanda, bulundukları yerlerde 
Odamızı temsil eden Bölge Temsilcilerimizle de gruplar 
halinde toplantılar yaparak hem gündeme ilişkin geliş-
meleri, bunlar karşısında ki duruşumuzu ve nedenlerini 
paylaştık hem de Temsilcilerimizden gelen yakınma ve 
önerileri aldık. Bunlar arasında en çok dikkat çeken 
Sağlık Müdürlüğü denetimleriyle ilgili kimi yakınmaları 
Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek çözdük.

Yine Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Mü-
dürlüğü ile diyaloğu geliştirerek sahte dişhekimlerine 
yönelik çalışmalarda ciddi bir yol aldık. Duyarlı takibi-
miz sonucunda yargılanıp hapis cezası alan sahtecile-
rin diğerlerine de örnek olacağını umuyoruz. Bu konu-
da ki çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir. 

Ne yazık ki kaçak çalışan kimi meslektaşlarımızın varlı-
ğı da bilinmektedir. Bu meslektaşlarımıza yönelik yasal 
yaptırımları uygulamaya koyduk. Hem meslek etiği açı-
sından hem yasal açıdan doğru olmayan , meslektaş 
dayanışmasına da darbe vuran kayıt dışı çalışma Oda-
mız için önemli sorunlardan biridir. Tam Gün Yasasının 
yürürlüğe girmesiyle bu sorununda büyüyeceğini tah-
min etmek zor olmasa gerektir. Önümüzde Genel Ku-
rulumuz ve seçim olmasına ve bu durumda ki  meslek-
taşlarımızın ( etik ve yasaya aykırı davranışları nedeniyle 
yaptırımla karşılaşan ) karşımızda yer alma olasılığına 
karşın popülist  davranmayarak sorunun çözümü için 
adımlar attık. Kayıt dışı çalışma da dahil hekimlik eti-

ğine aykırı davranışlara bundan sonra da karşı durma 
kararlılığındayız.

Hem sağlık alanında ki hem diğer meslek odaları ve 
sivil toplum kuruluşları ile uzun süredir nerdeyse yok 
seviyesinde olan ilişkileri geliştirme çabalarımızın so-
nuçlarını görmeye başlamak bizleri mutlu etti. Böylece 
daha geniş kesimlere sorunlarımızı, taleplerimizi anlat-
mak olanağını sağladık. Hak arayan haklıların yanında 
olarak bizim  hak arayışlarımızda da bu ülkenin bizim 
dışımızda ki  örgütlü güçlerinin de bizim yanımızda ol-
malarının önündeki en büyük engel olan iletişimsizlik 
ve dişhekimleri örgütlerine yönelik oluşmuş yanlış algı 
sorununu da çözdük. Haklarını kaybetmemek için mü-
cadele eden Tekel işçilerine destek ziyaretinde bulun-
duk ve gerek kamuda gerek özel çalışan ama hepi-
mizin de ciddi hak kayıpları yaşadığımız bu günlerde 
haklarımız için hep birlikte mücadele etmememiz ge-
rektiğini hepimiz onlardan öğrendik. Yine alanlarında 
bir ilki başararak Yargıç ve Savcıların örgütlenmesini 
sağlayan YARSAV ‘ ın yeni seçilen Yönetim Kuruluna 
da başarı ve destek dileklerimizi ilettiğimiz sıcak bir zi-
yaret gerçekleştirdik. Bundan sonra da hem toplumsal 
sorumluluklarımız ve toplumsal dayanışma adına hem 
de sorun ve taleplerimizi daha geniş kesimlere duyu-
rabilmek ve daha geniş kesimlerin desteğini alabilmek 
adına bu girişimlerimizi sürdüreceğiz.

2 yıllık bir dönemin sonuna geldik. Nisan ayında Ge-
nel Kurulumuz var. Bu 2 yıllık dönemde elbette hem 
kişisel olarak hem de yönetim kurulu olarak hataları-
mız , eksikliklerimiz olmuştur. Bu dönemde yaptıkla-
rımız çalışma raporunda yer alacaktır. Hatalarımızın, 
eksikliklerimizin hesabını da Genel Kurulda vereceğiz. 
Genel Kurula içimiz vicdanımız rahat gidiyoruz çünkü, 
yasaların verdiği yetki içerisinde bizim yerimizde kim 
olursa olsun yapılabileceklerin en fazlasını yapmaya 
çalıştık. Demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerdir. 17-
18 Nisan da ki seçimlerimizde aday olacak tüm değerli 
meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Ve tüm üyelerimi-
zi Genel Kurul çalışmalarına katılmaya, oy kullanmaya 
çağırıyorum. Unutmayalım ki; sensiz bir eksiğiz bizsiz 
yalnızsın…
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Gazi Üniversitesi ve CHP Yenimahalle Belediyesi iş-
birliğiyle 12.08.2010 tarihinde Karşıyaka Semt Po-
likliniği hizmete açıldı. Açılışını CHP Genel Başkanı 
Deniz BAYKAL’ın yaptığı semt polikliniği hakkında 
Ankara Dişhekimleri Odası olarak taşıdığımız kaygı-
ları bir mektup ile CHP Genel Merkezine iletirken aynı 
zamanda Yenimahalle CHP Belediye Başkanı ile ma-
kamında görüşüldü. Görüşmede CHP’li başkan’a 
geçmişte de hukuksal alt yapıları olmayan benzer 
merkezlerle ilgili olarak hukuki mücadele sürdürü-
lerek buraların kapatıldığını belirttik. CHP ‘li Başkan 
böyle bir durumda gerekirse kendilerinin böyle mer-
kezler açarak hizmet verebileceklerini belirtti. ADO 
olarak kendi hekimleriyle yapılacak böyle bir hizmetin 
sıkıntı yaratmayacağını CHP ‘li başkana bildirdik.

Amacı eğitim olan bir  fakültenin bu tür bir işbirliği-
ne bir işletme amacıyla giriştiği herkesin malumudur. 
Döner sermaye gelirlerini artırmak amacıyla yapılan 
bu girişimi eğitim kurumuna yakışmayan, etik de-
ğerlere aykırı bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu 
açılan semt poliklinikleri hakkında Gazi Üniversitesi 
Rektörüne ve Dişhekimliği Fakültesi dekanına soru-
yoruz;

1. Gazi Üniversitesi, Yenimahalle Belediyesi arasın-
da nasıl bir protokol yapılmıştır?

2. Bu protokolde taraf olan üçüncü kişi veya kişiler 
var mıdır?

3. Hizmet satın alınan başka kişi veya kişiler var mı-
dır?

4. Bu semt polikliniklerinde öğrenciler dışında çalı-
şanlar olacak mıdır?

5. Öğrenciler dışında doktora öğrencileri, öğretim 
üyeleri çalışacak mıdır?

6. Kaç tane semt polikliniği açılması planlanmakta-
dır?

7. Mezun ettiğiniz öğrencilerin bu haksız rekabet 
ortamında nasıl ayakta durabileceğini düşünü-
yorsunuz?

ADO olarak Sağlık 
Bakanına soruyoruz;
• Her ay yeni bir Dişhekimliği Fakültesi açıyorsu-

nuz.

• İkinci öğretim planlaması yapıyorsunuz.

• Muayenehanelerden hizmet satın almıyorsunuz.

• Ülkenin sağlık politikalarını düzenlerken muaye-
nehaneleri göz ardı ediyorsunuz.

• İlçelere kadar ADSM’ler açıyorsunuz.

• Üniversitelerin semt polikliniklerine destek veri-
yorsunuz.

• Her mezun olan meslektaşımızı istihdam edemi-
yorsunuz.

• Mezun olan Dişhekimlerimizi nasıl değerlendir-
meyi düşünüyorsunuz? Bu kadar çok dişhekimi-
ne istihdam yaratabilecek misiniz? 

ADO olarak meslek örgütümüz ve Sağlık 
Bakanlığı’nın ortak çalışması ile gelecek yıllara 
ait planlamalar yapılmalı, yeni fakülteler açılma-
sı, kontenjanların artırılması, ikinci öğretim, semt 
poliklinikleri açılması konularında ortak ha-
reket edilmelidir. Her söylemde konu-
ların paydaşları meslek örgütlerinin 
fikrini alıyoruz diye söylemlerde 
bulunan hükümet ve ba-
kanlığın bu konuda ne 
kadar inandırıcı ol-
duğu ortadadır. 
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İlkini Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nin 
açtığı, diğer fakültelerin yer arayışına girdiği  

Üniversite Semt Poliklinikleri nedeniyle 
üniversiteler asli görevleri olan "EĞİTİMİ" 

unutarak gelirlerini arttırma derdine düştüler...
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CHP Genel Merkezine gönderilen yazının metni:

Sayı : 0454/2010                    Ankara, 11/02/2010

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GENEL BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

Sayın Genel Başkan Deniz BAYKAL’ın açılışını yapacağı ilan edilen Yenimahalle Belediyesi 
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi işbirliği ile açılacak olan “Karşıyaka Diş Polikliniği” hakkında 
Ankara Dişhekimleri Odası olarak derin kaygılarımız vardır. 

Yenimahalle Belediyesi’nin gelir seviyesi düşük olan kişilere ağız diş sağlığı amacıyla hizmet 
götürme fikri tarafımızdan takdirle karşılanmaktadır. Ancak, amacı eğitim olan fakültenin bu işbirliğine 
bir işletme amacıyla giriştiği herkesin malumudur. Açıkca döner sermaye gelirlerini arttırmak ama-
cıyla böyle bir girişimde bulunulduğu gizlenmemektedir. Burada çalışacak hekimlerin de üniversite 
personeli olacağı ve bunun da gelecekte bir hukuk sorunu oluşturacağı aşikardır. 

Ankara Dişhekimleri Odası olarak halkımızın ağız diş sağlığını iyileştirmek için yıllardır çaba sarf 
etmekteyiz. Daha önce de buna benzer belediye ortaklıkları ile açılan Ağız Diş Sağlığı Polikliniklerinin 
hukuksal alt yapılarının olmadığını belirtmiştik. Sonuçta açtığımız davalar kazanılarak bu işletmeler 
yargı yolu ile kapatılmıştır. 

Sosyal demokrasinin ve sosyal devletin savunucusu olan ve demokratik mesleki kitle örgütleri 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olmayı savunan köklü partinizin bu konuda meslek ör-
gütüyle işbirliği yapmaması, düşüncemizi sormaması düşündürücüdür ve açılışında Genel Başkanın 
bulunması üzücüdür. 

Konunun tarafınızdan tekrar değerlendirilmesi için gereğini bilgilerinize sunarız.

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Doç. Dr. Merih BAYKARA

CHP Genel Merkezine Ziyaret
Hukuki Süreç başlatılacak!...

Bu gelişmelere ilaveten 25 Şubat 2010 tarihinde CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Bihlun TAMAYLIGİL ile görüşülerek konu ile ilgili sıkıntılar, görüşlerimiz ve bundan sonraki süreçte 
yaşanacaklar kendilerine anlatılmıştır. Ayrıca yapılan bu yanlıştan dönülmesi konusunda önerilerimiz iletile-
rek, hukuki süreçi başlatacağımız bildirilmiştir.
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Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Başkanları 03 Mart 2010 
tarihinde Ankara Dedeman Otel’de bir araya geldi.

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKARA ve 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Nihat KÖKSAL’ın Yönetim Kurulumuzu temsilen 
katıldığı toplantıda; 

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda Yapılması Düşünülen Bazı 
Değişiklikler hakkında Dişhekimleri Odalarının görüş ve önerileri,  

Tam Gün Yasasının iptali ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliği’nce 
CHP’ye iletilen değerlendirmeler ile Oda temsilcilerinin tam gün 
yasası ile ilgili görüşleri, 

Kamuda Çalışan Dişhekimlerinin Sorunları ve Hizmet Alımına 
İlişkin Süreç ile Hükümet tarafından bütçe gerekçe gösterilerek 
2010 yılına ertelenen görüşme sürecinin yine sonuçlanmaması 
durumundaki olası Eylem Programı,

SGK kapsamındaki tüm vatandaşlarımıza AÜT üzerinden sevkin 
yolunu açan Danıştay 10.Dairesinin 2009/11954 Esas Nolu 
kararının ardından yaşanacak gelişmeler Türk Dişhekimleri Birliği 
Yönetim Kurulu ve Oda temsilcilerince değerlendirilmiştir. 

Başkanlar Konseyi
Ankara’da Toplandı...
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Tam Gün Yasasına ait
Anayasaya Aykırı Hükümler 
CHP’ye İletildi...
5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün 
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun dişhekimleri yönünden Anayasa’ya aykırı hükümleriyle 
ilgili değerlendirmeler 2 Mart 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk 
Partisi TBMM Grup Başkan Vekilliği’ne iletildi.
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Kanunun iptali için başvurulması 
isteminde bulunulan hükümleri içe-
ren değerlendirme aşağıdadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM Grup Başkan Vekilliği’ne,

Bilindiği üzere 5947 Sayılı Üniversi-
te ve Sağlık Personelinin Tam Gün 
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
30 Ocak 2010 tarihinde 27478 sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Söz konusu Yasa 
ile genel olarak sağlık hizmetle-
rinde çalışanların çalışma koşulla-
rından özlük haklarına kadar ciddi 
değişiklikler yapılmıştır. Bu deği-
şiklikler arasında en dikkat çekeni 
üniversite öğretim üyeleri ile bütün 
sağlık çalışanlarının kısmi zamanlı 
çalışma hakkının ortadan kaldırıl-
masıdır. Söz konusu düzenleme-
nin, özlük haklarına yönelik eksik 
düzenlemeler sebebiyle, hukuka 
ve Anayasa’ya aykırılığı noktasında 
ileri sürülen eleştirilerin yanı sıra; 
anılan Yasa ile yapılan pek çok 
değişiklikte eşitlik ilkesine aykırı dü-
zenlemeler de bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Yasa’nın genel ka-
rakteristiğine ilişkin ileri sürülmüş 
ve CHP’ye de iletilmiş olduğu ta-
rafımızdan bilinen raporlarda belir-
tilenlerden farklı olarak doğrudan 
dişhekimlerini etkileyen hükümlere 
ilişkin bir kısım değerlendirmeleri-
mizin paylaşılmasında yarar görül-
müştür.

“Tam Gün” Yasasında resmi ku-
rum dişhekimlerinin özlük hakları 
ağır biçimde ihlal edilmektedir.

 5947 sayılı Yasa’da resmi sağlık 
kurumlarında çalışan dişhekim-
lerine maaşlarının yanı sıra döner 
sermaye gelirinden belli bir pay 
verilmesine yönelik düzenleme 
mevcuttur. Bu düzenlemeyle söz 
konusu kurumlarda çalışan dişhe-
kimlerinin tam zamanlı çalışma se-

bebiyle kaybettikleri gelirler kısmen 
de olsa telafi edilmektedir. Ancak, 
çalıştıkları kurumlar itibariyle her-
hangi bir döner sermaye geliri ol-
mayan dişhekimleri 5947 sayılı 
Yasa’nın ana mağdurları arasında-
dır. Bu dişhekimleri, yasa uyarınca 
muayenehanelerini kapatacak ya 
da ikincil çalışmalarını sonlandıra-
caklardır. Herhangi bir döner ser-
maye gelirine de sahip olmamaları 
sebebiyle “çıplak maaş” ile yetin-
meleri istenen diş hekimleri yürü-
tülen mesleki faaliyet olarak resmi 
sağlık kurumlarındaki meslektaşları 
ile aynı işi yapmalarına karşın çok 
daha düşük bir ücret ile çalışmak 
zorunda kalacaklardır.

5947 sayılı Yasa ile çalışanların, 
yaptıkları işe uygun adaletli bir üc-
ret elde etmeleri için gerekli tedbir-
leri almakla yükümlü olan Devletin; 
bu yükümlülüğü bir yana bırakıla-
rak bütünüyle adaletsiz bir ücret 
sisteminin kabul edilmiş olması; 
öte yandan dişhekimlerinin yap-
tıkları işe göre değil çalıştıkları yere 
göre ücret belirlemesinde bulunul-
muş olması Anayasanın 10. ve 55. 
maddelerinin açık hükümlerine te-
melden aykırılık taşımaktadır.

“Tam Gün” Yasasında dişhekim-
leri ile hekimler arasında ve farklı 
birimlerde çalışan dişhekimleri 
arasında ölçüsüz bir fark yaratıl-
maktadır.

Ülkemizde dişhekimleri meslekleri-
ni genel olarak muayenehanelerde 
serbest dişhekimi biçiminde icra 
etmektedir. Bir çok resmi kurumda 
ilgili kurum çalışanları ile bakmak-
la yükümlü oldukları kişilerin ağız 
ve diş sağlığı sorunlarının gideril-
mesinde yardımcı olan dişhekim-
leri görev yapmaktadır. Bunların 
dışında, her kademe resmi sağlık 
kurumunda genel olarak topluma 
hizmet veren dişhekimleri de bu-
lunmaktadır.

5947 sayılı Yasa ile getirilen sis-
tem uyarınca kamu sağlık tesisle-
rinde çalışanların gelirleri “maaş + 
döner sermaye ödemesi” şeklinde 
belirlenmiştir. Buna göre, dişhe-
kimlerinin geliri çalıştıkları birimin 
teknik olanakları, personel sayısı, 
hizmet sundukları insanların sayısı 
ile bunların dişhekimine başvuru 
alışkanlıkları gibi pek çok değişken 
ile belirlenen bir gelirin paylaşılma-
sına endekslenmiştir. Bu gelirin 
ortaya çıkmasındaki değişkenlerin 
hemen hiçbiri hakkında dişhekimi-
nin bir belirleyiciliğinin olmadığı da 
açıktır. Bu çerçevede, kamu gö-
revlisinin gelirinin yürüttüğü kamu 
hizmetinden elde edilen gelire göre 
belirlenmesi kamu hizmeti anlayı-
şının tümüyle dışında olduğu gibi; 
aynı işi yapan dişhekimlerinin, ça-
lıştıkları birimler itibariyle birbirinden 
çok farklı gelirlere sahip olmaları 
da eşitlik ilkesinin yanı sıra emeğin 
ücretlendirilmesinde adaletli bir sis-
tem kurulmasını zorunlu kılan Ana-
yasa hükmüne de açıkça aykırıdır.

Öte yandan dişhekimlerinin çalış-
tıkları kimi birimlerde mesleki ola-
rak benzer işi yaptıkları tabiplerle 
aralarında ciddi gelir uçurumları 
yaratacak biçimde katsayı belirle-
meleri de eşitlik ilkesine aykırıdır. 
Bu çerçevede, 5947 sayılı Yasa-
nın 10. maddesiyle, nöbet ücreti-
ni belirleyen çarpan göstergesinin 
tabipler için 90, diştabipleri için 
ise 80 olarak belirlenmiş olması ile 
12. maddesiyle Türk Silahlı Kuv-
vetleri kadrolarında bulunan tabip 
personel ile diş tabibi personele 
verilecek tazminat oranları arasın-
da yaratılmış olan farklılığın hiçbir 
mantığı bulunmamaktadır. Örne-
ğin, tabip asteğmenin tazminat 
oranı 240 olarak belirlenmiş iken 
aynı şekilde asteğmen olan bir diş 
tabibinin tazminat oranı, neredey-
se yarısı kadar, 130 olarak belir-
lenmiştir! Bunun da ötesinde bir 
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belirlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrosundaki tabip personelin rüt-
besi yüzbaşı ve üstüne çıktığında 
ise tazminat oranları aynı rütbede 
bulunan uzman diş tabibinden de 
fazla olmaktadır. Aynı şekilde, Türk 
Silahlı Kuvvetleri kadrolarında gö-
revli sivil öğretim üyesi tabiplere ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nuna tabi olarak görev yapan tabip 
ve diş tabiplerine ödenecek taz-
minat oranlarının belirlenmesinde 
de eşitsiz bir anlayışla uçurumlar 
yaratılmış; 5. derece ve üzerindeki 
tabiplerin tazminat oranlarının uz-
man dişhekimlerinden daha fazla 
olması biçiminde belirleme yapıl-
mıştır. Sağlık hizmetleri sınıfında 
yer alan ve bu güne kadar hemen 
her düzenlemede özlük hakları 
aynı ya da birbirine çok yakın şe-
kilde düzenlenmiş olan tabip ve diş 
tabipleri arasında böylesine farklı-
lıklar yaratılması iş barışını bozucu 
nitelikte olduğu gibi emeğin adaletli 
ücretlendirilmesi gerektiğine ilişkin 
anayasal kurala da aykırıdır.

“Tam Gün” Yasasında dişhekim-
lerinin bir takım özlük haklarının 
ihlali

— Mesai dışı çalışma uygulaması 
(m.5) 

 5947 sayılı Yasa ile dişhekimle-
rinin mesai saatleri dışındaki ça-
lışmalarına döner sermayeden 
ek ödeme yapılması; bu suretle 
dişhekimlerinin mesai saatle-
rinden sonra da çalışmalarının 
teşvik edilmesi düzenlenmiştir. 
Herhangi bir çalışma süresi üst 
sınırı da tanımlanmaksızın, fazla 
çalışmanın para ile karşılıklan-
dırılması, hak ettikleri yaşam 
standardını sağlamaya yetecek 
kazancı elde edebilmek için diş-
hekimlerinin ölçüsüz biçimde 
çalışmasına sebep olabilecek 
niteliktedir. Böylesi bir çalışma 
sisteminin anayasal haklar ara-
sında yer alan dinlenme hakkını 
ihlal ettiğinde kuşku bulunma-
maktadır.

— Zorunlu sigorta, sistemi düzel-
ten bir yaklaşım içermemekte-
dir.

5947 sayılı Yasayla, tabip ve diş 
tabiplerinin meslek uygulamala-
rında verebilecekleri olası zararları 
karşılamak üzere sigorta yaptırma-
ları zorunlu tutulmuştur. Bu sigor-
ta mantığı ile herhangi bir şekilde 
sağlık hizmetlerinin yürütümüne 
ilişkin sistemde bir değişiklik yapıl-
mamakta, sadece olası olumsuz 
sonuçların yaratabileceği zararla-
rın kısmen giderilmesine yönelik 
geçici bir önlem alınmaktadır. Bir 
başka anlatımla, hastalara verilebi-
lecek olası zararların azaltılmasına 
yönelik hiçbir iyileştirmenin, zorun-
lu sigorta yoluyla gerçekleşmesi 
beklenmemektedir. Özellikle kamu 
sağlık kurum ve kuruluşlarında, 
çalışma koşullarına ilişkin hiçbir 
inisiyatifi olmayan dişhekiminin or-
taya çıkan zarardan doğrudan so-
rumluluğunu öngören bu yaklaşım 
evrensel sorumluluk ölçütlerine ve 
Anayasa’nın 129. maddesine aykı-
rıdır. Her gün, neredeyse yüzlerce 
hasta muayene etmesi ve onlarca 
işlem yapması beklenen dişheki-
minin çalışma koşulları düzeltilerek 
hastaların zarar görmesinin önüne 
geçmek yerine sistemi aynı şekilde 
bırakarak ortaya çıkacak zararı si-
gorta ettirmeyi düzenleyen anlayı-
şın toplumun aldığı sağlık hizmetle-
rinin niteliğini arttırmakla ilgilenme-
diği anlaşılmaktadır.

— Öte yandan, zorunlu sigorta-
nın priminin ödenmesinde so-
rumlunun belirlenmesine ilişkin 
düzenleme de Anayasa’da ifa-
desini bulan kamu hizmeti ve 
kamu görevlisi anlayışına temel-
den aykırıdır. Zira, kamu hiz-
metinde görevlendirilmiş olan 
dişhekiminin görevini yaparken 
ortaya çıkabilecek bir zararın 
tazminine ilişkin olarak primi-
nin yarısını doğrudan yarısını da 
dolaylı olarak ödediği bir sigorta 
yaptırmasının zorunlu tutulması 
kamu hizmeti yürüten herkesin 

vatandaşa verebileceği olası 
zararlar için sigorta yaptırma-
sını, örneğin şoförün priminin 
tamamını ya da bir kısmını öde-
yerek kullandığı aracın zorunlu 
mali mesuliyet sigortasını yap-
tırmasını istemekten farklı değil-
dir!

— Ayrıca, yasal düzenlemede, 
özel sağlık kuruluşlarında ça-
lışan dişhekimlerinin sigorta 
primlerinin yarısının kendileri 
tarafından ödenmesi de huku-
ka aykırıdır. Söz konusu dişhe-
kimleri ilgili sağlık kuruluşlarında 
ücretli olarak çalışmaktadır. İş 
hukuku ilişkisi içinde işin yü-
rütülmesiyle ilgili giderlerin iş-
veren tarafından karşılanması 
gereklidir. Aksi yöndeki yasal 
düzenleme, benzeri işleri yapan 
mesleki personel arasında işin 
niteliğinden kaynaklanmayan 
farklılıklar yaratılmış olması se-
bebiyle, eşitlik ilkesine aykırılık 
oluşturmaktadır.

— Sağlık Bakanlığına bağlı döner 
sermayeli kurumlarda çalışan 
diş tabiplerinin aldıkları döner 
sermayeden emekliliklerine 
yansıyacak kadarının bütün 
primlerini kendilerinin ödeme-
si gereğine ilişkin 14. Madde 
5947 sayılı Yasa ile dişhekim-
lerinin emekliliklerine yansıya-
cak ücretin arttırılması amacıy-
la döner sermayeden yapılan 
bir kısım ödeme için de prim 
ödenmesi öngörülmüş ancak 
bu primin işveren payı da dahil 
olmak üzere tamamının çalışan 
tarafından ödeneceği düzen-
lenmiştir.

Kamu görevlisinin bir kısım geliri 
için ödenmesi gereken sosyal gü-
venlik primlerinin tamamının kendi-
sine ödetilmesi genel kamu hizmeti 
anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

— 5335 sayılı Yasa’nın 30. mad-
desine eklenen hüküm ile ta-
bip ve uzman tabiplerin Sağlık 
Bakanlığı kadrolarına yeniden 
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atanmaları mümkün kılınmış ve 
ülkemizde ağız diş sağlığı hiz-
metinin kamusal olarak sunul-
masına ilişkin gereksinim bilin-
mekte iken diş tabibi ve uzman 
diş tabiplerinin bu kapsamda 
yer almamış olması 5947 sayılı 
Yasa’nın 18. maddesi ile 5335 
sayılı Yasa’nın 30. maddesinin 
birinci fıkrasına ek yapılmak-
ta; herhangi bir sosyal güven-
lik kurumundan emeklilik veya 
yaşlılık aylığı alan tabip ve uz-
man tabiplerin, genel bütçeye 
dahil dairelerin, katma bütçeli 
idarelerin, döner sermayelerin, 
kefalet sandıklarının, sosyal 
güvenlik kurumlarının ve büt-
çeden yardım alan kuruluşların 
kadrolarına açıktan atanabil-
melerine olanak sağlanmış iken 
emeklilik ya da yaşlılık aylığı alan 
dişhekimlerinin Sağlık Bakanlığı 
kadrolarına dönüşüne olanak 
sağlanmamıştır. Ülkemizde 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerini 
sunacak yetişmiş insan gücü-
nün etkili kullanımı ilkesinin bir 
gereği olarak söz konusu dü-
zenlemede dişhekimlerinin bu-
lunmaması kaynakların verimli 
kullanılmasını zorunlu kılan 65. 
maddesine; hizmete alınmada, 
görevin gerektirdiği niteliklerden 
başka hiçbir ayırım gözetileme-
yeceğine ilişkin 70. maddesine 
ve eşitlik ilkesini vurgulayan 10. 
maddesine aykırıdır.

“Tam Gün” Yasasında dişhekim-
lerinin çalışma süreleri ile çalışma 
biçimleri 

Çalışma süreleri

5947 sayılı Yasa, çalışma süreleri 
bakımından tabip ve diş tabipleri 
arasında ayrım yapmaksızın her iki 
meslek grubunu da kapsayan bir 
düzenleme getirmiştir. Buna göre 
resmi sağlık kurum ve kuruluşla-
rında sağlık çalışanlarının çalışma 
süreleri haftalık 45 saat iken yeni 
düzenleme ile bu süre 40 saate 

indirilmiştir. Ancak söz konusu ça-
lışma sürelerinin azami sınırlarının 
gösterilmemiş olması, bir başka 
ifadeyle fazla çalışmanın sınırının 
belirlenmemiş olması; sağlık çalı-
şanlarının gelirlerinin büyük ölçü-
de fazla çalışmaya bağlandığı da 
düşünüldüğünde ciddi bir eksiklik 
olarak ortaya çıkmaktadır. Söz ko-
nusu eksikliğin yaratacağı sonuç 
bir yandan dişhekimlerinin aşırı ça-
lışmaları sebebiyle yaşayacakları 
ağır yıpranma öteyandan hastala-
rın tedavilerinde yaşanacak hatala-
rın çoğalmasıdır.

Bu çerçevede 5647 sayılı Yasa’nın 
sınırsız çalışma sürelerine ilişkin 
düzenlemeleri,

Anayasa’nın;

• 5. maddesindeki, Devletin te-
mel amaç ve görevlerinin kişile-
rin ve toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sos-
yal hukuk devleti ve adalet ilke-
leriyle bağdaşmayacak surette 
sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, in-
sanın maddî ve manevî varlığı-
nın gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmak olduğunu 
belirten hükme,

• 17. maddesindeki “Herkes, ya-
şama, maddî ve manevî varlığı-
nı koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir” hükmüne,

• 50. maddesindeki dinlenmenin 
çalışanların hakkı olduğunu be-
lirten hükme, aykırıdır.

Çalışma Biçimleri

5947 sayılı Yasa’da resmi sağlık 
kurumlarında çalışanların çalışma 
sürelerine ilişkin bir üst sınır ko-
nulmaması ile paralel olarak özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarında ya-
pılacak çalışmalarda da, özellikle 
çalışma yerlerine yönelik bir sınır-
landırmaya gidilmemiş olması hiz-
metin niteliğine aykırıdır.

Bu çerçevede, yeni düzenleme ile 
dişhekimlerinin özel sağlık kuruluş-
larında çalışmalarına ilişkin olarak 
sayı ve süre sınırlamasına ilişkin 
yasal bir kural öngörülmeksizin 
serbesti tanınmış olması çalışma 
özgürlüğü olmayıp bireyin dinlen-
me hakkını ihlal etmesi sebebiyle 
Anayasanın 50. maddesine aykırı 
olmasının yanı sıra bireylerin nitelikli 
sağlık hizmetlerine erişimlerini en-
gelleyecek potansiyeli barındırma-
sı sebebiyle de Anayasanın 17. ve 
56. maddelerine aykırılık taşımak-
tadır.

Sonuç olarak; 

5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık 
Personelinin Tam Gün Çalışma-
sına ve Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. 
maddesindeki mesai dışı çalışma 
hükümlerinin, 7. maddesindeki 
özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
çalışmaya sınırlandırma getirmeyen 
hükümlerin, 8. maddesindeki mec-
buri sigorta ile buna ilişkin primlerin 
dişhekimlerine ödetilmesine iliş-
kin hükümlerin,10. maddesindeki 
nöbet ücretine ilişkin gösterge ra-
kamı ile 12.maddesindeki tazmi-
nat oranlarının, 14.maddesindeki 
emekliliğe yansıyacak döner ser-
maye ödemesi için gerekli primin 
dişhekimi tarafından ödenmesi-
ne ilişkin hükmün Anayasa’nın 
özellikle 2,10,17,49,50,65 ve 70. 
maddelerine; döner sermayesi ol-
mayan resmi kurumlarda çalışan 
dişhekimlerine hiçbir maddi hak 
tanınmamış olması nedeniyle 5947 
Sayılı Üniversite ve Sağlık Persone-
linin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un 19. maddesinin (a) 
bendi ile emekli olan dişhekimle-
rinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
çalışmaya başlayabilmelerine ola-
nak sağlamaması nedeniyle 18. 
maddesinin Anayasa’nın 10 ve 55. 
maddelerine aykırı olması nedeniy-
le Anayasa’nın 150. maddesi uya-
rınca Anayasa Mahkemesinde iptal 
davası açılması hususunun takdiri-
ni saygılarımızla arz ederiz.
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SGK’nın resmi sağlık kurumlarında sağlanamayan 
ağız diş hastalıklarının serbest dişhekimlerine sevki 
düzenleyen ve sevklerde “60, 90 ve 180 gün” ve 
“sağlık kurulu kararı” koşulu getiren 7.9.2009 tarih 
ve 2009/110 sayılı Genelgesinin iptali için Türk Diş-
hekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay, 
taleplerimiz  doğrultusunda yürütmeyi durdurma 
kararı verdi.

Kararda “…müracaat edilen sözleşmeli sağlık hiz-
meti sunucularınca belirtilen süreler içinde diş te-
davisine başlanılamayacağının belirtilmesi halinde 
diş hekimince, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin serbest diş hekimliklerine, 
Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum 
veya kuruluşlarına, özel sağlık kurum veya kuru-
luşlarına sevklerinin yapılabilmesi mümkün iken, bu 
sevkin en az bir diş hekiminin de yer aldığı sağlık 
kurulu raporu ile olabileceği yönünde getirilen şartın, 
yasal dayanağı bulunmadığı gibi, hizmet gereklerine 
uygun olduğundan da söz edilemez.

Davacının, diş tedavisine ilişkin önceki düzenleme-
lerde 5-15 yaş arasındaki çocukların belirtilen süre-
leri beklemeksizin sevklerinin yapılabileceğine ilişkin 
bir düzenlemeye yer verilmemiş olması nedeniyle 
Genelgenin eksik düzenlendiği iddia edilmekte ise 
de, yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda idare-
ce yapılacak düzenleme ile her yaştaki hastanın, diş 
hekimince Genelgede belirtilen süre sınırlamasına 
tabi olmaksızın bir başka sağlık hizmeti sunucusu-
na sevk edilme olanağı bulunduğundan, davacının 

sözü edilen iddiasının bu aşamada incelenmesi 
mümkün değildir.” denilerek,

“…davacı isteminin kabulü ile 7.9.2009 tarih ve 
2009/110 sayılı Genelgenin 1- (a) maddesinin birin-
ci cümlesindeki ``... de yer aldığı sağlık kurulu rapo-
ru ile...`` ve ``...180 gün, ...60 gün, ...90 gün içinde`` 
ibareleri ile ikinci cümlesindeki ``...sağlık kurulu ra-
porunda... `` ibaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DUR-
DURULMASINA”, karar verdi.

Bu karara göre artık hastalar, resmi sağlık kuruluş-
larında tedavilerinin sağlanamaması halinde Sağlık 
Kurulu kararı  ve  süre koşulu olmaksızın  serbest 
dişhekimine sevk edilebilecekler.

Serbest Dişhekimlerine Sevkin Yolunu Açan 
Danıştay Kararına İlişkin Basın Toplantısı 
Yapıldı

Kamunun ağız diş sağlığı politikası oluşturmasına 
yönelik önemli mesajlar taşıyan Danıştay kararı-
nın  kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılarak  pay-
laşılması için 10 Mart 2010 tarihinde Ankara’da bir 
“basın toplantısı” yapıldı.

Basın toplantısına TDB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Murat AKKAYA, Genel Sekreter Süha ALPAY, 
MYK Üyeleri Bilge ŞİMŞEK, Cengiz TAMTUNALI, 
Nebil SEYFETTİN ile Ankara Dişhekimleri Odası 
Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKARA ve Saymanı 
Dolunay ÜNDEMİR katıldılar.

Danıştay Kararı; 
Süre Koşulu Olmaksızın
Serbest Dişhekimine Sevk
“Artık hastalar, resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerinin 
sağlanamaması halinde Sağlık Kurulu kararı  ve  süre koşulu 
olmaksızın  serbest dişhekimine sevk edilebilecekler”
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Basın toplantısında;

Dişhekimliği hizmetlerinin, bütün dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de ağırlıklı olarak serbest çalışan 
dişhekimlerinin muayenehaneleri üzerinden veril-
mekte olduğu belirtilerek, halkımızın kronik ağız diş 
hastalıklarının çözümü için , genç kuşakların, ço-
cuklarımızın ağız sağlığı için tüm kaynaklar kullanıl-
masının zorunluluğu vurgulandı.

Basın toplantısında konuşan TDB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Murat AKKAYA Türkiye gerçeklerini gözler 
önüne sererken, ne yazık ki hala bir ulusal ağız ve 
diş sağlığı politikasının oluşturulamadığı ve bunun 
sonucunda da  koruyucu programlara önem ve-
rilmediği, halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşıl-
masına yönelik ciddi ve sürdürülebilir programlar 
yapılmadığı belirtilmiştir. Türkiye'de  dişhekimine 
gitme oranı 0.9, Avrupa'da ise bu oranın 5 olması 
ülkemizde ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımın ne 
denli düşük olduğunun bir göstergesidir. “Bu oranı 
arttırmanın tek yolu ise özelden hizmet alınması ile 
mümkün olacaktır” denmiştir.

Prof. Akkaya konuşmasında;

“Şimdiye kadar halkımızın ağız diş sağlığı hizmet-
lerine ulaşması  için sadece kamu kurumlarına 
başvurmalarını gerektiren düzenlemeler yapılmıştır. 
“Kamu”; bırakın koruyucu uygulamaları, hastalıkla-
rın tedavisi için bile 30, 45 ve 90 gün sürelerle “te-
davinin ertelenebileceğini”,  Maliye Bakanlığı eliyle 
çıkarılan Bütçe Uygulama Talimatları ve 2007 yılın-
dan itibaren SGK tarafından çıkarılan Sağlık Uygu-
lama Tebliğleri ile halkımıza adeta “ezberletmiştir”. 

2009 yılında ise bu süreler ikiye katlanarak 60, 90 
ve 180 güne çıkarılmıştır. Ayrıca sevkin gerçekleş-
mesi için süre koşuluna ek olarak, ADSM’lerde bu-
lunmadığı halde sağlık kurulu şartının getirilmiş ve 
böylece sevk işlemi fiilen engellenmiştir.

Yetkililer, çıkardıkları tebliğler ile “ağız diş sağlığını” 
hep “önemsiz” olarak nitelemişlerdir. Ve bu ertele-
me ne yazık ki halkımızda “davranış biçimi” haline 
gelmiş, bir başka deyişle “dişhekimine gitmeme” 
kültürü haline dönüşmüştür.

Türk Dişhekimleri Birliği;   ağız diş hastalıkları soru-
nunun çözümü için eldeki tüm imkânların verimli bir 
şekilde kullanılmasını, kamunun sağlık alanındaki 
belirleyiciliğinin devam etmesini, denetim ve koru-
yucu hekimliğe dayalı hizmet üretiminde kamu kay-
naklarından yararlanılmasını ancak, muayenehane-
lerin de  atıl yatırım olmaktan kurtarılmasını yıllardır 
dile getirmektedir.

Geldiğimiz noktada kamu bundan sonra enerjisini, 
hizmete ulaşımın önündeki engelleri kaldırmak için 
yani sorunu çözmek için kullanmalıdır. Ülkemizin 
öz kaynakları ile kurulmuş muayenehaneler göz 
ardı  edilerek onca kaynak ve işgücü kaderine terk 
edilemez. Artık gerçekçi planlamalar yapılmak zo-
rundadır. Kamunun yasal ve anayasal bir parçası 
olan  kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu 
Birliğimiz,  bu konuda bilgi ve birikimini  paylaşma-
ya hazırdır. 

Tüm kaynaklar; halkımızın kronik ağız diş hasta-
lıklarındaki sorunun çözümü, genç kuşakların ve 
çocuklarımızın ağız sağlığı  için birleştirilmelidir. “ 
demiştir.
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EÜ Dişhekimliği Fakültesi’ndeki seçimde 
dokuz oyla üçüncü olmasına rağmen dekan 
yapılan Prof. Dr. Celal Artunç’ tan sonra, AÜ 
Dişhekimliği Fakültesinde 16 oyla üçüncü 
olan Prof. Dr. Adnan Öztürk atandı.

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde 
Öğretim üyeleri demokratik seçime karşın 
YÖK´ün atamasına tepkilerini istifalarıyla 
göstermişti. Dişhekimliği Fakültesi’nin yöne-
tici hocaları istifaları için “Öğretim üyelerini, 
onların oylarını yok sayan YÖK’e karşı yapıl-
mış bir protestodur, bu atamaya itirazımız-
dır” diye konuşmuşlardı.

EÜ’deki  bu atama sadece fakültede değil 
üniversitede de tepkiyle karşılanmıştı, Sena-
to aynı gün olağanüstü toplanarak atamayı 
“üniversiteye müdahale” olarak değerlendi-
rerek, üzüntü ve kaygı duyulduğu açıklan-
mıştı. 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz böyle bir atamanın geleneklerinde 
olmadığını belirterek. Ege Üniversitesi’nde 
çeşitli düzeylerde yöneticilerin belirlenmesi, 
uzun süredir örnek gösterilebilecek demok-

ratik bir usul içinde gerçekleşmekteydi diye-
rek tepkisini belirtmişti.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde 
de benzer olay yaşandı. Yapılan seçimler son-
rasında 44 oyla Prof. Dr. Nejat Bora SAYAN 
birinci, 34 oyla Prof. Dr. Reha KİŞNİŞCİ ikinci 
ve 16 oyla Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK ise üçün-
cü oldu. YÖK üçüncü olan adayı dekan olarak 
atadı.

Atamalardan sonra fakültede başlayan tep-
kiler yazılı medyaya da konu oldu. Haber-
türk gazetesi yazarlarından Balçiçek Pamir 
konuyla ilgili yazısında, bu yaşananlardan 
sonra olanın öğretim üyelerine, üniversite 
özerkliğine, bolca da demokrasiye olduğunu 
belirterek, "Öğretim üyeleri niye oy veriyor" 
diye sorguluyor. 

 
Özerk üniversite kavramı ile genellikle ifade 
edilmek istenen, üniversitenin gerek yönet-
sel, gerekse de bilimsel bakımdan devlete 
karşı özerk olmasıdır. Türkiye’nin 12 Eylül’de 
kaybettiği şeylerden biri de üniversite özerk-
liğiydi.

Dekan Atamaları
Fakültelerde
Huzursuzluk Yarattı

Dekan atamaları dişhekimliği fakültelerini karıştırdı. 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
sonra Ankara Üniversitesinde de benzer bir olay 
yaşanarak, seçimlerde üçüncü olan
Prof. Dr. Adnan Öztürk dekan olarak atandı.
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Kendi dekanını atayamayan bir üniversite-
den ne beklenebilir ki? Devlet üniversitele-
rinde padişah yetkilerine haiz, büyük parasal 
kaynakları yöneten rektörler dekan atamada 
yetkisizler. Ama nedense Anayasa ve yasa-
larda yükseköğretimin genel yapılanmasını 
sakil gösteren bu maddelerde bir iyileşmeye 
bir türlü gidilemiyor. 

1986 yılında Avrupa üniversitelerinin Bolog-
na Üniversitesi’nde kabul ettikleri ve Magna-
Charta olarak adlandırdıkları deklarasyona 
göre, üniversite coğrafik ve tarihsel neden-
lerle farklı biçimlerde organize olmuş toplu-
mun kalbinde yer alan özerk kuruluşlardır. 
Üniversiteler araştırma ve öğretimle bir kültür 
oluşturur ve onu nesilden nesile aktarır. Üni-
versitelerin her türlü politik ve ekonomik yak-
laşımlardan özerk kuruluşlar olarak işlevlerini 
sürdürmeleri gerekmektedir. Hükümetlerin, 
üniversitelerin bu özerkliğine saygı duymaları 
ve korumaları gerekir. 

YÖK’ün yararları veya zararları geride ka-
lan 25 yıl boyunca çok tartışıldı. Ama bu-
gün YÖK’ü çok faydalı bulanlar bile artık bu 
kurumun işlevini tamamladığı, üniversiteler 
üzerindeki merkezi denetimin azaltılması 
gerektiği görüşünde. YÖK Başkanı’nın bir 
iyileştirme doğrultusunda siyasi otoriteye bir 
çağrı yapıp yapmadığı da bilinmiyor.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 
3 dönem başarıyla yöneten Prof. Dr. Nejat 
Bora Sayan ile dekanlık ataması sonrası gö-
rüştük. 

ADO: Evet seçimler bitti, atamalar yapıldı 
ama sular durulmadı, konu hala tüm sıcak-
lığıyla gündemde, neler diyeceksiniz bu 
süreçle ilgili?

N. B. SAYAN: Ankara Üniversitesi Dişhe-
kimliği Fakültesi'nin bu dönem yapılan de-
kanlık eğilim belirleme yoklaması veya seçi-
mi gerçekten ilginç gelişmelere sahne oldu. 
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu seçim 

Dekan Atamaları
Fakültelerde
Huzursuzluk Yarattı
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uygulaması Fakültemizde 1997’ den beri ya-
pılır ve uygulamada bu yıla değin bir sorun 
yaşanmamıştı.

Kendi adıma seçim sürecini kısaca anlat-
mam gerekirse; Fakültemde yaptığım idari 
görev sürecimi bu yıl sonu itibarıyla tamam-
lamayı düşünmekteydim. Bu nedenle de 
Rektörlüğümüz tarafından seçim tarihi ilan 
edildiğinde aday olmayacağımı deklere et-
tim.

Ancak ilerleyen günler içinde aday olan ar-
kadaşlarımızın seçim sürecinde sergiledik-
leri performans nedeni ile ve öğretim üyesi 
arkadaşlarımın baskıları sonucu seçime 10 
gün kala adaylığımı deklere etmek zorunda 
kaldım. Oylama sonucunda 3 aday içinden 
%47 oyla ilk sırayı aldım. Bu arada 6 yıl de-
kan yardımcılığı, 9 yıl dekanlık yaparak yıp-
randığım düşünülürse; öte yandan seçim 
süresince diğer adaylar lehine değişik birey 
ve kurumlardan müdahale edildiği de dikka-
te alınırsa, aldığım oy oranı daha da önem 
arz edecektir sanırım.

ADO: Seçimlerde en yüksek oyu aldınız 
ama en az oyu alan aday dekan olarak 
atandı, neler diyeceksiniz?

N. B. SAYAN: 12 Kasım 2009 tarihinde Fa-
kültemizde yapılan dekan eğilimi belirleme 
yoklamasında en düşük oyu alan arkadaşı-
mızın 21 Ocak 2010 tarihinde yapılan YÖK 
Genel Kurulunda DEKAN olarak atanmasını 
demokrasiye yürekten inanan bir birey ola-
rak içime sindirebildiğimi söylemem müm-
kün değil. Hele Sn Başbakanımızın son 
günlerde yaşadığımız ilginç uygulamaları 

açıklamak için kullandığı ‘’DEMOKRASİMİZ 
OLGUNLAŞTI’’lafından sonra. Bu nasıl bir 
olgunlaşma anlayamadım. Öğretim üyeleri-
nin demokrasinin en temel hakkı olan seçme 
seçilme hakkı ellerinden alınmışken. Ancak 
atamaya yasal mı diye bakarsak, evet yasal. 
Peki, yasal ama doğru mu? Hayır, yanlış;  Etik 
mi?  Hayır değil; Haklı mı? Haksız ve bence 
en önemlisi, seçime katılarak seçme ve se-
çilme hakkını kullandıklarını sanan biz öğre-
tim üyelerine yapılmış en büyük saygısızlık. 
Bu, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerine 
“  Ey öğretim üyeleri, siz bu seçimde doğru 
karar veremezsiniz-veremediniz.  Biz sizin 
kararınızı düzeltiyoruz.” demektir. “Peki, iyi 
ama siz kimsiniz?” dediğimizde alacağımız 
yanıt çok daha vahim: ‘’Biz kim miyiz? Biz 
de sizler gibi öğretim üyeleriyiz’’. İşte sorun 
bence burada daha da büyüyor.  Çünkü bu 
öğretim üyelerinin hiçbirinin Ankara Üniversi-
tesini ve Dişhekimliği Fakültesini bizim kadar 
iyi tanımaları mümkün değil. Beni asıl yara-
layan da bu zaten. Bu durumda kimi kime 
şikâyet edeceğiz?

O zaman insanın aklına ister istemez bu 
kararda siyaseti arayıp aramamak sorusu 
geliyor. Kanımca Üniversiteler ‘’SİYASET 
ÜSTÜ’’ kalması gereken kurumların başında 
geliyor olmalı. Üniversite, aktif siyaset içinde 
yer almayı düşünen gençlerimize kendi alan-
ları ile ilgili eğitimi verirken onları özgür dü-
şüncelerle donatmalı, bu donanımı alan bi-
rey de istediğinde istediği kulvarda siyasete 
girebilmeli. Ancak üniversite eğitim-öğretim 
verirken,  kendisine verilen görevleri yerine 
getirirken siyasetten tamamen uzak durmalı, 
siyaset üstü politikalar üretmelidir.  

ADO: YÖK’ün atamaları hep tartışma ya-
ratıyor. Öğretim Üyelerinin düşüncelerine 
değer verilmiyor baktığımızda, arada çok 
büyük oy farkı var. Niçin oylama yapılıyor, 
YÖK kendi atasın o zaman, değil mi?  Fa-
kültenizde ve  Üniversite de nasıl bir tep-
ki oluştu, EÜ toplu istifalar olmuştu, sizin 
fakültenizde de benzer tepkiler oldu mu? 
Medyaya da konu oldu bu durum.

N. B. SAYAN: Bakın artık YÖK’ün yaptığı 
atamalar tartışmalıdır. Üniversitelerde siya-
setin arka bahçesi durumuna gelecektir ki, 
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bunun ülkeye hiçbir faydası olmaz. Tek yöne 
bakarak, herkesin aynı kafa yapısını taşıya-
rak ülkenizi ileriye götüremezsiniz. Farklılık-
lardır doğruyu bulmaya yardımcı olan.

Tepkilere gelince, öncelikle üniversitemiz 
mail grubunda çok sert ve çok anlamlı tep-
kiler oluştu. Bence bunlar içinde en güzeli 
henüz doktora aşamasında olan, yani üni-
versitemizin geleceği olacak genç bir akade-
misyenin yaptığı yorumdu. Özetle şöyle de-
miş genç arkadaşım :‘’Oy kullanma hakkım 
yok, ama bir gün olursa da oy kullanmama 
gerek yok. Birkaç yılda bir yenilenen, el de-
ğiştiren YÖK SİSTEMİ fakültem veya üniver-
sitem adına en hayırlı ismi TAYİN edecektir.  
Seçimde birinci olamayanların seçimden 
çekilmesini beklemek de hayal. Sonuç şu; 
‘’Gönüllerin dekanı veya YÖK ‘ümün deka-
nı.” Bence bu mail tepkilerin en güzeli.

Fakültemizde Ege Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinde oluşan türde bir tepki oluşma-
dı. Bunun birçok nedeni var. Bunlardan en 
önemlisi, biz Ankara Üniversitesi olarak buna 
benzer bir olayı bir süre önce Tıp Fakülte-
mizde yaşamıştık. O dönemde verilen tep-
kilerden bir sonuç alınmadığı gibi Üniversite 
ve Fakülte ile YÖK kurumsal bir kavga ya-
şadı ve bu kavganın kimseye yararı olmadı-
ğı gibi derin yaralar bıraktı. Bu deneyimden 
yola çıkarak, Fakültede 12 Kasım 2009’da 
yapılan seçim sonuçları 17 Kasım 2009’da 
YÖK’e bildirildiği halde atama işlemleri çok 
uzayınca bir terslik olduğunu sezinledim. 
Bu süreçte tüm arkadaşlarımı, ters bir karar 
karşısında, kurumumun yani Üniversitemin 
ve Fakültemin yara almaması için sessiz kal-
mamız gerekliliği konusunda uyardım. Aslın-
da Fakültem SUSMA HAKKINI kullanıyor da 
diyebiliriz. İşin doğrusu Fakültemin tepkisinin 
benim kişisel tepkimmiş gibi algılanmasını 
da hiç istemiyorum. Dekanlık sayfası benim 
için en güzel şekilde kapanmıştır.  Artık tar-
tışılması gereken, öğretim üyelerinin özgür 
iradelerine konmuş olan YÖK’ün ipoteği ol-
malıdır.  

ADO: Fakültedeki seçimlerden sonra üç 
dönem dekanlık yaptığınız için seçileme-
yeceğiniz söylendi. Maç oynanırken kural-
lar değişti, bu konuda neler diyeceksiniz.

N. B. SAYAN: Enteresan noktadır bu. Efen-
dim, biz 12 Kasım 2009’da seçime giriyo-
ruz, Rektörlüğümüz sanırım 17 Kasımda 
Sonuçları hiç değiştirmeden YÖK’e gönde-
riyor. Bir süre sonra YÖK: ”Biz iki dönem-
den fazla dekanlık yapanların atamasını 
yapmayacağız, prensip kararı aldık.” diyor. 
Araştırıyoruz; YÖK’ün ne bizim Üniversitemi-
ze ne de başka bir üniversiteye gönderdiği 
bir prensip kararı var. O zaman YÖK inan-
dırıcılığını iyice yitiriyor. Sn. Başbakanımızın 
sıkıştığında sıklıkla kullandığı bir cümle var: 
“Avrupa Birliği maç ortasında kural değişti-
riyor.’’ diye. Şimdi ben Sn. Başbakanımıza: 
“Efendim sizin bürokratlarınız maç bittikten 
sonra kural değiştiriyor. " desem,  haksız mı 
olurum? Ya da sorsam: ”Efendim, YÖK nasıl 
olur da fakültesinden en az oy alan adaya en 
yüksek oyu verir?“ Hatta biraz daha ileri git-
sem: “100 öğretim üyesinden alamadığı oyu 
21 kişilik kuruldan nasıl alır ?” desem, suç 
mu işlemiş olurum? Yukarıda da belirttiğim 
gibi kişisel hiçbir beklentim yok. Birey olarak 
geriye doğru bakmama alışkanlığım var. Ben 
artık geleceğe bakıyorum. Ama artık YÖK’ün 
aldığı kararlar tartışılmalı ve öğretim üyeleri 
kendilerini yönetecek idarecileri seçebilme-
lidir. Üniversitelerde seçimi kazananlar İK-
TİDAR’ a gelmez; üniversitede iktidar olun-
maz, İDARECİ olunur ve idarecilikte siyasete 
gerek duyulmaz.

ADO: Öğrenciliğinizden beri fakültede olan 
bir kişi olarak üç dönem çok başarılı bir 
yöneticilik yaptığınızı taraflı tarafsız herkes 
söylüyor. Yaptıklarınız, seçilseydiniz daha 
yapacaklarınız konusunda neler diyecek-
siniz?
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N. B. SAYAN: Fakültemde yaptığım idareci-
likle ilgili olumlu görüşlerinize öncelikle teşek-
kür ederim. Dekanlık dönemimde mümkün 
olduğunca stabil kalmamaya yani bir şeyler 
üretmeden makamı işgal etmemeye gayret 
ettim. Fakültemizde iyi eğitim, iyi araştırma 
ve iyi hizmet üretimi için çaba sarf ettim. Hiç 
hata yapmadım demek mümkün değil ama 
en azından yaptığım hatayı tekrar etmedim; 
her olaydan bir ders almaya çalıştım. Ya-
pabildiklerim ortada, bunları sıralayarak sizi 

sıkmak istemem. Bir dönem daha dekan 
olsaydım tek bir idealim vardı. O da  ‘’SAĞ-
LIK KAMPÜSÜ İÇİNDE EĞİTİM ve HİZMET’’ 
veren bir Dişhekimliği Fakültesinin temellerini 
atmaktı. Ülkemiz koşullarında gerçekleştiril-
mesi zor bir hayal de olsa da, amacım Tıp-
Dişhekimliği-Eczacılık gibi sağlık eğitimi ve-
ren tüm fakültelerimizi bir araya toplayarak 
bir yerleşke yaratmaktı. Çünkü tıptan ayrı bir 
diş hekimliği eğitimi–araştırması ve hizmeti 
düşünülemez ve dünyanın hiçbir yerinde bu 
iki eğitim birbirinden ayrı verilmemektedir.

ADO: Bazı fakültelerde semt poliklinikleri 
açma konusunda girişimler başlatıldı. Bu 
konuda neler diyeceksiniz. Gerekli mi bu 
girişimler, yoksa fakültelere para kazandır-
ma amacıyla mı yapılıyor.Bu kadar çok üni-
versite açılıyor, her mezun olanı devlette is-
tihdam edemiyorsunuz, bu kadar çok semt 
polikliniği açmak sonuçta bu mezun ettiği-
niz dişhekimlerini de etkilemeyecek mi?

N. B. SAYAN: Semt poliklinikleri açmak 
bizlerin işi değil diye düşünüyorum ve bu 
düşüncemi de dekanlık yaptığım sürece 
her ortamda söyledim. Ama bir sıkıntımı da 
söylemezsem yanlış yapmış olurum. "Eğer 
bu dönem dekan atansaydınız ne yapa-
caktınız?” sorusuna yukarıda cevap verdim 
ama o cevabım uzun soluklu bir düşünce-
min cevabıydı. Kısa soluklu olarak, artan 
öğrenci kapasitemiz nedeniyle ve fiziki kapa-
site yetersizliğimizden dolayı ben de Ankara 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğrenci 
eğitimi için fakülte dışında bir entegre eğitim 
kliniği açmayı planlıyordum. Ama üstüne ba-
sarak söylüyorum, bu, eğitim amaçlı bir en-
tegre klinik olacaktı. Yoksa semt poliklinikleri 
açmak üniversitelerin görevi değildir, olamaz 
da. Amaç öğretim üyelerinin para kazanması 
ise tamamen yanlış bir uygulama: Öğretim 
üyesi, devlet hastanelerinde halkın ağız sağ-
lığı için hizmet üreten hekim olamaz, olma-
malı da. Öğretim üyesinin maddi ihtiyaçları 
devlet tarafından üretilecek politikalarla dü-
zeltilmelidir derim ben.
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Öğretim üyeleri niye oy veriyor?
Aslında her şeyi Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer başlattı. Sezer’den önce ha-
zırlığı yapan YÖK Başkanı Erdoğan Teziç 
oldu. Onları o gün avuçları patlayıncaya ka-
dar alkışlayanlar, bugün” keşke yapmasalar-
mış” diyorlar.

Ne diyorum bu köşeden sürekli? Kişiye özel 
demokrasi olmaz. Demokrasi ya vardır ya 
yoktur. Teziç ve Sezer kadrolaşma kaygıla-
rından ve laikliği koruma arzularından, üni-
versite seçimlerinde en çok oyu alan rektör-
leri, dekanları değil de  alt sıradakileri, en az 
oy alanları atayınca kıyametler kopmuştu. 
Üstelik o dönem kıyameti koparan Abdullah 
Gül bugün Cumhurbaşkanı, Tayyip Erdoğan 
ise Başbakan. O gün bugündür ne değişti? 
Yine seçimler yapılıyor, yine öğretim üyele-
ri oy kullanıyor. Ama bu sefer Erdoğan-Gül 
ikilisinin hoşuna gidenler atanıyor. Bu sefer 
hazırlığı yapan ise YÖK Başkanı Yusuf Ziya 
Özcan… Aynı tas aynı hamam… Olan öğ-
retim üyelerine, üniversite özerkliğine, bolca 
da demokrasiye oluyor.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nde de benzeri bir olay yaşandı 
geçenlerde… En çok oyu almış mevcut de-
kan yerine en az oyu alan kişi seçildi. Üstelik 
aradaki oylar arasında bayağı fark var. Önce 
üniversitenin sanal tartışma ortamındaki bir 
serzenişi sizlerle paylaşmak istiyorum: “Be-
nim bir öğretim üyesi olarak dekan ya da 
rektör seçiminde  oy kullanmaya hakkım 
yok. Olsa da gerek yok zaten. Nasılsa birkaç 
yılda bir kan tazeleyen ve el değiştiren YÖK 
sistemi, fakültem ve üniversitem için ‘Hayır-
lı’ ismi tayin edecektir. YÖK sistemine karşı 
çıkarak dekanlık ya da rektörlük seçimlerin-
de birinci olmayanların seçimden çekilmesi-
ni beklemek hayal… Sonuç şu: Gönüllerin 
dekanı, rektörü – YÖK sisteminin dekanı ve 
rektörü…”

Mail’i yazanın ismini, izin almadığım için ve-
remiyorum ama bence çoğunluğun görü-
şünü yansıtıyor. Dişhekimliği Fakültesi’nin 3 
dönemdir dekanlığını yapan Prof. Dr. Nejat 

Bora Sayan’ı yakından tanırım. Yaptığı hiz-
metleri, fakülteyi getirdiği noktayı, gece gün-
düz demeden nasıl bir özveriyle çalıştığını iyi 
bilirim. “Geçmiş olsun” demek için aradım. 
Şaka yollu takıldım “ Yeter artık zaten, bunca 
yıl dekanlık yapmışsınız, biraz dinlenirsiniz.”

Dekan üzgündü ama bakın neden?

“Balçiçek atama yasal mı? Evet yasal. Etik 
mi? Değil… Bu ne demek? Ey öğretim üye-
leri, siz bu işte doğru karar veremezsiniz, eği-
lim belirleme yoklamasını ciddiye almıyorum, 
biz sizin yerinize karar veririz. Başbakan’ın 
sıklıkla AB için kullandığı bir cümle var. "Ma-
çın ortasında kural değiştiriyorlar diyorlar" 
diyor. Ben de soruyorum o zaman, Sayın 
Başbakan sizin bürokratlarınız niye aynısını 
yapıyor.

YÖK, 160 üniversite, bilmem kaç fakültenin 
gönderdiği yüzlerce kişi içinden nasıl olur da 
fakültenin 3. Sıraya koyduğu adaya en yük-
sek oyu verir? Benim hiçbir beklentim yok. 
Birey olarak arkaya bakmama, bırktığım 
noktaya geri dönmeme gibi bir düşüncem 
var. Ama YÖK’ün kararları tartışılmalı. YÖK 
niye var? Üniversiteler ve fakülteler ile kav-
ga için mi? Kurumsal kavgalardır bu ülke-
ye zarar veren. Dolayısıyla ben bu kavgayı 
sürdürmek niyetinde değilim. Ancak yapılan 
atamaların fakültelerde çalışma huzurunu 
bozacağı, iç dinamikleri etkileyeceği gerçe-
ğini de hatırlatmak isterim.”

Sahi, işin bir de bu yönü var. Yeni Dekan 
Prof.Dr. Adnan Öztürk’ün de işi zor. Ne yap-
sa “En az oyu alan ama YÖK tarafından ata-
nan dekan” sıfatını üzerinden atamayacak. 
Belki de bu tartışmada çuvaldızı biraz da öğ-
retim üyelerine batırmak ve az oyu alanların 
onurlu davranış sergileyip geri çekilmelerini 
ummaktan başka bir hal çaresi gelmiyor ak-
lıma… Olur mu dersiniz? Hiç sanmıyorum. 
Koltuklar caziptir, çekicidir, büyüsü sarıverir 
insanı.

Söz Sende Balçiçek PAMİR

5 Şubat 2010
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Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde son günlerde 
yaşanan gelişmelere ilişkin olarak Diyarbakır Dişhekimle-
ri Odası'nın da içinde yer aldığı Dicle Üniversitesi İzleme 
Komisyonu Diyarbakır Sağlık ve Meslek Örgütleri Platfor-
mu bir basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasında 
2007 genel seçimlerinde AKP listesinden milletvekili ada-
yı olan ve seçilemeyen Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ’ın  
rektörlük seçimlerinde 3. sırada oy almasına rağmen 
Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanmasından 
sonra, kendisi gibi düşünmeyen dekanlar üzerinde baskı 
oluşturarak istifaya zorladığı belirtilmektedir. Açıklamada, 
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şebnem ESKİMEZ ve idari kadrosu’nun da  geçtiğimiz 
günlerde adeta kurgulanmış bir soruşturmaya maruz 
kaldığı ve bu soruşturma sonucun da Prof Dr. Şebnem 
ESKİMEZ ‘in  hukuka aykırı bir biçimde görevinden alın-
dığı, idari akademisyen yöneticilerin  istifa etmek zorunda 
kaldığı belirtilmiştir.

Dicle Üniversitesi İzleme Komisyonu Diyarbakır Sağlık ve 
Meslek Örgütleri Platformu tarafından yayınlanan  Basın 
açıklamasının metni;

YÖK Kanununu ve bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Ah-
met Necdet SEZER’ in rektör atamalarını eleştiren AKP 
iktidarı 10 yıla yaklaşan iktidarı döneminde özgür üniversi-
te ve bilimin önündeki en büyük engel olan YÖK sistemini 
kaldıracağına, bu Askeri Cunta eserini kullanarak üniver-
siteleri cemaatleştirme aracı haline getirmiştir. 

Bir tarafta 12 Eylül Askeri rejiminin üniversiteleri kışlalaştır-
ma hareketi, diğer tarafta cemaatçi AKP’nin yandaşlarını 
üniversitelere hâkim kılma hareketi ile karşı karşıyayız. Ve 
şimdi bu iki güç üniversitelere hâkim olma kavgası içeri-
sindedirler. 

Bizler bu iki gerici ve baskıcı anlayışı reddediyor, özgür, 
özerk ve demokratik üniversiteleri savunuyoruz.

Bu perspektifle son zamanlarda Dicle Üniversitesinde 
dozu artan kadrolaşmalara dikkatlerinizi çekmek istiyo-
ruz; 2007 genel seçimlerinde AKP listesinden milletvekili 
adayı olan Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ milletvekili se-

çilemeyince rektörlük seçimlerinde 3. sırada oy almasına 
rağmen Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atan-
mıştır. Rektör hemen hemen tüm diğer adaylar gibi seçim 
bildirgesinde herkesi kucaklayan, kuşatan, kimseyi öteki-
leştirmeyen, bilimselliği ve liyakati esas alan bir yönetim 
sergileyeceğini taahhüt etmiştir. Buna rağmen rektörün 
atandıktan sonra dar grupçu, baskıcı, dışlayıcı, ötekileşti-
rici, cemaatçi ve çatışmacı bir yönetim tarzı benimsediği 
görülmüştür.

Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ rektör olarak atandıktan 
sonra kendisi gibi düşünmeyen bütün fakülte dekanlarını 
istifaya zorlamış ve istifa ettirmiştir. İstifası istenen dekan-
lardan biri olan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şebnem ESKİMEZ istifa etmemiş göre-
vini sürdürmüştür.

Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ rektör olarak atanmasın-
dan sonra geçen 17 aylık süre zarfında rektörlük seçim-
lerinde kendisine oy vermeyen, kendi dünya görüşüne 
sahip olmayan akademisyenlere uygulamış olduğu baskı, 
yıldırma ve soruşturmalar sonucu onlarca akademisyen 
üniversiteden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Prof. Dr. Ay-
şegül Jale SARAÇ’ ın baskı ve yıldırmalarına göğüs geren 
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şebnem ESKİMEZ ve idari kadrosu geçtiğimiz günlerde 
adeta kurgulanmış bir soruşturmaya mahruz kalmıştır. Bu 
soruşturma sonucu Prof Dr. Şebnem ESKİMEZ hukuka 
aykırı bir biçimde görevinden alınmış, idari akademisyen 
yöneticiler istifa etmek zorunda kalmışlardır.

Yasalara ve usulüne aykırı olarak Dicle Üniversitesi rektö-
rü tarafından başlatılan soruşturma ile görevinden alınan 
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şebnem ESKİMEZ’ in görevine iadesini bir an önce yapıl-
masını istiyor ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

Saygılarımızla,

Dicle Üniversitesi İzleme Komisyonu
Diyarbakır Sağlık ve Meslek Örgütleri Platformu

Dicle Üniversitesi'nde 
Neler Oluyor?
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BaSS KONGRESİ
22 – 25 Nisan 2010
SELANİK - YUNANİSTAN

PROGRAM

21 Nisan ANKARA –
SELANIK için saat 00.30’da yola çıkış. 
(otoban ve ardından İpsala sınırından çıkış 
-1070 Km) Yolda istedigimiz noktalarda 
duraklama 4 yıldız Merkezi otelde oda/kahvaltı 
toplam 4 gece konaklama

25 Nisan Kahvaltı ve sonrasında 
akşamüstü  yola çıkış.
Yol üzerinde istenilen noktalarda duraklama, 
Ankara’ya varış.

Program fiyati ve dahil olan hizmetler:
•	 Lüks otobüs ile ikramli Ankara / Selanik 

gidiş dönüş. (Mercedes Travego veya 
Setra)

•	 4 yıldızlı şehir merkezi otelde oda/kahvaltı 
bazında konaklama.

•	 Seyahat sigortasi
•	 2 kişilik odalarda kişi başı 333 €
•	 Tek kişilik odalarda ise 444 € (fiyat 

için minimum 40 ar kişilik gruplar 
oluşturulmalıdır.)

Fiyata dahil olmayan hususlar:
•	 Vize hizmeti için 100 €  
•	 Yurt dışı cıkış harcı 15 TL
•	 Her tülü kişisel harcama

*** Yunanistan Hükümeti, Yeşil veya Lacivert 
pasaport gözetmeksizin VİZE uygulaması 
yapmaktadır. VİZE ihtiyacınız için firmamızla 
iletişime geçebilirsiniz.

GÜZELOĞLU TRAVEL AGENCY
Tunalı Hilmi Cad. 90/4 Kavaklıdere 06700 
Ankara / Turkey
TEL : 90 (312) 466 0391
FAX : 90 (312) 466 2410
E-mail : travel@guzeloglu.com   
 http : www.guzeloglu.com
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Sağlık Bakanlığınca 2007 yılından beri Asgari Ücret tarifemimiz onaylanmamaktadır. Bu 
nedenle TDB, Sağlık Bakanlığına imzalanmayan asgari ücret tarifesi nedeniyle dava açtı. 
Meslektaşlarımız 2007 yılından beri aynı fiyatlar üzerinden çalışarak artan enflasyon nedeniyle 
maddi kayıplara uğramaktadır. 
 
Üyelerimizden asgari ücret tarifemizin artmamasına rağmen üye aidatlarının  artması ile ilgili 
yakınmalar gelmektedir.
 
Bilindiği üzere yasamız gereğince üye aidatları, iki yılda bir toplanan Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Kurulunca belirlenmekte ve Dişhekimleri Odalarına bildirilerek, Odalar tarafından 
uygulanmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurullarında aidatların belirlenmesinde asgari ücret tarifemiz 
kıstas alınmakla birlikte, son 3 yıldır Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir gerekçe göstermeksizin 
asgari ücret tarifemizi onaylamaması nedeniyle asgari ücret tarifesi artmadığı halde üye 
aidatlarının artması durumu ortaya çıkmıştır. Belirttiğimiz üzere Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Kurulunda, Türk Dişhekimleri Birliği asgari ücret tarifesinin daha önceki yıllarda olduğu 
gibi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacağı düşünülerek belirlenen üye aidat bedelleri, 
Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul kararı olması nedeniyle Dişhekimleri Odaları tarafından 
değiştirilememektedir.
 
Ancak Ankara Dişhekimleri Odası olarak asgari ücretin artmadığı bir ortamda aidatların 
artmasını uygun bulmuyoruz. Üyelerimizin de belirttiği gibi sorun; aradaki maddi miktar farkı 
değil, prensip olarak  uygun olmamasıdır. ADO yönetim kurulu olarak asgari ücret artmadan 
aidat artışına da karşı olduğumuzu, bu konuyu ilk TDB Genel Kuruluna getirerek bu yönde 
uygulama isteyeceğimizi üyelerimize saygıyla duyururuz.

Asgari Ücret Artmadan
Aidatlar Artmasın

TDB 2010 yılı üye aidatlarını 
belirledi. Buna göre; 

Özel sağlık kurum ve kuruluşların-

da çalışan dişhekimleri ile bu ku-

rum ve kuruluşların sahibi veya or-

tağı dişhekimlerinden; 245.00 TL. 

Sadece kamu kurum ve kuruluş-

larında çalışanlar ile mesleğini icra 

etmeyen dişhekimlerinden, özel 

sağlık kurum ve kuruluşlarının 

sahibi veya ortağı olmaları duru-

munda 245.00 TL.  

Sadece kamu kurum ve kuru-
luşlarında çalışan veya mesleğini 
icra etmeyen dişhekimlerinden; 
120.00 TL, 

Özel sağlık kurum ve kuruluşla-
rında ilk kez çalışmaya başlayan 
dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık 
kurum ve kuruluşun sahibi veya 
ortağı olan dişhekimlerinden; 
120.00 TL aidat alınacaktır. Kayıt 
Ücreti ise; 120.00 TL olacaktır.

Üye aidatlarının son ödeme günü 
ise 31 Mart’tır.

TDB tarafından yapılan yazılı açık-
lamada “12. Olağan Genel Kuru-
lumuzun 11 ve 15.maddelerine 
göre; 2010 yılı üye aidatları’nın, 
2009 yılı aidatı üzerine, 2009 yılı 
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tü-
ketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oran-
ları toplamının yarısı eklenerek 
“hesaplandığı belirtilirken bu yıl 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 
tarafından 2009 yılı ÜFE; % 5,93, 
TÜFE ise; % 6,53 olarak açıklan-
dığı belirtilerek, hesaplamanın bu 
oranlar üzerinden hesaplandığı 
bildirilmiştir.

Üyelerimizin Dikkatine



"Ankara Dişhekimleri Odası üyesi Dişhekimi Didem SERİM’in Ege 
Odaları Dergisinde yayımlanan “Teşekkür” yazısında bahsedilen 
“POS cihazından inaktiflik bedeli adı altında banka tarafından bir 
kesinti yapıldığı, bu durumu yadırgadığı ve bağlı bulunduğu Odaya 
dilekçe yazarak, haksızlığın giderilmesi konusunda yardım talep 
etmesinden ve yine aynı yazıda Ankara Dişhekimleri Odası’nın 
konu ile ilgilenmediği, POS cihazı ile yapılan anlaşmanın dişhekimi 
ile bankası arasında yapılan sözleşme olduğu ve hukuki yollara 
başvurabileceği konusunda cevap verildiğinden bahsedilmektedir.”

Konu değişik platformlarda, mail gruplarında odamız aleyhine kullanılmış ve haksız bir 
şekilde Ankara Dişhekimleri Odası itham edilmiştir. ADO her zaman, üyelerimizin gerek 
tümünü ilgilendiren konularda, gerekse de bireysel olarak yaşadıkları sıkıntılarda her 
zaman onların yanında olmuş, yol göstermiş, sorunları sonuçlandırıncaya kadar takip 
etmiştir. Odamız üyesi Dişhekimi Didem SERİM’in Odamızı aramasından sonra konu ile 
ilgili girişimler hemen yapılmış, ilgili  bankayla görüşülmüş, 9 Aralık 2009’da dilekçe verilmiş 
ve 2010 Ocak ayı başında olay sonuçlanarak, paranın geri ödemesi yapılmıştır. 

Ege Odaları Dergisinde bahsedilen konu ile ilgili haber gerçekleri yansıtmamaktadır. 

Olayın aslını araştırmadan, haberi doğrulatmadan bu şekilde yazılmasını Ankara Dişhekimleri 
Odası olarak kınıyoruz. Yaklaşan seçim döneminde kendilerine prim yapmak için bu tür 
asılsız haber yapanları ucuz siyaset yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Bu konu ve daha 
sonra yaşananlarla ilgili her türlü girişimlerde bulunarak konunun takipçisi olacağız. Her 
türlü haber yapılırken ilgili tarafların dinlenmesi, görüşlerinin alınması konusunda titizlik 
gösterilmesi, ilgili odaya yazılmış ve dergilerinde düzeltme yayınlanması istenmiştir. Konu ile 
ilgili duyarlılığın, bu haberi bir şekilde yayınlayan mail grupları ve dişhekimliği platformlarının 
da göstereceğini umut ediyoruz.

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu

Ege Odaları Dergisinde Yayımlanan

Yanlış Bir Haber! 
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Dişhekimi 3 milletvekili 15 Ekim 2009 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Birlik 
Genel Kurulunun Oluşumuna dair 21. maddesinin 
değiştirilmesini istemişlerdir. 

3224 Sayılı Kanun, 7 Haziran 1985 tarihinde TBMM 
tarafından kabul edilmiştir. Anayasamıza göre 
temel düzenleyici olan bu kanun; dişhekimlerinin 
mesleki yapısını oluşturan Dişhekimleri Odaları ve 
Türk Dişhekimleri Birliğinin oluşumunu, işleyiş ve 
yönetim kurallarını belirlemiştir.

TDB kurulduğu günden bu yana sürekli gelişmiş ve 
kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmıştır. 
Gerek üyeleri gerekse toplumun ağız ve diş 
sağlığına ilişkin önemli çalışmalar yapmış, kurum-
sal kimliğine yakışır bir biçimde, bu alanda ve ülke 
politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmaya 
hak kazanmıştır. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde; sivil toplum kuruluşları, 
sendikalar, siyasi partiler ve dernekler birbirin-
den oldukça farklı seçim sistemlerine, genel ku-
rul oluşum biçimlerine sahiptirler. Hiçbir sistemin 

ideal bir sistem olduğu söylenemeyeceği gibi her 
sistemin kendine özgü üstün ve zayıf yanları vardır. 
Buna karşın, eğer ideal bir evrensel demokra-
si sistemi olsaydı bu kadar çeşitlilik olmaz, tek 
tipliliğe gidiş olurdu. Ama asıl önemlisi; batıda yüz 
yılı devirmiş böylesi kuruluşların, ihtiyaç duydukları 
mesleki düzenlemeleri de kendi içinde kararlaştırıp 
yapıyor olmasıdır. Düzenlemelerde ciddi bir ada-
letsizlik varsa bu durum hukuk yoluyla mahke-
melerde çözülür. Ama özellikle siyasi iktidarların 
dışında yer alan ve demokrasi gereği de siyasi 
iktidarlar karşısında özerk olmaları gereken bu tür 
kuruluşlarla ilgili düzenlemelerin meslek örgütler-
ine danışılmadan, onların görüşleri alınmadan yine 
siyasi iktidarın ağırlıklı olduğu meclis tarafından 
değiştirilmesi, doğrudan demokrasinin ruhuna 
aykırıdır. 

TDB ve Dişhekimleri Odalarının birlikte tartıştığı 
konuların milletvekillerine anlatılarak destek iste-
nilmesi, konunun anlaşılmasını kolaylaştırırken, 
tüm dişhekimlerini ilgilendiren bir konuda; Ge-
nel Kurullarımız ve Başkanlar Konseylerimiz gibi 
politikalarımızı oluşturan zeminlerde tartışılmadan, 
ortak görüş oluşturulmadan yapılan bu tür uygula-
malar etik kurallara da aykırıdır.

3224 Sayili Kanunda Değişiklik Önerisi İle İlgili
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının 
Ortak Basın Açıklaması...

Vesayet Altında Bir 
Meslek Örgütü Olmak 
İstemiyoruz...

Vesayet Altında Bir 
Meslek Örgütü Olmak 
İstemiyoruz...
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Böylesi bir değişikliğin Odalar arasında mutabakat-
la kararlaştırılıp, meclise götürülmesi gerekmek-
tedir. Öte yandan TDB Kanununda yer alan kimi 
sorunlar nedeniyle, değişiklik yapılması defalarca 
gündeme gelmiş, Oda Başkanları toplantılarında 
saatler, günler süren çalışmaların sonunda çeşitli 
kararlar alınmıştır. Kimi Odaların siyasi ilişkilerini 
kullanarak yasa değişikliklerini kendi çıkar ve 
görüşleri doğrultusunda gerçekleştirmelerini doğal 
göreceksek, o zaman bu yapılan toplantıların da 
hiçbir anlamı kalmamış, bütün bu toplantılar ve 
emek boşa gitmiş demektir.

Tüm bunlara karşın; Milletvekili 3 meslektaşımızın 
özellikle seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir 
değişikliği TBMM`ne tek taraflı olarak sunmaları 
ve bu yönde bir düzenlenme istemeleri; demokra-
tik olmamanın ötesinde ahlaken de kabul edile-
meyecek bir düşüncedir.

Böyle bir uygulamaya sessiz kalınması; Türk 
Dişhekimleri Birliği`nin bundan sonra siyasi müda-
halelere açık olması, Odalarımızın seçim süreçleri-
ni birilerinin TBMM içindeki ilişkileri ile çözmeleri 
şeklinde bir yolun açılması demektir.

Siyasi iktidarın, doğrudan seçimlerimizle ilgili bir 
yasa değişikliğine boyun eğilmesi, meslek örgütü-
müz üzerinde oluşturacağı tahakkümünün de ka-
bul edilmesi anlamına gelmektedir. Yönteme ses-
siz kalınması sonucu açılan bu yol genişleyerek 
devam edecek; kaybeden meslek ve meslek 
örgütü olacaktır. 

Ayrıca milletvekili meslektaşlarımızın mensubu 
olduğu hükümet tarafından yeni hazırlanan Sağlık 
Meslek Mensupları Birliği kanun tasarısı taslağının 
da değiştirilmek istenen 3224 sayılı Kanunun 21. 
maddesi ile aynı hükmü içermesi, göz ardı ed-
ilmemesi gereken çelişki olarak görülmektedir.

Biz; TDB ve Dişhekimleri Oda Yöneticileri olarak;

Vesayet altında bir meslek örgütü olmak istemi-
yoruz!

Siyasetin ve siyasetçilerin gölgesinde değil, 
özgür irademizle tartışarak, mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın çıkarlarını ortaklaştırdığımız 
kararların uygulanmasını istiyoruz!

Bu yasa değişikliği teklifinin geri çekilmesinin tarihi 
bir sorumluk olduğunu kamuoyuna sunuyoruz.



44 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

IBAN kullanımı, 1 Ocak 2010 Tarihi itiba-
riyle zorunlu oldu. Bu tarihten başlayarak 
EFT, Havale, Virman gibi para transfer 
işlemlerinde IBAN kullanılıyor. 

10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Res-
mi Gazete `de yayımlanan 2008/6 Sa-
yılı Uluslararası Banka Hesap Numarası 
Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Tebliği gereği 1 Ocak 2010 ta-
rihinden itibaren para transferi işlemlerin-
de gönderici ve alıcının IBAN'ının kullanıl-
ması zorunlu tutulmuştu.  Bankalardaki 
mevcut hesap numaraları yerine kulla-
nılacak olan IBAN (İnternational Bank 
Account Number - Uluslararası Banka 
Hesap Numarası) para transferlerinin hızlı 
ve hatasız gerçekleştirilmesini amaçlıyor. 
Bu nedenle belirli bir standarda göre 
oluşturulan, uluslararası banka hesap 
numarası olarak tanımlanıyor.  

IBAN numarası Ülkemizde 26 karakter-
den oluşmaktadır. İlk iki hane ülke kodu-

nu belirtmektedir ve Türkiye için TR`dir. 
IBAN yapısı içinde ülke kodu ile birlikte 
banka kodu ve hesap numarasına ait bil-
giler de yer almaktadır. 

TBMM Genel Sekreterliğinden alınan 11 
Kasım 2009 tarihli yazıda da, Kurumları-
na gönderilen faturalarda IBAN numara-
larına yer verilmesi istenilmektedir. 

Aynı yazıda, Maliye Bakanlığı Muhase-
bat Genel Müdürlüğünün; 1 Ocak 2010 
dan itibaren başlayacak uygulamanın 
sorunsuz devam etmesi için 19.10.2009 
tarihinden itibaren IBAN numaralarının 
ödeme emri belgelerinde gösterilme 
zorunluluğu da hatırlatılarak, konunun 
meslektaşlarımıza iletilmesi istenilmiştir. 
 
Meslektaşlarımız IBAN numaralarını he-
sabının bulunduğu bankadan veya kul-
landıkları bankanın internet sayfasından 
öğrenebilirler.

IBAN Kullanımı Zorunlu Oluyor

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin 
Tebliğ ile 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren 
memurlar da Genel Sağlık Sigortası 
kapsamına girecekler. 

Devlet memurlarının sağlık hizmetlerine 
ilişkin işlemlerde, 15 Ocak’tan itibaren 
Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen 
mevzuat (5510 sayılı Kanun, Genel Sağlık 
Sigortası İşlemleri Yönetmeliği, Sağlık 
Uygulama Tebliği, genelgeler vb.) hükümleri 

uygulanacak ve söz konusu kişilerin tedavi 
giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
ödenecek.  

Bu tarihten itibaren kamu personeli ve 
bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri; 
kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli 
olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası 
ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus 
cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, 
pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın 
müracaat edebilecekler.

Kamu Personelinin Sağlık 
Hizmetlerinin SGK’ya Devri
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Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve Dişhekim-
leri Odaları Başkan ve Yöneticileri, 
ayrıca çok sayıda meslektaşlarımı-
zın katılımlarıyla  4 Kasım 2009 ta-
rihinde  mesleğimizin sorunlarını ve 
taleplerimizi dile getirmek amacıyla 
yürüyüş ve  basın açıklamaları ya-
pıldı. 

CHP Adıyaman Milletvekili Şev-
ket Köse`nin de içinde bulunduğu 
yaklaşık 600 kişilik bir grup sabah 
saatlerinde Türk Dişhekimleri Birliği 
önünden harekete geçerek önce 
Başbakanlığa ardından da Sağlık 
Bakanlığı`na yürüdü.  

`Sağlık Hizmetine Erişimi Engelle-
meyin`, `Meslek Birlikleri Olmadan 
Demokrasi Olmaz`, `Hekim Seçme 
Özgürlüğünü Kısıtlama`, `Dişine ve 
Hekimine Sahip Çık`, `Ağız ve Diş 
Sağlığı Ertelenemez` ve `Dişhekim-
liğinde Uzmanlık Dalları, TDB`nin 

Görüşleri Dikkate Alınarak  ve Ülke-
nin İhtiyacına Göre Belirlenmelidir` 
yazılı döviz ve pankartlar eşliğinde 
yürüyen dişhekimleri,  ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerinin görmezden ge-
linmesini kabul etmeyeceklerini slo-
ganlar eşliğinde dile getirdiler.  

Yağan şiddetli yağmura rağmen 
basın mensuplarının ve katılımcı-
ların yoğun ilgi gösterdiği, olduk-
ça renkli geçen yürüyüş sırasında 
vatandaşlarda meslektaşlarımıza 
alkışlarla destek verdiler. Başba-
kanla görüşme talebimizin kabul 
edilmemesi üzerine Başbakanlık 
önünde bir basın açıklaması yapıldı. 
 
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat 
Akkaya, yaptığı açıklamada; 

“Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine 
daha uygun koşullarda ulaşılabil-
mesi için bir proje hazırladığını ve 
bu projenin 11 Ekim 2008`de Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan`a 
iletildiğini belirterek, Başbakanın 
da `muayenehaneler de ülkemizin 
kaynaklarıdır, yararlanılması gerekir. 
Vatandaşın ayağına hizmet götü-
rülmesi bizim hizmet anlayışımızla 
örtüşmektedir’ şeklinde bir değer-
lendirme yaptığını hatırlattı.

Akkaya açıklamasında ; 

Değerlendirmeden sonra, ilgili kamu 
kurumlarıyla çalışmalar başlamıştır. 
Son olarak 30 Eylül 2009`da mu-
ayenehanelerden hizmet alımının 
başlayabileceği açıklaması üzerine 
çalışmalar hızlandırılmış ve tamam-
lanma noktasına gelmiştir. Ancak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer`in, ekonomik gerek-
çeler gösterilerek şimdilik projenin 
hayata geçirilemeyeceği yönünde-
ki açıklamasını 3 Eylülde basından 
öğrendik. 

Meslek Birlikleri Olmadan 
Demokrasi Olmaz!
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Hükümetin, hizmet alımından vaz-
geçmiş olması, bizlere inandırıcı 
gelmemektedir. AKP iktidarı tercihi-
ni, sosyal devletten yana kullanma-
mıştır. 

Dişhekimleri olarak halkımızın ge-
nelde sağlık, özelde ağız-diş sağlığı 
hakkı için bir yandan diyalog kapısı-
nı açık tutarken, bir yandan da doğ-
rularımızı halkımızla paylaşmaya her 
ortamda devam edeceğiz.`` 

Açıklamanın ardından Sağlık Ba-
kanlığı` na yürüyüşe geçildi. 

Prof. Dr. Murat Akkaya, Sağlık Ba-
kanlığı önünde yaptığı açıklamada 
ise Sağlık Bakanı’nın dişhekimle-
rinin taleplerini dikkate almasını is-
teyerek, sorunların konunun muha-
tabı olan sivil toplum kuruluşlarının 
onayı alınmadan çözümlenmemesi 
gerektiğinin altını çizerek Sağlık Ba-
kanına şu soruları yöneltti: 

Asgari Muayene ve Tedavi Ücret 
Tarifesini 2007`den bu yana onay-
lamayarak, dişhekimlerinin emekle-
rinin çalınmasına neden göz yum-
dunuz? 

Dişhekimliğinde uzmanlık konu-
sunda, TDB`nin bilimsel kuruluşlar 
ile birlikte çalışmalar yapması için 
verdiğiniz sözünüzde neden dur-
madınız? 

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri`ne 
(ADSM) atamaları kadrolu değil de, 
4/B`ye göre yaparak meslektaşla-
rımızı köleleştirmeye neden devam 
ediyorsunuz? 

Fakülte sayısının, kontenjanlarının 
ve işsiz dişhekimi sayısının arttırıl-
ması yerine neden mevcut dişhe-
kimlerinin ve yaptıkları yatırımların 
verimli kullanılması politikalarını be-
nimsemiyorsunuz?`` 

Akkaya, `24 bin dişhekimini, onların 
örgütlü gücü Dişhekimliği Odalarını 

ve Türk Dişhekimleri Birliği`ni gör-
mezden gelmeye devam eden baş-
ta Sayın Sağlık Bakanı olmak üzere 
AKP iktidarını kınıyor, hem mesle-
ğimiz ile ilgili doğruları savunmak, 
hem de bu alışılmış anti-demokra-
tik yapının değişmesi için elimizden 
gelen tüm çabayı sarf edeceğimizi 
kamuoyuna duyururuz.` şeklinde 
konuştu. 

Açıklamanın ardından Türk Dişhe-
kimleri Birliği Merkez Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile Dişhekimleri Odaları 
Başkan ve Yöneticileri, Sağlık Ba-
kanlığı önüne siyah çelenk ve `De-
mokrasi Aşısı` yazılı beyaz karton-
dan yapılmış şırınga ile maket mu-
ayenehane anahtarlarını bıraktılar. 

Başbakanlık ve Sağlık Bakanlı-
ğı’na  düzenlenen yürüyüş ve yapılan 
basın açıklamaları programı sorunsuz 
bir şekilde sona erdi. 
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Özel bir hastanede çalışan bir 
dişhekimi’nin katıldığı bir radyo 
programında çalıştığı kurumun yeri, 
yaptığı işler, hizmetlerin ücretleri 
ile ilgili konularda reklam niteliği 
taşıyan söylemlerde bulunduğu 
gerekçesiyle İstanbul Dişhekimleri 
Odası tarafından disiplin cezasıyla 
cezalandırılmıştı. Dişhekiminin 
itirazı Yüksek Disiplin Kurulu 
tarafından da onaylanmıştı.
Dişhekimi tarafından, disiplin cezasına ilişkin iş-
lemlerin ve bu işlemlerin dayanağı olan Disiplin 
Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptali istemiyle 
açılan davada, Danıştay 8. Dairesi davanın reddi-
ne karar vermiştir. Bu kararın temyizi üzerine Da-
nıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da davayı ince-
lemiş ve temyiz isteminin reddine karar vermiştir. 
Sağlık hizmet sunumunda reklamın etik kuralla-
ra aykırı olduğu ve mesleğin uygulandığı yerin 
özel hastane niteliğinde olmasının söz konusu 
kurallara uymama hakkını veremeyeceği yolun-
daki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 
5.11.2009 tarihli (Esas No: 2006/2726, Karar 
No: 2009/2111) kararı ektedir.

Danıştay 8. Dairesi 13.6.2006 günlü, 
E:2005/1830, K:2006/2478 sayılı kararıyla, 
1219 sayılı Tababeti Şuabatı Tarzı İcrasına Dair 

Kanunun 40. Maddesinde, dişhekimlerinin diğer 
suretlerle reklam ve saire yapmalarının yasak 
olduğunun belirtildiği, tıbbi Deontoloji Tüzüğü-
nün 8.ve 9. Maddelerinde de reklam yasağına 
ilişkin kurulların yer aldığı, uyuşmazlık konusu 
yönetmeliğin 8. maddesinin (a) fıkrasında , re-
çete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri 
ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal 
ortamlarda dahil olmak üzere her türlü iletişim 
araçlarında reklam amacına yönelik veya hak-
sız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak 
veya açıklamalarda bulunmak, çalıştığı veya or-
tağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anı-
lan eylemlerin yapılmasına göz yummak fiilinin 
cezasının para cezası olarak yaptırıma bağlan-
dığı, 3224 sayılı Kanunun sözü edilen 44. Mad-
desinde öngörülen temel ilkeler çerçevesinde 
aynı madde ile yönetmelik çıkarma konusunda 
verilen yetkiye dayanılarak düzenlenen Yönet-
meliğin davaya konu edilen 8/a maddesinde üst 
hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı, dişhe-
kimi olan davacının 20.09.2003 tarihinde katıl-
dığı bir radyo programında, program yöneticisi 
ile yaptığı söyleşide programa telefonla katılan 
kişilerle konuşmasında çalıştığı kurumun (özel 
diş hastanesinin) yeri, yaptığı işler, hizmetlerinin 
ücretleri ile ilgili konularda bilgilendirme sınırlarını 
aşarak, haksız rekabet yaratacak, reklam niteliği 
taşıyan söylemlerde bulunduğu anlaşıldığından 
yönetmelik kurallarına aykırı davranışlar nedeniy-
le davacıya verilen disiplin cezasında da hukuka 
aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi-
ne karar vermiştir.

Özel
Hastaneler de
Reklam
Yapamayacak...
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ADO Eğitim Seminerleri
DEVAM EDİYOR...
Ankara Dişhekimleri Odası 2009-2010 yılı planlı eğitim seminerleri, Yö-
netim Kurulu üyemiz Dr. Dişhekimi Serdar SÜTCÜ'nün "Dental Kayıtlar 
ve Aydınlatılmış Onam" konulu semineri ile başlamıştır. Son yıllarda artan 
hasta şikayetleri karşısında meslektaşlarımızın kendilerini koruyabilmeleri 
için almaları gereken önlemler ve bunlardan en önemlisi olan Aydınlatılmış 
Onam hakkında meslektaşlarımıza Dr. Dişhekimi Serdar SÜTCÜ tarafın-
dan detaylı bilgi verilmiştir. Seminerde son yıllarda hatalı hekimlik uygula-
maları ile ilgili artan şikayetlere dikkat çekilerek, hekimlerimizin yapacakları 
müdahalelerden önce mutlaka hastalarına bilgilendirme yapmaları ve daha 
sonra bu bilgilendirmenin sonucunda hastaların rızalarının alınmasının ne 
kadar önemli olduğu vurgulanmıştır.

Odamızın 2009-2010 yılı eğitim seminerleri, 07 Ocak 2010 Perşembe 
günü, Dr. Dişhekimi Ali Rıza İlker CEBECİ'nin "İmplant Öncesi Hazırlıkları 
Radyografi, Tomografi, 3 Boyutlu Görüntüleme" konulu semineri ile devam 
etmiştir. Seminerde implant uygulamasına başlanmadan önce yapılması 
gereken hazırlıklar konusunda meslektaşlarımıza Dr. Dişhekimi Ali Rıza İl-
ker CEBECİ tarafından bilgi verilmiştir.

11 Şubat 2010 Perşembe günü Prof. Dr. Hakkı TANYERİ'nin "Sistemik 
Hastalıklarda Implant Endikasyon ve Kontrendikasyonları" konulu semineri 
ile devam edilmiştir. 

17 Şubat 2010 Perşembe günü Prof. Dr. Tülin OYGÜR Ağız Kanserleri ve 
Gelişme Mekanizmaları konulu bir seminer vermişlerdir. Ağız kanserleri ile 
ilgili günümüz tanı yöntemleri örneklerle anlatılmıştır.

Ankara Dişhekimleri Odası Planlı Eğitim seminerlerine katılmak isteyen 
meslektaşlarımızın telefon, mail veya faks ile başvurmaları yeterlidir. Oda 
üyesi meslektaşlarımıza öncelik verilmektedir.
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TDB
Eğitmen Dişhekimleri Eğitimi

Eğitmen dişhekimi eğitimi başladı... 
İlk eğitim Diyarbakır`da, ikincisi 
İzmir de yapıldı...
1 Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Diş-
hekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim 
Çalışmaları Yönergesi yürürlükten kaldırılmış olup, 
yerine hazırlanan Türk Dişhekimleri Birliği Eğitmen 
Dişhekimleri ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim 
Çalışmaları Yönergesi Merkez Yönetim Kurulunun 
17.12.2009 tarihli toplantısında kabul edilerek yü-
rürlüğe girmiştir.

Bu Yönerge’nin amacı, ağız diş sağlığının korun-
ması ve ağız diş hastalıklarının sıklığının azaltıl-
ması için topluma yönelik olarak yapılacak ağız 
ve diş sağlığı eğitim çalışmalarında görev alacak 
dişhekimleri’nin eğitimi ile ilgili usul ve esaslar be-
lirlenmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği Eğitmen Dişhekimleri ile 
Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yöner-
gesi çerçevesinde  "Eğitmen Dişhekimi Eğitimi”nin 
ilki Diyarbakır, Elazığ ve Malatya Dişhekimleri 
Odası’ndan katılan dişhekimleri için 28 Şubat 2010 
Pazar günü Diyarbakır’da yapıldı.

Eğitimlerin ikincisi ise İzmir ve Manisa Dişhekimleri 
Odası’ndan katılan dişhekimleri için İzmir’de dü-
zenlendi.

Ankara Dişhekimleri Odasına Eğitmen Dişhekimi 
Eğitimi için 135 başvuru yapılmıştır. Meslektaşla-
rımız eğitim ile ilgili haber ve duyuruları ADO web 
sitesinden takip edebilirler.

Eğitmen Dişhekimi  Eğitimi Takvimi

Tarih Yer Dişhekimleri Odası

3-4 Nisan Antalya       Antalya-Isparta

8 Mayıs Sapanca Kocaeli-Sakarya

22 Mayıs Konya Konya

5 Haziran Mersin Mersin

6 Haziran Adana Adana

6 Haziran Keşan Çanakkale-Edirne-Tekirdağ







Sn. Başkanım, Sevgili meslektaşım Merih Bey,

“Uzun süredir rahatsızlığım nedeniyle evden çıkamıyorum. Bu sebeple sizlerin 
ziyaretinize gelemedim. Sizleri Göremedim.

İlerlemiş yaşım 50 yıl mesleğini aktif olarak yürütmüş, 62 yıllık dişhekimliği 
beni çok yıprandırmış bulunmaktadır.

Mesleğimi hep sevdim. Son olarak hizmetlerimi bu yazım ile meslektaşlarıma 
duyurulmasıyla noktalamak istiyorum.  

Mecmuamızda Yayınlanmasında aracı olmanızı rica ediyorum. Sizin 
yönetiminizdeki, Yönetim Kuruluna başarılı çalışmalarını takdir ediyor, 

sizlere sevgilerimi sunuyorum.”

Cemalettin MERİÇ
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Meslekten Hatıralar
Diş Tabipleri Birliği ve Diş Tabipleri odalarının ku-
ruluşundan evvel, yıllarca mesleğe emek vermiş 
meslek konularının düzenlenmesinde gönüllü hiz-
metlerde bulunmuş üç dişhekimliği derneği var-
dı. İstanbul – Ankara – İzmir dernekleri odaların 
kuruluşlarında çok büyük çalışmalar yapmışlardır. 
Ankara’daki derneğimiz 1973 yılından beri odaları-
mızın kurulması fikrinin ilk çalışan organı olmuştur. 
1974 yılında İstanbul’da yapılan 3 dernek yönetim 
kurullarının katıldığı iki toplantının ikisinde de İstan-
bul Dişhekimleri Derneğinin şiddetli muhalefetine 
rağmen, Ankara ve İzmir’in gayretleri ile Oda ve 
Birliklerin kurulması için ön kararlar alınmıştır.

Bundan sonraki yıllarda bu çalışmalar, zaman 
zaman artırılmış, Sağlık Bakanlığı ile temaslar ya-
pılmış, T.B.M.M.’inde meslektaş milletvekilleri ile 
sık sık toplantılar yapılmış bu konunun alt hazırlı-
ğı oluşturulmuştur. Özellikle 12 Eylül hareketin-
den sonra Gülhane’deki sevgili meslektaşlarımızın 
da yardımıyla kanun taslağı olarak hazırlanmıştı. 
Sonraki yıllarda yine Ankara Dişhekimleri Derneği 

yönetimlerince konu takip edilmiş ve odalarımızın 
ve birliğimizin kuruluşunu sağlayan kanun bir hayli 
kırpılarak çıkarılmıştır. Bu konuda özveriyle omuz 
omuza çalıştığımız sevgili meslektaşlarımıza minnet 
borçluyuz.

Bu bölümdeki büyük çalışmalardan başka meslek 
konularında pek çok çalışmalar yapılmıştır. Bu ça-
lışmaların bir kaçını aktarıyorum.

Ankara’daki derneğimiz 1947 yılında, o tarihte 40 
civarında ve tamamı serbest çalışan meslektaşla-
rımız tarafından kurulmuş, meslek konularında çok 
faydalı çalışmalar yapmışlardır.

Ben 1950 yılında Ankara’ya geldim. O zaman-
ki Dişhekimleri sayısı 67 idi ve bunların 11 tanesi 
permili dişçi idi. O zaman bu 67’ye katılan genç 
meslektaşlarımızla birlikte yönetime talip olduk ve 
ağabeylerimiz büyük bir zevkle bu görevi ekibimize 
teslim ettiler.

İlk çalışmalarımıza çaylı yemekli toplantılarımızla 
başladık. Mesleğin en büyük sorunlarından biri yine 
bugün olduğu gibi ağızda kaçak çalışan kimselerle 

Cemalettin MERİÇ
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mücadele idi. Bu konuda zamanın Sağlık Bakanları 
ile pek çok temaslar yapılmış, Bakanlığa dişçi, usta 
gibi sıfatlarla tanıtılan mesleğimiz hekimliğin bir bö-
lümü ve hepimizin hekim olduğumuzun bilinmesi 
yönünde epey uğraşılar yapılmıştı. Her ayın birinci 
pazarında Kızılay’daki eski Kızılay binası konferans 
salonunda, Ankara’da da ilk defa konferanslar ve 
Sağlık Bakanlığından ve yabancı elçiliklerden sağ-
lanan mesleki fikirlerle film ve slayt gösterileri ya-
pılmıştı.

Konferansların ilki 1951 yılında düzenlenmiş ve 
uzun süre devam ettirilmişti. 1960’lı yıllarda gezi-
ler, konferanslar, özel sohbet toplantıları gibi ça-
lışmalar devam ettirilmiş Dişhekimliği Fakülte ve 
Yüksek okullarının çoğalmaya başlaması ve genç 
meslektaşlarımızın dolayısıyla bu meslek men-
suplarına muayenehane açma kredileri sağlama, 
Sağlık Bakanlığı ve SSK’da yeni kadrolar açılması, 
istihdam imkanları için ilgili bakanlıklarda meslektaş 
milletvekillerimizin yardımlarıyla yoğun çalışmalar 
yapılmıştır.

1970’li yıllarda bu çalışmalar artırılmış, yönetim ku-
rullarında çalışan kıymetli meslektaşların özveriyle 
çalışarak, mesleğimizin yücelmesinde çok gayretli 
olmuşlardır.

1972 yılından itibaren bir süre yapılmayan sosyal 
çalışmalar tekrar başlatılmış, her ayın son pazarın-

da muntazam düzenlenen konferanslar oda kuru-
luşlarına kadar 40 civarındadır. Bu sosyal çalışma-
lara geziler yemekli toplantılar ve balolarla devam 
edilmiştir.

Radyasyon Konusu: Bu tarihlerde İstanbul derne-
ğinin çalışmalarıyla Çekmece Nükleer Araştırma 
kuruluşundan Dişhekimlerinin muayenehane veya 
çalıştıkları iş yerlerindeki röntgen cihazları dolayısıy-
la radyasyon aldıkları ve radyasyondan korunma-
ları gerektiğini bildiren bir rapor alınmış, bu rapora 
dayanılarak, bu konumdaki dişhekimlerinin radyo-
logların tabi olduğu radyoloji konumunda faydalan-
dırılması, Sağlık Bakanlığı’nın şiddetli karşı gelme-
sine rağmen ve o zaman mecliste bulunan sevgili 
meslektaşlarımızın da gayretleriyle çıkartılmış ve bir 
süre meslektaşlarımız bu kanunun imkanlarından 
faydalanmışlardır.

Yine 1973 yılında Sağlık Bakanlığı’nın acayip bir ka-
rarla uygulamaya koyduğu hastanelerden hastala-
rın serbest hekime sevki imkansızlaştıran bir kararı, 
derneğin büyük çalışmalar yapmasını gereklendir-
miştir. Bu kararda, hastanın üç hastaneden ve /bu 
hastanelerden birinin Üniversite hastaneleri olmak 
şartıyla) sevk işleminin yapılması vardı. Bu kararlar 
uzun ve sıkıntılı çalışmalarla durdurulmuştur. Yine 
1974 tarihinde derneğimizin çok büyük gayretleri 
ile ağız sağlığı merkezlerinin kurulması konusunu 
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gündeme getiren yönetim, o zaman ki mesleğimizi 
seven Maliye Bakanlığı  Müsteşarı merhum Tayyar 
EMRE’nin yakın ilgisi  ve Sağlık Bakanlığının ve o 
zaman ki Üniversite dekanlarının yardımıyla bu ça-
lışmaları olumlu bir hale getirmiş ve ilk sağlık mer-
kezleri açılmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin KDV’den muaf tutulması ko-
nusunda Defterdarlıkla temas edilmiş o zaman ki 
kıymetli defterdar “ tamamen muaf olma olamaz 
da oranın %5 olması mümkündür. Ancak tek sizin 
dernek için bu yapılamaz. Tabipler Birliği ve Eczacı-
lar Birliği ile beraber çalışma yapın” dendi. 

Ankara Dişhekimleri Derneği Dişhekimleri Odaları 
kuruluşunda çok büyük çalışmalar yapmıştım. Bu 
gayretlerimiz mutlu sonla noktalanmıştır. Kanunun 
hazırlanmasında çok etkili olan, sevgili arkadaşım 
Ahmet KURTARAN merhum Prof.Dr.Aytekin BİLGİ 
ve özellikle 30 gün müddetle bir hakim ile bir ofiste 
kapanarak bu kanunu diğer bütün odaların kanun-
larını okuyarak 96 maddelik mükemmel bir kanun 
hazırlanmıştır.

Meclis gündemine getirdiğimiz bu konu daha sonra 
ilk birlik başkanımız olan merhum Sayın Yılmaz BİL-
GİN ve daha sonra birlikte ikinci T.D.T.B.’nin 2’nci 
başkanı olan Anadolu’yu ve şehir şehir fedakar 
meslektaşlarımızla beraber dolaşarak, diğer oda-
ların kuruluşlarını sağlayan Sayın Eser CİLASUN’u 
takdirle anıyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar odalarda görev ya-
pan başkan ve üye arkadaşlarıma minnetlerimi arz 
ediyorum.

Kooperatif Konusu: Kuruluşundan bugüne kadar 
odalarda görev yapan başkan ve üye arkadaşları-
ma minnetlerimi arz ediyorum.

Kooperatif Konusu: Yeni kurulmakta olan Batıkent 
projesinde bir dişhekimleri mahallesi kurma çalış-
malarımız oldu. Bize “Hekimler Mahallesi diye bir 
projeleri olduğunu, Tabiplerle ve Eczacılarla birlikte 
konuya katılmamızın uygun olacağı” söylendi. Bu 
projeye de Tabipler Birliği yanaşmadı.

Daha sonra merhum Vedat DALOKAY’ın bir projesi 
vardı. Çayyolu’nda büyük bir arazi tahsis edilecekti. 
En az yedi kooperatif alma şartı vardı. Karayolları, 
Danıştay, TRT, Sayıştay ve diğer kooperatiflere ye-
dinci üye olarak katıldık. Köylülerden istimlak edile-
cek bu arazi, çok yüksek fiyat istedikleri dolayısıyla 
işlemedi. Daha sonra TRT ile Gölbaşı’nda yer ara-

dık, arazinin en az 150 dönüm olması şartı vardı. 
Çok uzun ve yorucu çalışmalar yaptık. Araziyi alma 
şanşımız olmadı ve 96 üyemiz olan bu koopera-
tifimizi, üyelere paralarını iade ederek dondurduk.

Daha sonraki yıllarda oda kuruluşları tamamlanınca 
bu çalışkan dernekler kapandı. Bizler Dişhekimleri 
Odalarında, Dişhekimleri vakfında ve ona bağlı şir-
kette görevler aldık.

50 yıl kutsal mesleğime hizmete doyamadan de-
vam edip onu sevgiyle bıraktım. Bu yıllar içerisinde 
çok kıymetli meslektaşlarımla dost oldum. Canci-
ğer oldum. Onları asla unutmayacağım. Bunlardan 
birisi dünya efendisi, nur yüzlü çok iyi huylu ve can 
arkadaşım Yılmaz BİLGİN’dir. Ona tanrıdan sonsuz 
rahmetler diliyorum. 

Bunlardan başka pek çok konuda mesleki çalış-
malarımız olmuştur. Bunları da zaman zaman sizle-
re duyurabilmek bana mutluluk verecektir. 

Bugün 83 yaşında eski bir dişhekimiyim. Genç  
meslektaşlarımın çalışmalarıyla epey yol alınmıştır. 
Benim rüyalarım da hakikat olmuştur. 

Dişhekimi Cemal MERİÇ
Eski Ankara Diş Tabipleri Cemiyeti Başkanı
Ankara Dişhekimleri Odası Fahri Üyesi
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Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 
Rektör Prof. Dr. Güner Önce'ye, Dumlupınar 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin Bakanlar 
Kurulu onayından geçtiği müjdesini verdi!.. 

Aynı tarihlerde 25 Mart 2009  tarihinde kurulan Dişhekimliği Fakültesi ile ilgili olarak  Ordu 
Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu’nun  “bina yok”, “sağlık personeli 
yok”, “akademisyen arayışlarımız sürüyor”…  şeklindeki sıkıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Bir üniversitemiz plansızlıkla, altyapı eksiklikleri ve teknik yetersizliklerle boğuşurken, 
Ülkemizdeki politikasızlığın yeni ve sıcak bir örneği Kütahya’dan geldi. AKP hükümetinin 
“Ben yaptım oldu” mantığı devam ediyor. Ülkemizin dişhekimine ihtiyacı olmadığına 
yönelik bilimsel gerekçeleri defalarca  ifade edildi. Hangi bilimsel ve toplumsal gerekçelere 
dayandırıldığı açıklanmayan yeni dişhekimliği fakültelerinin açılmasını sadece plansız 
programsız kararlar alan Sağlık Bakanı ve AKP hükümeti Bakanlar Kurulu anlıyor ???.  

Ülkemizde dişhekimliği hizmetlerinin yaklaşık % 80’i özel sağlık kuruluşlarında 
verilmektedir. Ve son yıllarda giderek artan bir şekilde meslektaşlarımız, iş yerlerinde 
ya boş oturmakta ya da muayenehanelerini kapatıp, başka geçim alanları bulmaya 
çalışmaktadırlar. Özelden hizmet satın alınması, Muayenehanelerin sistemin içine dahil 
edilmesi çalışmaları sonuçlanmamışken, bu kararları alanlar onbinlerce gencin geleceğini 
çalmaktadır. On binlerce gencin geleceğini gasp etmektedir. Seçim bölgelerine yatırım 
yapmak için plansız programsız kararlara imza atanlar şunu iyi bilmelidir;

Devletin ve ailelerin milyarlarca lira harcama yaparak 5 yıl eğitim aldırdığı dişhekimlerinin 
resmi kurumda istihdam edilememeleri-edilmemeleri ya da milyarlarca lira yatırım 
yaparak açtıkları muayenehanelerinde boş oturmaları ekonomik ve  insani açıdan 
doğru değildir.  

Türkiye ve Türkiye halkının, çağdaş ülke insanlarının yaşam koşullarına eriştirilmesi 
hedefinin yakalanabilmesi, geçmiş iktidarların popülist politikalarından uzak durulması 
ile gerçekleşecektir. Hiçbir yetkilinin bu tespite karşı çıkmamasına rağmen yapılanların 
farklı olması,  ülkemizin ve mesleğimizin geleceği ile ilgili endişelerimizin daha da 
arttırmasına neden olmaktadır.  

Yetkililerin, endişelerimize ve kaygılarımıza sadece katılmakla kalmayıp,  bilimin ve 
aklın yol göstericiliğinde  yetkilerini kullanmalarını umuyoruz.

29. Dişhekimliği Fakültesi
Kütahya’da kuruldu

Plansız programsız kurulan fakülteler sıkıntılarını haykırırken;
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ADO:  Yüzme hayatına nasıl başladınız, yarışlara 
girmeniz nasıl oldu?

T. Ö. KALKAN : Yüzme hayatım özellikle Baba’mın 
yönlendirmesiyle  8 yaşında Ankara’da başladım. 
Su topu ve yüzmedeki sporculuk günlerim üniver-
site yıllarıma kadar devam etti.

İlk mastır yarışım 2005’te İstanbul Boğazı Avras-
ya Yüzme Maratonu’na katılmamdır. 2006’da aynı 
maratonda 2. olarak gümüş madalya kazandım.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Mastırlar Yüzme 
Yarışları’nı düzenlemeye karar verdiğinde ben de 
hobi olarak kabul ettiğim bu spora, rutin antren-
manlarla ciddi olarak devam etmeye karar verdim.

Dünya Mastırlar Yüzme Yarışmaları , Uluslararası  
yarışlar  olup, futbolun FİFA gibi bir çatı kuruluşu 
olan FİNA veya LEN tarafından organize edilir. 
Her yıl bir Avrupa, iki yılda bir de dünya şampi-
yonası düzenlenir. Bu yarışlara dünyada 12.000 
mastır yüzücü katılır, bu sene İspanya Cadiz’de 
yapılan Avrupa şampiyonasına 4500 kişi katıldı. 
Türkiye’de de mastırlar yüzme Sporu oldukça ilgi 
gören bir daldır, kanımca Türkiye’de 500’e yakın 
mastır yüzücü var.  2008’de FRANSA  Nantes ‘ta 
Uluslararası Mastır Şampiyonasına, Türkiye Mil-
li Takımı’nı temsilen katıldım; görmeliydiniz…! 90 
yaşında yüzücüler ayakta zor durmalarına rağmen 
depar taşından havuza atlayabiliyorlar ve çok iyi 
derecelerle yarışı tamamlayabiliyorlardı. Mastırlar 
beşer yaş ara ile kategorilere ayrılırlar ve her ka-
tegori kendi arasında yarışır, ben 50-55 yaş kate-
gorisinde 3 ferdi 3 de bayrak olmak üzere toplam 
6 adet Türkiye rekoru sahibiyim. Yüzme hakkında 
bahsedecek olsak öncelikle şunu söylemeliyim; 
tüm otoritelerinde kabul ettiği gibi insana en fay-
dalı spordur yüzme. Yerçekimi direnci olmadığın-

Tahir Özkan Kalkan                
Meslektaşımızın
Başarıları
Sürüyor
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Dr. Aydın Yağmurlu. İnsan isterse kendini çok iyi 
programlayabilir; erken kalkmak ve düzenli yaşam, 
bu programın iki önemli şartı. Ben haftanın beş 
günü yaklaşık üç km yüzme ve ağırlık antrenmanı-
mı yaptıktan sonra saat 13’de muayenehanemde 
olurum. Dişhekimleri devlete hizmet satamadık-
ları sürece Ankara da muayenehaneler maalesef 
bu tempoda çalışacaklar. Gelişmeleri izledikçe de 
TDB bana daha çok rekor kırdıracakmış gibi bir 
kanıya kapılıyorum.

ADO:  Bu yıl için hedefleriniz nelerdir?

T. Ö. KALKAN : Bu yıl hedeflerim arasında 
Göteburg’ta Dünya Mastırlar Şampiyonası’na ve 
de dört adet Türkiye Mastırlar Şampiyonaları’na 
katılmayı sayabilirim. Türkiye Rekorlarımı elimde 
tutmayı, dünyada ise ilk ona girmeyi; başarılı olma 
ölçütleri olarak varsayıyorum. Bu doğrultuda ben-
den her türlü teknik ve fiziki desteğini esirgemeyen 
Ankara Üniversitesine ve onun Spor Kulübüne en 
içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

ADO:  Mesleğimizde bir anlamda spor, değimli?

T. Ö. KALKAN : Mesleğimiz aslında başlı başına 
bir spor. Uzun süre ayakta kalmak, eğilip büküle-
rek çalışmak hatta hastadan para talep ederken 
kıvranmak gibi dinamik postür arızalarına sebebi-
yet veren bir iklimde mesleğimizi icra ediyoruz. Bir 
mm2alanda 400 bin devirle dans edebilen başka 
bir meslek yok. Antrenmanlarla bu iskeletsel ra-
hatsızlardan kaçınabildiğimiz gibi daha uzun ve 
daha verimli çalışabilmekte elimizde. Ben muaye-
nehanemde fiziki yorgunluktan hiç şikâyet etmem. 
Bazen 4 saat sürebilen implant operasyonu bile 
yorulmadan yapabiliyorum(yeter ki hasta gelsin). 
Ayrıca sporcu disiplinine sahip olmak; hastaların 
hekime güvenlerini arttıran bir başka etken.

ADO:  Son olarak neler söylemek istersiniz?

T. Ö. KALKAN : Atatürk’ün Cumhuriyetimizi ema-
net ettiği çocuklarımıza ve gençlerimize örnek ola-
bilmek, onları uyuşturucu ve alkol gibi zararlı alış-
kanlıklardan koruyabilmek için onları spora teşvik 
etmeliyiz. Bunu da ancak spor yaparak başara bili-
riz. Oğlum milli takım seçmelerine çağrılan bir bas-
ketbolcu, kendi adıma bu durumdan çok mutlu ve 
umutluyum. İş stresini atmak ve taze kalabilmek 
için hobilerimiz arasında sporu daima önde tuta-
lım. Hiç bir şey yapamıyorsak bile izleyici olarak 
spor müsabakalarını takip edelim. Unutmayalım ki 
seyircisiz spor; ışıksız (light cure) kompozit dolgu 
yapmaya benzer.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere KULAÇ dolu-
su teşekkürler ediyorum.

dan kasları gereksiz zorlamaz, sakatlık risklerini 
minimuma indirir hatta doktorlar tarafından rehabi-
litasyon amacıyla önerilir. Yüzmeye mastırlar sevi-
yesindeki büyük ilginin sebebi de budur, tabidir ki 
genç görünüm kazandırması da başka bir sebep 
olmakta. Türkiye’miz yüzme sporu sıralamasında 
maalesef dünyada otuzuncu sıralarda ancak mas-
tırlarımız Avrupa altıncısı ve yedincisi olmayı ba-
şarıyorlar. Mastır yüzücüleri büyük oranda sporu 
meslek edinmiş kişilerden oluşuyor ancak sizinde 
dikkatinizi çektiği gibi ben ve benim gibi yoğun 
iş temposu ile sporu paralel yürüten sporcularda 
yok değil. Hemen bizim takımdan iki örnek ver-
mek isterim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ge-
nel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Sadık 
Ersöz ve Çocuk Cerrahisi Öğretim Görevlisi Prof.
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Ankara Valiligi İl Çevre ve Or-
man Müdürlüğü Çevre Yönetimi 
Şube Müdürlüğü'nce Odamıza 
2010-2012 yıllarına ait tıbbi atık 
bertaraf ücretleri ile ilgili karar 
gönderilmiştir. Ankara İli Mahalli 
Çevre Kurulu'nun 2009/33 sayılı 
kararı ile tespit edilen ve 2010-
2011-2012 yılları için ilan edilmiş 
olan tıbbi atıkların bertaraf ücre-
ti sefer başına 8 TL (Sekiz Türk 
Lirası), kilogram başına 0,75 TL 
(Yetmişbeş Kuruş) olarak belir-
lenmiştir.

2010-2012
Tıbbi Atık Ücretleri

TDB Öğrenci Kolu Merkez Yö-
netim Kurulu, 4.Olağan Genel 
Kurul sonucu başkanlığa seçilen 
İbrahim DOĞAN’ın mezun ol-
ması nedeniyle oluşacak görev 
değişikliğini görüşmek üzere 27 
Şubat 2010 tarihinde Ankara’da 
toplandı. Yapılan toplantı sonrası 
oluşan yeni Yönetim Kurulunda 
Genel Başkan : Kevser SOLAK                  
(Gazi ÜDF)
Genel Başkan V. : Ali KURT                             
(Ege ÜDF)
Genel Sekreter : Zeynep Seda 
PEKÇETİN (İstanbul ÜDF)
Genel Sayman  : Ongun 
ÇELİKKOL (Selçuk ÜDF)
NEO : Meltem MUTLU                   
(Yeditepe ÜDF)
Üye : Sera AKKAYA                  
(Hacettepe ÜDF)
Üye : Berk ÇELİKKOL                  
(Başkent ÜDF)
Şeklinde oluşmuştur.
Toplantıda ayrıca 4.TDB Öğren-
ci Kolu Kongresinin 3-4 Nisan 
2010 tarihlerinde Konya’da 
yapılmasına karar verildi.

TDB Öğrenci Kolu
Görev Değişikliği

Berko İlaç ve Kimya San A:Ş: adı-
na ruhsatlı “Zinco 220 mg Tab-
let” isimli müstazarın 0806024 
(İ.T.06.2008/SKT 06.2010) seri 
numaralarında  yapılan incele-
me ve analiz sonuçlarına göre 
ortalama kapsül içeriği 296 mg 
bulunmuş olup, firma limitleri 
dışında olduğundan, müstahzar 
uygun bulunmamış ve 2. Sınıf B 
seviyesinde  (eczane, ecza de-
posu, hastane v.b) geri çekme 
işlemi uygulanmıştır.

İlaç Geri Çekme

Tekel İşçilerine 
Destek Ziyareti

Ankara’da Türk-İş genel Merke-
zi önünde eylemlerini sürdüren 
tekel işçilerine, sağlık meslek 
örgütleri destek ziyaretinde bu-
lundu. 28.01.2010 tarihinde An-
kara Dişhekimleri Odasını temsi-
len ADO Başkanı Doç.Dr.Merih 
Baykara, Serdar Sütcü, Nihat 
Köksal ve Helin Aras Tek  Te-
kel işçilerini ziyaret ederek haklı 
direnişlerine destek verdiler. Ay-
rıca oluşacak  ağız ve diş sağ-
lığı problemlerinin çözümleri için  
ADO olarak hazır olduklarını be-
lirterek, bu organizasyon ile ilgili 
bilgi verdiler.

Bursa 2. Vergi Mahkemesi ver-
diği kararla ; POS cihazı usul-
süzlük cezası kesilebilmesi için, 
yükümlüklerin yerine getirilmesi 
konusunda yazılı bir tebliğin ol-
ması gerektiğinin altını çizerek, 
POS cihazı nedeniyle bir mes-
lektaşımıza verilen usulsüzlük 
cezasını kaldırmıştır.

17. Uluslar arası Kongremizin ko-
naklama işleri, Bursa  odası ve 
Recro Şirketi tarafından yürütül-
mektedir. Buna karşın, Bursa'da 
kurulu, Plaza Tour adlı seyahat 
acentesi, dişhekimliği sektörüne 
gönderdiği yazılarda, konaklama-
ların kendi şirketlerince sağlana-
cağı belirtmektedir.

Anılan şirketle, Odamızın herhan-
gi bir sözleşmesi olmadığı gibi, 
bu şirket aracılığı ile yapılan ko-
naklamalardaki aksaklılklardan, 
Odamız ve Recro şirketi sorumlu 
olmayacaktır.

Bursa Odasından 
Uyari

POS  Cihazı 
Usulsuzluk Cezası 

Kaldırıldı
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İstanbul Dişhekimleri Odası Baş-
kanı Mustafa DÜĞENCİOĞLU`nun 
muayenehanesinin önüne geç-
tiğimiz aylarda kesik köpek başı 
bırakılması ile ilgili dava 26 Ocak 
2010  tarihinde İstanbul Kadıköy 
Adliyesinde başladı.

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üye-
lerinin, Ankara Dişhekimleri Odası 
Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKA-
RA ve Samsun, Zonguldak Diş-
hekimleri Odası Başkanlarının ve 
100`ü aşkın meslektaşımızın Mus-
tafa DÜĞENCİOĞLU`na destek 
vermek için hazır bulunduğu mah-
keme, 31 Mart 2010’a ertelendi.

Son günlerde çeşitli kurum ve 
kuruluşların “Sağlık Rehberi”  adı 
altında dişhekimlerinin bilgilerini 
yayınlamak için girişimde bulun-
dukları duyumları alınmaktadır. 
Konuyla ilgili olarak bazı kurum-
larca Birliğimize başvuruda bulu-
nulmuştur. 

Türk Dişhekimleri Birliği 3.Olağan 
Genel Kurul Kararı  (2-3-4 Ka-
sım 1990) gereği; bu tür rehber 
ve ilanlarda dişhekimlerinin yer 
almaları mümkün bulunmamak-
tadır.

Meslektaşlarımızın bu konuya 
gereken hassasiyeti göstermeleri 
gerekmektedir. 

Aralarında TTB, TEB, SES, Türk 
Sağlık-Sen, Dev Sağlık-İş ve Türk 
Dişhekimleri Birliği'nin de bulun-
duğu 12 sağlık örgütü dün TEB 
binasında ortak bir basın toplan-
tısı düzenlediler. Hükümetin sağ-
lık politikalarının makyajının 2009 
yılında dökülmeye başladığını 
belirten sağlık örgütleri, 2010'u 
"sağlığın hak olduğu bir ülke için 
mücadele yılı" ilan ettiler.

İDO Başkanina 
Yapilan Tehdit İle 
İlgili Dava Başladı

Meslektaşlarımızın
Dikkatine!

Meslektaşlarımızın aldıkları diş-
hekimliği malzemeleri nedeniyle 
yaşadıkları sorunların DİŞSİAD ile 
TDB arasında bulunan Dişhekim-
liğinde Tüketici Hakları Protoko-
lünün 5.maddesine  göre önce-
likle Oda Bölgesinde çözülmesi 
gerekmektedir. Uzlaşma sağla-
namadığı durumda  Oda Yönetim 
Kurulu düzenleyeceği bir rapor ile 
birlikte hakem kuruluna iletilmek 
üzere TDB’ye iletir. Tüketici ile 
firma arasında anlaşmazlık oluş-
ması durumunda tüketicinin bağlı 
olduğu Oda Başkanlığına baş-
vuru yapılır. Oda Yönetim Kurulu 
satıcı firma ile temasa geçerek 
sorunu çözmeye çalışır. Uzlaş-
ma sağlanamadığı durumda ya-
kınmayı, düzenleyeceği rapor ile 
birlikte hakem kuruluna iletmek 
üzere TDB’ye iletir. Bu işlem 30 
gün içinde tamamlanmalıdır. Aksi 
takdirde hakem kurulu devreye 
girer. Firmaların Tüketiciler ile ilgili 
yakınmalarında Türk Dişhekimleri 
Birliği ve DİŞSİAD sorunun çözü-
mü için girişimde bulunur.

Dişhekimliğinde 
Tüketici Hakları 

Protokolü

TDB’nin  16 Aralık 2009 tarih-
li toplantısında Özel Kurum ve 
İşyerlerinde çalışan sözleşmeli 
dişhekimlerinin ücretleri 1 Ocak 
2010 tarihinden geçerli olmak 
üzere, yılın ilk altı ayı için net 
olarak;

* Tam gün çalışanlarda: 3.700 
(üçbinyediyüz) TL.

* Yarım gün çalışanlarda: 2.550 
(ikibinbeşyüzelli) TL.

* Saat ücreti ise: 135 (yüzotuz-
beş) TL.

olarak belirlenmiştir.

Sözleşmeli 
Dişhekimi

Ücretleri

TDB 3224 sayılı kanunun 40. 
Maddesi gereğince 2010 yılı niçin 
il ve ilçelerde öngörülen Asgari 
Muayene ve Tedavi Ücret Tarife-
si Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni 
tarife onaylanıncaya kadar 2007 
yılı Tarifesi geçerli olacak. Öte 
yandan Sağlık Bakanlığının 2009 
yılı Tarifemizi onaylamaması ile 
ilgili Birliğimiz tarafından açılan 
dava halen sürmektedir.

2010 Yılı Asgari 
Ücret Tarifesi

2010 Mücadele Yılı 
Olacak
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Protez  Modelleme ve Cerrahi Kılavuz
Bt Lock firması İmplant uygulaması yapan hekimlere, planlamalarını 

cerrahi işlem  öncesi  inceleme, yerleştirmeyi düşündüğü implantların 
lokalizasyon ve açılarını artikülatörde kontrol etme, oklüzal riskler 

tespit ederse, bunları üç boyutlu görüntüler ve kemik içi pozisyonlar 
açısından da inceleyerek final planlamaya karar verebilme imkanı 

sunmaktadır.  Buna göre hazırlanan cerrahi kılavuz ise, hekime büyük 
bir güvenlik içerisinde, cerrahi işlemi uygulamasını sağlamaktadır. 

Hastadan alınan alt üst silikon silikon ölçüyle kapanış firmaya 
gönderiliyor. Firma implant yapılıcak çene için akril kalıp hazırlıyor 
ve hasta bu akril kalıpla tomografisini çektiriyor.Tomografiyle elde 
edilen kesitler üzerinden üç boyutlu simulasyon programı yardımı 

ile planlama yapılıyor. Yapılan planlama, programın vermiş olduğu 
parametleri  kullanan bir cihaz yardımı ile ölçüden elde edilen hasta 
modeline aktarılarak hekim incelemesine sunuluyor.  Hekimin karar 

vereceği final planlamanın cerrahi kılavuzu hazırlanıp kendisine 
sunuluyor. Hazırlanan kılavuz mukoza üstü ancak hekim isterse 

cerrahi işlemi flap kaldırarak yapabilmektedir.

Viscostat, hemostaz ve 
sulcular sıvı akışını kontrol 
altına almak için kullanılan 

%20 ferrik sülfat içeren 
hemostatik jeldir.Ferriksülfat 

preparatları  kanamayı saniyeler 
içinde durdurur ve böylece 

sulkusun içerisine açılan ince 
kapilerleri küçük pıhtıcıklar ile 

tıkayarak çalışma zamanını 
minimuma indirir. İdeal bir 

ölçü öncesi hazırlık sağlar ve 
ölçülerin defalarca alınmasını 

engeller. Vital pulpatomiler için 
idealdir. Eğer uygulama doğru 

yapılmış ise hemostatik etki 
öylesine kuvvetli olacaktır ki 

yeniden yıkama bile kanamayı 
tekrar başlatmayacaktır.Jel 

çökme ya da akma yapmaz, 
selektif uygulamaya olanak 

sağlar. Sulkusu sadece 
hemostatik bir ajan ile yıkamak 
yeterli değildir, maksimum etki 

için kanayan yere dokunmak 
ve içerisine ajanı sürmek 

gereklidir. Bunun için pamuk 
iplikli fırça olan 'Dento Infusor 

Uç''  Viscostat ile doldurulmuş 
1.2 ml'lik luer kilitli şırıngaların 

ucuna takılarak uygulama 
yapılır. Böylece hemostatik 

ajan kılcal damarın içine girerek 
pıhtılaşmayı sağlar ve damar 

ağzını kapatarak kanamayı 
önlemiş olur. 

LuxaCoreZ
Dual Zirkonyum Dioksit ve nano teknoloji 
ile en iyi core yapım materyali! Doğala 
daha da yakın: Mükemmel mekanik 
özellikleri ile LuxaCoreZ-Dual, doğal dişe, 
kategorisindeki tüm diğer ürünlerden 
çok daha yakındır. DMG’nin patentli 
gerçek nano teknolojisi ve ayrıca 
Zirkonyum dioksit ilavesi ile kompresyon 
kuvveti ve kesim değerleri birçok kez 
ödül almış olan LuxaCore-Dual’ den 
bile kat kat üstün değerlere ulaşmıştır. 
Yeni LuxaCoreZDual’ in öne çıkan özellikleri: Dentin gibi kesilme özellikleri 
ile kolay, hassas ve düzgün preperasyonlar sağlar. Materyalin üstün 
kompresyon kuvveti, kuron altında stabiliteyi garanti eder. Gerçek Nano 
teknoloji: Nano teknoloji kullanımı genellikle rezin matriksi içinde partikül 
agglomerasyonuna neden olur ve kompresyon  kuvveti ve kesilebilme 
özelliklerine ters etki yapar. DMG’nin özel patentli nano teknolojisi, bu etkiyi 
önlemektedir. Partiküller ayrı kalır ve materyal nano teknolojinin sunduğu 
imkanların tüm avantajlarını alabilir.
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Yüzü olmayan saat
Jihun Yeom, Aurora kol saatin 
içine, üzerine dokunulduğunda 

aktive olan lazerler yerleştirdi. 
Kırmızı ışın dakikaları, mavi ışın ise 
saatleri gösteriyor. Maalesef daha 
konsept aşamasında . Umarız bu 
zarif ve güzel saat konsept olarak 

tarihteki yerini almaz ve ürün 
olarak uzak olmayan bir gelecekte 

karsımıza çıkar.

Mayıs’ın üçünde piyasaya çıkacak 
olan ipad isimli alet apple’ın en 

son çıkardığı “a4” teknolojisi 
ile üretime girecek. Bu hızlı ve 

gelişmiş teknolojili aletin Türkiye’ye 
de birkaç ay içinde gelmesi 

bekleniyor.

Bazı teknik özellikleri;  9.7 inch 
dokunmatik ekran Hafızası 16-
32-64 GB seçenekleriyle Wi-Fi                                              

3G + Bluetooth                             
GSM + EDGE ve dahası…

 

Japon bilim adamları, elektriği 
kablosuz olarak iletmeyi başardı.

Japonya'da “Nagano Japan 
Raido” firması tarafından 
geliştirilen yeni teknoloji 

heyecanlandırdı. Bu teknolojiyle 1 
metre ötedeki bir cihaza kablosuz 

olarak enerji gönderilebiliyor. 
Uzmanlar bu sistem sayesinde 

cep telefonundan elektrikli 
araçlara kadar birçok aletin şarj 

edilebileceğini tahmin ediyor. 
Fiziksel temas olmadan elektrik 

enerjisi sağlayabilen sistemler 
daha önce elektrikli diş fırçaları 

gibi basit aletlerde kullanılıyordu. 
Ancak bu teknoloji birkaç 

milimetre mesafeden ve oldukça 
az miktarda enerji kullanan 

cihazlar için kullanılabiliyordu. 
Yeni sistem, enerjisini spirallerle 

yolluyor ya da alıyor ve konumunu 
elektriği göndereceği cihaza göre 

ayarlayabiliyor. 
Sistem şimdilik 1 metre uzaklıktan 

ve yüzde 95 verimlilikle çalışıyor. 
Japon bilim adamları, gönderilen 

elektrik miktarını kilowatt'lara 
yükseltmeyi umuyor. 

Popüler olan 3 boyutlu 
televizyon üretimine Panasonic 

ve Samsung’dan sonra Sony 
de katıldı. Sony, haziranda 3D 

televizyonlarını satışa sunacağını 
açıkladı. Sony'nin 3 boyutlu 

televizyonları tüm dünyayla aynı 
zamanda Türkiye'de de satışa 

sunulacak. Siyah yekpare tasarıma 
sahip 3 boyutlu Sony Bravia 

televizyonlar, spordan filme çok 
sayıda içeriği de evlere taşıyacak 
3 Boyutlu televizyonların üretimi 

için düğmeye basan Sony, 2010 
içerisinde ürünleri piyasaya sürücek. 

Televizyon ve film şirketleriyle 
3 Boyutlu içerik anlaşmaları da 
yapan Sony, yeni ürünlerini Las 
Vegas'taki CES 2010 Tüketici 

Elektroniği Fuarında tanıttı. Sadece 
sinema salonlarında görmeye alışık 

olduğumuz 3 boyutlu filmler yeni 
televizyonlarla artık evlere kadar 

girecek. Oyunlar, filmler ve konserler 
evinizin salonunda 3 boyutlu olarak 
yeniden canlanacak. Sony CEO'su 

Howard Stringer, tüketicinin 3 
boyutta aradığı her türlü içerik ve 
araca ulaşabilecekleri bir dünya 

yarattıklarını söyledi. Stringer, 
"Tüketiciler, mart ayının ilk yarısında 

3 boyutlu televizyon desteği olan 
ürünleri alabilecekler. 3 Boyutlu 
yayın teknolojisinde Sony lider 

olacak" dedi.
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Yıllardır başkentlileri soğuk kış aylarının etkisinden 
müzikal bir baharla  arındıran Uluslararası Ankara 
Müzik Festivali 5-30 Nisan 2010 tarihleri arasında 
başkentte bir kez daha müziğin her türü ile her 
renkten ve çeşitten sanat çiçekleri açtırıyor.  “Ankara 
Baharı Müzikle Daha Güzel” dedirten festivali ilk 
günden bu yana Ankara ile bütünleşmiş Sevda-Cenap 
And Müzik Vakfı düzenliyor.

Kurucuları ve faaliyetleri ile Ankara’ya malolmuş Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, günümüz-
deki amaçlarına benzer hedeflerle, 1940 yılında kurulan Ses ve Tel Birliği'nin dağılmasının 
ardından, 1965 yılında kurulan Sevda-Cenap And Müzik Tesisi sonrası  1973 yılında bugünkü 
oluşumuna dönüştü.

O tarihten bu yana Vakıf, hizmet alanını sürekli genişleterek Türk bestecilerinin eserlerinin ya-
zımı, notalarının basılması, kayıtlarının gerçekleştirilmesi, konserler, çoksesli müzikle ilgili kitap 
yayınları, CD'ler, burslar, içinde gitar yarışmasının da yer aldığı Gitar Bienali, amatörlere yönelik 
kurslar, sosyal içerikli müzik projeleri ve korolarıyla çalışmalarını sürdürmekte.

Vakıf etkinliklerinin en önemli iki tanesi Vakıf tarihçesi ile bağlantılı özel anlamları ve anma nite-
likleri olan tarihlerde düzenlenmektedir. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, kurucusu olduğu 
vakıf eliyle, müzik alanında “sanat koruyuculuğu”sürdürülmekte olan Cenap And’a ithafen  her 
yıl aramızdan ayrıldığı 4 Nisan tarihinde başlamakta,  çoksesli müziğe önemli katkı sağlamış, 
icracı, besteci ve eğitimcilerin "Onur Ödülü Altın Madalyası" ile ödüllendirildiği tören ise 1989 
yılından beri Cevza And  anısına  her yıl yaşama veda ettiği 6 Aralık’ta düzenlenmektedir. 

Bahar aylarına dönersek; Vakıf, evrensel çoksesli müziği yaşamın bir parçası haline getirme 
çabalarını sürdürülürken, ''Başkent’e yaraşır bir festival'' hedefleyerek, Uluslararası Ankara 
Müzik Festivali’nin düzenlenmesi görevini üstleniyor. Ve....5 Nisan’da neredeyse bir veya bir-
kaç gün süren her türlü kültürel etkinliğin Festival olarak nitelendirildiği ülkemizde gerçek bir 
Festival hem de 26 yılı geride bırakmış uluslararası nitelikli bir müzik festivali 27. kez sanatse-
verlerle buluşuyor. 

5-30 Nisan 2010 tarihleri arasında, 26 gün boyunca sürecek 27. Uluslararası Ankara Müzik 
Festivali’nde toplam 24 etkinlik gerçekleşecek. Yıllardır “Ankara Baharı Müzikle Daha Güzel” 
sloganıyla müzikal bir baharı müjdeleyen festival etkinliklerin çoğunluğu bu sene de yıllardır 
festivale evsahipliği yapan ve festivalle özdeşleşen Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda ya-
pılacak. Festival tınıları Ankara'nın geneline dağılmış 7 salondan yayılacak.

1973 yılında “çoksesli müziği yaygınlaştırmak, Türk bestecilerinin eser üretimini desteklemek, 
eserlerinin tanıtımını yapmak” misyonu ile kurulan Sevda–Cenap And Müzik Vakfı tarafından 
26 yıldır düzenlenen festival kendine özgü gelenekleri de doğuruyor.   

Ankara’nın Festivali
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Bu geleneklerden belki de en yer-
leşmiş olanı her yıl festivalin açılış 
ve kapanış konserlerinin birer sen-
fonik orkestra tarafından yapılması. 
Bu yıl da bu gelenek bozulmuyor 
ve bu bağlamda Hacettepe Senfoni 
Orkestrası'nın Erol Erdinç yöneti-
mindeki konseri ile  başlayacak olan 
festival Bilkent Senfoni Orkestrası'nın 
şef Klaus Weise'nin yöneteceği ke-
man sanatçısı Rebekka Hartman'ın 
solistliğinde ki konseri ile sona ere-
cek.  Son üç yılın açılış konserini ve-
ren Hacettepe Senfoni'nin solisti ise 
6 Nisan'da  resitalini de dinleyeceği-
miz piyanist Laure Favre-Kahn. 

Festivalin olmazsa olmazlarından bir 
diğeri ise programda genç yetenek-
lerin yer alması ve Türk sanatçılarının 
yabancı sanatçı ve topluluklarla bu-
luşmalarına olanak yaratan ortak per-
formanslar gerçekleştirmesi. Festiva-
lin bir diğer geleneği de Türkiye’nin ilk 
çoksesli müzik hareketinin başladığı, 
ilk müzik kurum ve okullarının ku-

rulduğu kültür başkenti Ankara’nın 
müzikal kapasitesinin yansıtılması ve 
şehrimiz sanatçılarının programda 
her yıl yer alması.

Hande Dalkılıç (piyano), Rüya Taner 
(piyano), Şefika Kutluer (flüt), Orkestra 
Akademik Başkent, Ertuğ Korkmaz 
(şef), Mustafa Apaydın yönetimindeki 
Türkiye Polifonik Korolar Derneği Ko-
rosu, Modern Dans Topluluğu, engelli 
ve engelsizlerden oluşan Devinimler-
Yaşama Sevinci Dans Topluluğu ve 
Gülüm Pekcan Şimşir, Mehmet Can 
Özer (elektronik müzik),Nusret İspir 
(klarinet), Cenk Güray(perdesizgitar, 
bağlama) Emirhan Tuğa (klarinet), 
Ozan Tunca (60 dk Klasik Müzik) Ye-
şim Gökalp (piyano)  bu senenin Türk 
festival sanatçılarından öne çıkanlar.

Festival programının oluşturulmasın-
da  izleyici eğilimlerinin de büyük rolü 
oluyor. Ankara lıların yaşantılardaki 
değişim ve canlılık festivalin prog-
ramına etnik müzik, tap dans,, caz, 

modern dans, ritim-dans, ve çağdaş 
müzik kategorileriyle yansıyor. Festi-
val programına bir göz gezdirirsek; 

Vurmalı sazlar, dans ve adrenalin tut-
kunları için Mayumana  Ritm Dans 
Topluluğu Momentum gösterisi ile 
geliyor. Bas gitarda  Alexander Lack-
ner ve klasik gitarda Sophia Boros'un 
canlı müziği eşliğinde  Sabina Hasic-
ke  tap dans  gösterisi,  eşsiz yorum-
ları ve seslerini birer enstruman gibi 
kullanabilmeleri ile ünlü Finlandiya'lı 
Clup For Five Vokal Topluluğu, sey-
redebileceğiniz en eğlenceli klasik 
müzik gösterisi olarak anılan, “A Little 
Nightmare Music” müzikal komedisi  
ile keman sanatçısı Aleksey Igudes-
man  ve piyanist Richard Hyung-ki 
Joo, etnikten popa, pop müzikten 
klasiğe Saale & The Madrix ,film mü-
zikleri ile Movie Tube, R usyada halk 
müziğini en iyi icra eden topluluk ola-
rak anılan Terem Quartet ve ülkemiz-
den İnce Saz'ın yer alacağı etkinlikler 
bu çeşitliliği yansıtıyor
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Festivalin oda müziği etkinliklerinde ise 
Sihirli flüt Şefika Kutluer Fransız Barok 
Orkestrası ile 2010 Türk Japon Dost-
luk Yılı Özel Konseri‘nde Emirhan Tuğa 
(klarinet) ve piyanist Yuko Tada, Schu-
bert Gecesi’nde Winterreise'yi yorum-
layacak bariton Michael Kampmeier ve 
piyanist Yeşim Gökalp, ile başkentlile-
rin gerek kurslarına gerek konserlerine 
en çok ilgi gösterdikleri enstruman-
lardan olan klasik gitar resitalinde ise  
Carles Trepat, dört el piyano resitali ile 
Hande Dalkılıç ve Rüya Taner, İki star 
bir konser bariton Sedat Öztoprak ve 
Türk besteci,orkestra şefi ve piyanist 
Selman Ada   festival izleyicisi ile bu-
luşacak. 

Bu yılın programında da görüldüğü 
gibi yıllardır aynı kalite ve çizgisini  yep-
yeni içeriklerle zenginleştiren festival 
binlerce değerli sanatçıya ev sahipliği 
yaptı. İlk festivallerin şehirlerini kültürel 
ve sosyal kapasitelerini kullanarak ta-
nıtmak böylelikle  çekici hale getirerek 
turist kazanmak ve şehrin ekonomisi-

ne canlılık katmak için oluşturulduğu 
göz önüne alınırsa 1993 yılında Avrupa 
Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen 
Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 
bu misyonu da başarıyla yerine getirdi-
ğini söyleyebiliriz. 

Türk sanatçıların yanı sıra Fransa, 
Rusya, İsrail,  Bulgaristan, Litvanya, 
Almanya, Japonya Avusturya, Kore,  
İspanya ve Finlandiya’dan yaklaşık  
350 sanatçının  katılımı ile uluslararası 
çizgisini koruyan, Başkent Ankara’nın 
kültürel kimliğini Avrupa’ya taşıyan fes-
tival ve Avrupa Festivaller Birliği üyesi 
festival, gençlere yönelik 7 etkinliğini 
de Vakfın Türkiye temsilcisi olduğu 
Uluslararası Dünya Gençlik Müzik Ör-
gütü çatısı altında,  1 etkinliğini ise Av-
rupa Yayın Festivali  kapsamında ger-
çekleştirecek. 

Hazır konu Ankara’ya gelmişken; 
Uluslararası Ankara Müzik Festivali ya-
şamın hızlı temposu içinde arkadaşlar 
ve dostların keyifli bir buluşma noktası 

oluyor. Ayrıca festival için el ele veren 
başkentin müzikal kurumları  da “An-
karalılık” ruhunu Festivale taşıyor. 

Festivali de bugünlere taşıyan tüm 
destekleyiciler ile izleyicilere bir kez 
daha teşekkür etmemiz gerekir. Ancak 
bütün bu olumlu yönlere rağmen fes-
tivale destek verenler listesine bakıldı-
ğında Ankara’nın  en az  30 yılını geride 
bırakan köklü kuruluşlarının ağırlıklı yer 
almadığını görmek de şaşırtıcı oluyor. 

Sanat, çoksesli müzik  ve Ankaralılık 
adına azimle ve inatla sürdürülen festi-
valin her zaman olduğu gibi fiyatlarının 
memur kenti Ankara’ya uygun olacağı 
biletleri 20 Mart'ta Biletix kanalıyla sa-
tışa çıkacak. Ayrıntılı bilgi edinmek ve 
festivalin özenle hazırlanmış tanıtımını 
görmek isteyenler; www.ankarafesti-
val.com adresine bekleniyor.

Festivaldeki yerinizi şimdiden alın...

Sanat dolu akşamlarda görüşmek 
üzere...



Durul ve
Davul
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Ülkemizin  en  iyi davulcularından ve en sevilen orkestra şeflerinden  biri olarak ün yapmış olan  
Durul  Gence’nin   ilk müzik deneyimleri Bahçelievler İlkokulu Korosu’ nun  Ankara  Radyosu   

konserleriyle  oluşur.  Bir süre piyano dersleri alırsa da Yarım Asır’ı aşacak olan  davul  tutkusu ve 
gerçek  DURUL ve DAVUL SERÜVENİ 1954 yılında  girdiği Deniz Harp Okulu ve Lisesi’nin Orkestra 

ve Vokal Grubu ile başlar. Yakın arkadaşı  Erkut Taçkın’ın da yer aldığı bu grup Türkiye’ nin
Vokal müzik yapan ve Rock’n Roll çalan ilk topluluğudur.

Gence,  kurduğu  gruplarla Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju  Okan,  
Özdemir Erdoğan, Ertan  Anapa ve Tayfun Karatekin gibi o günlerin önde gelen yıldızlarına eşlik 

etmiş, İstanbul’un eğlence hayatına damga vuran tüm  kulüplerin kapıları Durul Gence ile açılmış, 
Şeyh Şamil’e ithaf etmiş olduğu düzenleme Gence’yi doruğa taşımıştır.

Birlikte çaldığı Herbie Mann, Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Lili İvanova gibi dünya 
ünlüsü  müzisyenlerin takdirlerini kazanmış olan Durul Gence’yi ABD Kültür Ataşesi  Kenton Keith 
ünlü “Blood, Sweat  and Tears” grubu ile tanıştırırken “Türkiye’de uluslararası değerlere sahip yegane 

müzisyen Durul Gence’dir” ifadesini kullanmıştır.

Hamburg’da ikamet ettiği 10 yıl içerisinde Avrupa’da davet edildiği müzikal etkinliklerde ve 1995’de 
6 kişilik grubuyla katıldığı Houston Festivali’nde, Türk müzisyenlerinin çağdaşlığını  kanıtlamış, 

rahmetli Arif Mardin’in önerisiyle, Caz Müziği’nin tanıtımı için gösterdiği çabalar dolayısıyla 
Berklee Müzik Koleji’nin verdiği bir burs ile ödüllendirilmiş ve Boston’a giderek Müzik ve Caz Tarihi 

konularındaki  bilgilerini  zenginleştirmek  olanağını  bulmuştur.

Röportaj : Helin ARAS TEK
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Helin ARAS TEK: Öncelikle da-
vul ve davulcularla ilgili kısaca 
neler söylersiniz ? 

Durul GENCE: İnsanoğlunun ken-
di sesinden sonra gelen ilk müzik 
aleti DAVUL’dur.  Başlangıçta içi 
oyulmuş ağaç kütüklerine, daha 
sonra bu oyuklar  üzerine  gerilen  
kurutulmuş hayvan  derilerine  değ-
neklerle  vurularak  elde  edilen haz 
verici titreşimler, insanın bilinen en 
büyük tutkusu olan müziğin ilk ör-
neklerini oluşturmuştur. Kodlanmış 
vuruşlarla uzaktan iletişim kurmak, 
ayrıca avda, savaşta ve törenlerde 
yoğunlaşan duyguları ifade etmek 
amacıyla kullanılan davullar, bu-
gün olduğu kadar ilkel yaşamda da 
önemli olan eğlencelerin vazgeçil-
mez unsurları olmuşlardır. 

Davul çalabilmek ancak belirli rit-
mik hünerlerin kazanılıp geliştiril-
mesiyle gerçekleşebilir. Bunun için 
de zamana ve yoğun bir dikkat ile 
sürekli egzersiz yapmayı gerektiren 
özverili çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Canlılar ürettikleri seslerle var ol-
duklarını belli ettikleri kadar, çevre-
deki sesleri duymakla da yaşamak-
ta olduklarının bilincine varır ve bu 
seslerden etkilenirler. Davulcular 
sanki var olduklarını kanıtlamak 
için çalarlar, çalarken de düzenli 
hale getirdikleri ritimlerle, çevre-
de bulunanları etkileri altına alırlar. 
Oluşturdukları ses girdabının çekim 
gücüne direnmek imkansız gibidir. 
Kaslarımızın  kontrolunu ele geçi-
ren bu güç, bizi çalmakta oldukları 
ritmin motiflerine uygun hareketler 
yapmaya zorlar. DANS dediğimiz 

olgu bu hareketlerin ürünüdür. 
Dans edenlerin uyumlu hareketleri 
davulcuların coşkusunu   arttırmak-
tadır. Bu etki ve tepki döngüsü iv-
meyi hızlandırıp, heyecanın doruk-
lara ulaştığı görkemli bir kutlamaya 
dönüştürür. Aslında kutlanmakta 
olan yaşamakta olmanın mutluluğu 
ve erdemidir.  

Helin ARAS TEK: Hayatınıza 
Ankara’da Gence Pre-school ve 
Durul Gence sanat kursları mer-
kezinde dersler vererek devam 
ediyorsunuz.  Biraz bu seçimi-
nizden ve merkezinizden bahse-
debilir misiniz?

Durul GENCE:  50 yılı aşkın bir 
zamandır asıl uğraşım olan müzik 
konusunda ilgili çevrelere  kendini 
kanıtlamış biri olarak bundan son-
raki yaşamımda kendime seçmiş 
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olduğum yolu şöyle özetlemem 
mümkün; İnsanlara ve insanlığa 
yararlı olabilmek… Her sabah ev-
den dışarı adımımı atarken bu di-
leğimi tekrarlar ve çabalarımın hep 
bu hedefe yönelik  olmasına gayret 
ederim. Yararlı olabilmenin en doğ-
ru ve erdemli yollarından birinin de 
insanları eğitmek olduğuna inanı-
yorum. Özellikle ülkemizin geleceği 
olan  çocukları ve gençleri eğitmek. 
Kurucusu olduğum Gence Pre-Sc-
hool ve Durul Gence Sanat Kurs-
ları bu gayeye hizmet etmekte. 

Gence Pre-School’da; sanatın her 
dalını, özellikle de müziği sevdire-
rek verdiğimize inandığım Okul Ön-
cesi Eğitimi kapsamında en dikkat 
ettiğimiz husus çocukların İngilizce 
konuşmalarını sağlamak. Çünkü 
onlar günümüzde tüm insanlığın 
iletişim için kullandığı bu ortak dili, 
ne kadar erken öğrenir ve konu-
şurlarsa birbirleriyle o kadar sağlıklı 
anlaşabilecekler ve içinde bulundu-
ğumuz Bilgisayar Çağı’nın kaynak-
larına o kadar  erken ulaşabilecek-
ler. 

Durul Gence Sanat Kursları’nda 
ise; insanları birbirlerine yaklaştı-

ran, dostluklara, arkadaşlıklara  ze-
min teşkil eden ve her biri ayrı birer 
iletişim yöntemi olan Müzik, Bale 
ve Resim gibi Güzel Sanat dalları-
na ilgi duyanlara eğitim veriyor ve 
bu alanlarda yeterlilik kazanmala-
rını sağlıyoruz. Ayrıca Rhythmland 
adını verdiğimiz bir programla 18 
aydan başlayarak 6 yaşa kadar ilk 
basamakları tırmanan miniklere; 
Şarkılar, Dans, Jimnastik ve oyun-
larla erken müzik eğitimini sevdiri-
yor, sonra eğilimlerine göre Tram-
pet Takımı, Piyano, Keman, Gitar, 
Davul, Klasik Bale ve Modern Dans 
gibi keyifli sanat seçenekleri ile dört 
yaş oniki yaş arası ayrıca  Maran-
gozluk, Aksesuar, Seramik, Heykel 
ve Resim Kompozisyonu Atölyele-
ri; İspanyolca ve İngilizce konuşma 
kulüpleri  sunuyoruz. Ankara’da 
eksikliğini görerek oluşturduğumuz 
bu önemli potansiyelden yararla-
nıldığını görerek sabah dileklerimin 
gerçekleşiyor olmasından mutlu-
luk, gurur ve heyecan duyuyorum.

Çocuklara verilen müzik eğitiminin, 
nota öğrenmek ve klasik müzik 
dünyasındaki Büyük Bestecileri ta-
nımakla kısıtlı olmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Onlara bol bol ke-

yifli şarkılar söyletebilmek, tempo 
tutturabilmek, dans ettirebilmek, 
enstrumanları ve onların tınılarını ta-
nıtmak çok daha önemli ki zamanı 
geldiğinde bir müzik aletine yöne-
lebilsinler.             

Gençlere  ve yetişkinlere gelince; 
Durul Gence Sanat Kursları kapsa-
mında; hemen her yaş grubundaki 
isteklilere hizmet vermekteyiz.

Helin ARAS TEK: Hacettepe ve 
ODTÜ’de Caz Sanatı dersleri 
veriyorsunuz. Dersler, içeriği ve 
gençlerin caza ilgileri   konusunda 
kısaca bilgi verebilir misiniz?

Durul GENCE:  Evet, yirmi yıla 
yakın bir zamandır; Hacettepe ve 
OTDÜ'de “İnsan Müzik ve Caz” 
konulu dersler veriyorum. Dersin  
içeriğinde, onlara önce müzikle ilgili 
eksik olduğuna inandığım bilgiler 
verip, müziğin bütünlüğünü vur-
guluyor daha sonra da az bilinen 
bir müzik türü olan cazı anlatıyo-
rum. Cazın neden nasıl ve nerede 
başladığını ve gelişerek bugünlere 
geldiğini görsel ve işitsel örnekler-
le anlatıyorum. 10-12 haftalık bir 
müfredat. 80’li yıllardan beri sayıları 
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10.000’e yaklaşan öğrencim oldu. 
Hedefim gençleri  zorla caz din-
leyicisi yapmak değil, bu konuda 
ihtiyaç duyulan bilgileri aktarmak. 
Tercihleri hangi müzik türü üzerine 
olursa olsun çağımızın üniversite 
öğrencisine daha kaliteli ve içeriği 
ağırlıklı müzikler dinlemek yakışır. 
Ben müziğin hiç bir türüne karşı ol-
madım. Her insanın beğendiği şey 
geçerlidir, ancak beğenebilmesi 
için yeterli kriterlerle donatılmış ol-
ması gerekir. Neden beğendiğinin 
bilincinde ise kimsenin buna karış-
maya hakkı yoktur.

Helin ARAS TEK: Müzik hayatını-
zın macerasını öğrenebilir miyiz?

Durul GENCE:  50 yıllık maceram 
1954 yılında Heybeliada Deniz Harp 
Okulu ve Lisesinde başladı. Okulun 
orkestra ve korosu, Türkiye’nin 
ilk vokal grubu ve  gerçek anlam-
da “Rock n Roll” çalan gençler-
den kurulu ilk grubudur. Sonra, 
Ankara‘da Ankara Koleji’nin “The 
Sweaters” grubu ile olan çalışmalar 
geldi. Daha sonra “The Sweaters“ 
grubundan Murat Sungar , Burak 
Gürsel ve Caner Tunaman ve de 
“Somer Soyata ve Arkadaşları” adı 

ile de tanınan Deniz Harp Okulu ve 
Lisesi topluluğundan Erkut Taçkın 
ve Güngör Yücel in katılımı ile “Sex-
tet SSS” grubunu kurduk. O yıllar-
da Ankara Koleji’nde okumakta 
olan “Lale Akat” da söylediği Bren-
da Lee ve Connie Francis şarkıları 
ile gruba katıldı. Ankara’da görevli 
olan Amerikalı askeri personel ara-
sından müzik ile ciddi olarak ilgile-
nen bazılarının katılımı ile bu grup 
daha da büyüdü.

Helin ARAS TEK:  Üstün Poyraz 
orkestrası ile çalışmaya başladınız.

DURUL GENCE: Evet, ilk büyük 
ekonomik kriz dolayısı ile ailemin 
geçimine katkıda bulunmak için 
Üstün’ün teklifini kabul ettim ve eve 
gelen icra memurlarını kovaladım 
bu sayede.

Helin ARAS TEK: Yanlış hatırla-
mıyorsam Alpay’la da çalıştınız.

Durul GENCE:  Evet, tam bu sıra-
larda Şanar Yurdatapan Ankara’ 
ya geldi. Murat Sungar  ve Burak 
Gürsel’i de aramıza alarak kur-
duğumuz “Arkadaşlar Dörtlüsü” 
ile  Şanar’ın akrabası olan Alpay’a 
stüdyo çalışmalarında eşlik etmeye 

başladık. Bu arada Burak Gürsel’in 
Viyana’ya gitmesi dolayısı ile grup-
ta önce Amerikalı Robert Anglin,  
daha sonra Tarık Öcal gitar çaldı-
lar. Alpay’ın ilk plakları ve ilk kon-
serleri bu grubun eşliğinde yapıldı.

Helin ARAS TEK: Son olarak bir 
devre damgasını vurmuş olan 
“DURUL GENCE 5” ve “DURUL 
GENCE 10”u anlatabilir misiniz? 

Durul GENCE: “Durul Gence 5” 
özellikle Atilla Özdemiroğlu’nun 
çaldığı birbirinden değişik  4 aleti 
(Keman, Vibrafon, Flüt ve Trom-
bon)  Org’un sesleri ile kaynaştı-
rarak çeşitli ve görkemli tınılar elde 
ettiğimiz bir grup idi.  “Durul Gen-
ce 10” u ise dünyada benzeri hala 
kurulamamış olan “Blood Sweat & 
Tears” den esinlenerek kurmuş-
tum. Çok önemli, çok çağdaş bir 
aşamaydı o grup Türkiye için. Ben-
ce her ikisinin de boşluğu asla dol-
durulamadı.

Helin ARAS TEK: Birlikte geçir-
diğimiz keyifli sohbet ve bu soh-
beti taçlandıran Murat Ulus’la 
birlikte yaptığınız müzik için An-
kara Dişhekimleri Odası adına 
çok teşekkür ediyorum.
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ÇevremiziKoruyalım
Dünyada her yıl çeşitli türlerden 
milyarlarca pil, batarya ve 
akümülatör üretilmektedir. 
Bünyelerinde zehirli zehirsiz çok 
değişik metalleri ve kimyasal 
bileşimleri bulunduran pil, batarya 
ve akümülatörlerin kullanıldıktan 
sonra çöpe, toprağa, denizlere, 
akarsulara ve kanalizasyonlara 
(doğaya) atılmaları veya yakılmaları 
içerdikleri ağır metallerin çevreyi 
kirletmesine yol açmaktadır. 
Bu nedenle bizlerin duyarlı davranmaları ve kullanılmış 
pil ve bataryaları ayrı kaplarda biriktirilmeleri, okullarda, 
marketlerde, camilerde, muhtarlıklarda ve diğer kamuya 
açık alanlarda bulunan pil toplama noktalarına bırakmaları 
gerekmektedir. 

Pil toplama noktalarındaki atık piller toplandıktan sonra, 
yetkili kişiler tarafından türlerine göre ayrıştırılarak, çeşitli 
fiziki ve kimyasal işlemlerle bünyelerindeki bazı değerli 
maddeler kazanıldıktan sonra, uygun koşullarda bertaraf 
edilmektedir. 

AB ile tam uyumlu hale getirebilmek amacıyla yapılan 
değişiklik ile 03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”, pil ve akümülatör 
ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, üretilmesinde 
zararlı madde miktarının azaltılması, kullanıldıktan 
sonra atıklarının evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak 
toplanması, taşınması, bertarafı ile ithalat, transit geçiş 
ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, 
alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak 
sorumlulukları düzenlemektedir. 

İlgili kurum ve kuruluşların söz konusu yönetmelikten 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerinde 
kolaylık sağlanması için Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Yönetimi El Kitabına www.cygm.gov.tr 
adresinden ulaşılabilmektedir
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1958 yılında Konya  ‘Hasanşeyh’de doğdu. 1982 yılında 
Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi  Resim 
Bölümünden mezun oldu. 12’si yurt dışında toplam 
62 kişisel sergi açtı ve 500’den fazla karma etkinliğe 
katıldı. 2002 yılında Paris’te resim atölyesi ve Arc-En-
Ciel Maison D’art Paris adında bir resim galerisi açtı. 
Çalışmalarına Ankara ve Paris’teki resim atölyelerinde 
devam ediyor. 

“Resimlerimde bir dünya kurdum kendime... Acılarımı yüreğime gömdüm. Katı 
kuralları, dar görüşlü insanları, beni üzen olayları, anıları dünyamdan çıkarıp 
attım.

Tutsak sevgileri, barış uğruna yapılan kavgaları, maske takmış insanları, ihanete 
uğramış dünyayı  (kendime dair ne varsa), acılarımı ve umutlarımı kendi 
dünyamda sorguladım. Fırça ve boyalarımı tanıklığa çağırdım. Suçlu bulamadım 
umutlarıma sığındım. Çipil çipil yağdı umutlarım, avuçlarımdan taştı. 
Tuallerimde renk oldu.

Çocukluğumu yaşamadan büyüdüm ben. Ama umudumu hiç yitirmedim. 
Karşıma çıkan hiçbir güçlüğe boyun eğmedim, yılmadan çalıştım, ezilmedim...

İnsan  ruhunun varlık gerçeğine bir parça aydınlık katmak için çıktım yola. 
Yüreğimi döğen sanat çekici, fırçam, tualde yönlendirdiğinde  var olmanın tadını, 
doyulmaz hazzını yaşıyorum. Hayatın vahşi başdöndürücü aşkını, tualime 
geçirerek sonsuzlaştırıyorum. Artık görevimi biliyorum ve bunu anlatıyorum ve 
anlaşıldığımı düşünüyorum. Bilincim, yüreğim ve fırçam işledikçe tualden tuvale 
sürsün bu uğraş...

Fırçam ve boyalarım bana hiçbir zaman küsmesin...Yeryüzünde ezgiler çınladıkça 
ve türküler söylendikçe notalara eşlik etsin boyalarım... Tuallerimle gün ağarıncaya 
kadar sevişeyim, sevişmenin yoğunluğunu tadayım istiyorum." 

  

"Hikmet ÇETİNKAYA"

Hikmet ÇETİNKAYA

Helin ARAS TEK
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H. A. TEK:   Türkiye’de özellikle re-
simle ilgilenmiyorsanız ressamları 
bilmek çok nadirdir. Siz gelincik 
tabloları yapmaya başladığınız-
dan beri pekçok kesim tarafından 
tanınıyorsunuz. Nedeni sadece 
gelincikler mi?

H. ÇETİNKAYA:   Sanmıyorum. 
Resim sanatçısı olduğum kadar 
eğitimci yönümde ağır basıyor. 34 
yıllık resim sanatçısı yaşantımın 20 
yılı eğitimci yani atölyemde ders 
vererek geçti. Üstelik ben ders 
vermeye başladığımda Ankara’da 
2 veya 3 atölye vardı. Yani resim 
atölyelerinin az olduğu dönemde 
ben bu işe soyundum. Ayrıca renk 
ve leke ağırlıklı eğitim sisteminin de 
ders programını ilk uygulayanlarda-
nım. Daha önce çizgi ve desen ağır 
basıyordu. 

Çok öğrencim oldu. Çok sanat-
çı yetiştirdim. Hatta diyebilirim ki 
Türkiye’de en çok öğrencisi olan 
atölyeye sahiptim. Bir dönem 300'e 
yakın öğrencim vardı. Bunun getiri-
si de benim belli bir yere gelmemde 
bir etken olmuştur.  Daha sonra ge-
lincik gelir.

Bunun yanı sıra yazılı ve görsel ba-
sında da çok yer aldım. Şu an bir TV 
kanalında her biri 1 saat süren ve 
tekrarları ile haftada 4 kez gösteri-
len ‘Hikmet Çetinkaya’nın Atölyesi’ 
adı altında bir sanat-kültür progra-
mının yapımcısı ve sunucusuyum. 
Bunlar birçok kesim tarafından ta-
nınmamda etkendir. Ama burada 
kesinlikle gelincikleri yadsımıyorum. 
Sadece hepsini ona yüklemiyorum. 

H. A. TEK:   Bir obje üzerine çalış-
mak dünyada çok yaygın mı bil-
miyorum ama en azından sanatla 
ortalama ilgilenen insanlardan biri 
olarak benim bildiğim Monet var, 
nilüferler üzerine.  Bu tarz res-
samlardan  bir etkilenme oldu mu 
yoksa kendiliğinden mi gelişti ge-
lincik çizmek?

H. ÇETİNKAYA: Güzel bir soru. 
Belli bir obje üzerine uzun süre ürün 
veren sanatçı azdır. Daha doğrusu 
bir obje söylendiğinde çok az resim 
sanatçısını çağrışım yapar. Benim 
de öyle oldu. Gelincik deyince akla 
geliyorum. Veya Hikmet Çetinkaya 
denince gelincikler. Mutluyum bu 
beraberlikten. Gelincikleri bir yere 

getirdim oda beni bir yere getirdi 
diyebilirim. İsveç Stockholm Dünya 
Sanat Fuarından tutunda, Fransa, 
Yunanistan, Bulgaristan, Avustur-
ya gibi ülkelerin değişik kentlerinde 
yaptığım 12 kişisel serginin tamamı 
gelincikleri farklı bir tatta yaptığım 
içindir. Kanada’da savaş müze-
sinde resimlerim sergilendi. Birçok 
yurt dışı sempozyuma (Bilgi Şöleni) 
davetli olarak çağırıldım ve can-
lı performanslar yaptım. Bunlar iyi 
ressam olduğum için değil, gelin-
ciklere çok farklı bir yorum katarak 
ve çok yaparak kendi içinde zengin 
bir anlatım getirmemdir. Ayrıca bir-
çok ülkede gelinciğin mitolojik öy-
küsü o kadar çarpıcı bir şekilde dile 
getirilmiş ki Romalılardan tutun da 
eski yunan uygarlığındaki uyku tan-
rısına kadar dayanıyor. Ben bunları 
daha sonra öğrendim tabi ki. Be-
nim için gelincik kırmızı bir renkten 
ibaret, geçmişimde hiç anısı olma-
yan bir bitkiydi sonuçta. 

Monet’ten tabi ki çok etkilendim 
sonuçta. Gelincik yapmaktan bık-
mıyor musun diyenlere, Monet 30 
yıl nilüferler yapmış bıkmamış ben 
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neden bıkayım ki diyorum. Van 
Gogh,  Gaugen, Cezanne gibi res-
samlardan çok etkilenmişimdir. 
Türk sanatçılardan Nazmi Ziya, Fik-
ret Mualla, Eşref Üren, Sami Yetik, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu  gibi üstatlar 
da beni etkilemiştir.

H. A. TEK:   Okullusunuz. Tür-
kiyede okullu olmanın ne kadar 
anlamı var biraz verilen eğitimi 
değerlendirebilir misiniz?  Çok 
sayıda resim atölyesinde verilen 
resim dersleri  var, ressam olmak 
için burada verilen dersler yeterli 
midir?

H. ÇETİNKAYA:   Bu soruyu çok 
sevdim. Damardan bir soru. Ceva-
bım birçok kişiyi kızdıracak. Res-
sam olmak, sanatçı olmak,  Sanat 
eğitimcisi olmak çok farklı kavram-
lardır. Ressam; resim yapan kişi 
demektir. Sanatçı ise çalışmalarına 
yorum getiren, içsel olarak birçok 
duyguyu içinde barındıran, kendine 
özgü bir dil oluşturan, hiçbir kimse-
den çalmayan kendi oluşturduğu 
bir söylem içerisinde biraz felsefe, 
biraz şiir, biraz müzik; yerine göre 
başkaldırı, isyanı renklerle anlat-

maktır. Bazen acıyı çizmektir. Bun-
ları tuvale aktarmak için o duyguları 
yaşamak ve yaşatmak gerek. Sa-
nat eğitimcisi ise eğitim sistem ve 
yöntemlerini, insanların kişilik yapı-
sına göre bir program dâhilinde uy-
gulayan ve sonuç alan kişidir. 

Biz ise işin kolayına kaçıyoruz. Biraz 
çalma, buna esinlenme diyenler de 
var (Sanat hırsızlığının masumane 
ifadesi). Kısa yoldan fazla emek sarf 
etmeden, kitap okumadan, yorul-
madan, terlemeden köşe dönmek 
isteyen, sanatı yozlaştıran, kopya 
yaparak Türk Sanatını çıkmaza so-
kan insanlarla dolu. Etrafın güveni-
lirliği olmayan sahte resimlerle dolu 
olduğunu biliyor musunuz? Birçok 
kurum ve özel galerilerin günü-
nü kurtarmak için biraz daha fazla 
para kazanmak için sahteciliği teş-
vik ettiğini biliyor musunuz? Bunla-
rın içinde sanatçı dediğimiz kişilerin 
de olduğunu da bilince nasıl bir acı 
duyduğumu siz anlayın artık. Bunlar 
bizzat benim başıma gelen, yaşa-
dığım örneklerdir. Etraf sahte gelin-
ciklerle dolu, ruhsuz, yavan ve içimi 
bulandıran sahte resimler. Yetersiz 

eğitim ve bilinçsiz insanların elinde 
denetimden uzak resim atölyele-
rinin durumunu bir gün geniş za-
manda ele alalım isterseniz. 

H. A. TEK:   Yurtdışında ve ülke-
mizde galeriler ve atölyeler açtı-
nız, bir bakıma resime yatırım ya-
pıyorsunuz denilebilinir mi?

H. ÇETİNKAYA:   Evet sanata 
yatırım yaptım ve yapıyorum da. 
Sanata ve sanatıma yaptığım ya-
tırım kendi sanat anlayışımın ge-
lişmesine yaptığım bir yatırımdır. 
Resimden çok para kazandım. Bu 
yaptığım yatırıma bağlıdır. Çok bil-
gi, çok araştırma, çok çalışma, çok 
zaman ayırma, çok kazanç. Her şe-
yin çoğuna sahip oldum diyebilirim. 
Dostlarım ve düşmanlarım da çok 
oldu. Bu da bana mutluluk veriyor. 
Düşmanlarımın karşısında başımın 
öne eğik olmaması için çok çalışı-
yorum, onlara çok şey borçluyum, 
iyi ki varlar yaşantımda. 

5 yıl Paris’te atölyem oldu. Birçok 
galeri açtım ve kapattım. Çok fazla 
deneyim sahibi oldum. Bu dene-
yimlerime paha biçemem.
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H. A. TEK:   Resim yaparken ara-
dığınız nedir? Müzik, yalnızlık, 
herhangi bir lüksünüz var mı?

H. ÇETİNKAYA:  Resim yaparken 
aradığım aslında kendim yani ben.. 
Kendimi arıyorum. Bedenimin ve 
ruhumun barışık olması, yüreğimin 
ve beynimin aynı frekansta olması 
gerek. Çoğu zaman kendimi sor-
gularım. Geçmişimi, olayları, ya-
şanmışlıkları sorgularım, suçlu bu-
lamam. Palet, fırça, boya, tuvalden 
oluşan mahkeme heyetine, türkü 
ve şiiri de yanına alarak kendimce 
düşüncelerimi yüreğimin içinde tek-
rar şekillendiriyorum. 

H. A. TEK:   Yurt dışında çeşitli 
çalışmalara katılıyorsunuz, canlı 
performanslara da katıldınız. Yurt 
dışında resim sanatında Türki-
yenin yeri ne kadar? Bunlar sizin 
tamamen kişisel çabalarınızla mı 
gerçekleşti?

H. ÇETİNKAYA:   Yurt dışı ve yurt 
içi sergileri, canlı performansları, 
sempozyumları hiçbir kurum ve 
kuruluştan destek almadan kendi 
kaynaklarımla yapmışımdır. Dev-
letten kaynak temin etmeyi bir türlü 
beceremedim. Nasıl olduğunu da 
öğrenemedim. Şimdiye kadar 62 
kişisel sergim 500 den fazla karma 
etkinliğim oldu.  

Yurt dışında Türk sanatının yeri 
hak ettiği yerde değil. Hata bizde. 
Yukarıda bu sorunun nedenlerini 
anlattım. Sanatımızı; çalma ve çırp-
malarla, kopya resimleri yaparak ve 
yaptırarak birkaç kuruş daha fazla 
para kazanmak uğruna kirletiyoruz. 
Ne yazık ki bu hala devam ediyor. 
Bu tür çalışmalarla bir yere varıla-
mayacağını anlamalıyız.  

H. A. TEK:   Sık sık Fransa’ya gi-
diyorsunuz. Fransayı yaşadıktan 
sonra bu işi yapmak için Türkiye-
de zaman kaybediyorum hissine 
kapıldınız mı? 

H. ÇETİNKAYA:   Avrupa’da sa-
natçıya verilen değer açısından 
baktığımızda sadece ben değil, 
Türkiye’deki birçok sanatçı şimdiki 
konumundan daha yukarıda olur-
du.  İlgisizlik ne yazık ki çok fazla, 
destek yok bizde. Sanatçı kendi 
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haline terk edilmiş. Birçok sanatçı-
nın yaşamı da ölümü de hazindir. 
Ayrıca basın da sanatçının ürettiği 
ile değil de magazin yanıyla çok 
fazla ilgileniyor. Ama bütün bun-
lara rağmen, karanlığa kızacağına 
bir mum da sen yak misali kendi 
yağımla kavrularak yaşamak ve var 
olmak mücadelesi vermek benim 
hoşuma gidiyor. Mutlu olmaya ça-
lışıyorum. 

H. A. TEK:   Nazım Hikmet Ran 
“Sana söylemek istediğim en gü-
zel söz: henüz söylememiş oldu-
ğum sözdür” diyor. Sanırım sizin 
de en güzel tablonuz henüz yapıl-
madı.          

H. ÇETİNKAYA:   Evet çok gü-
zel bir söz. Ama doğru. En güzel 
eserim en son yapmakta olduğum 
tablomdur. Fakat ben yine onu yani 
kendimi acımasızca eleştireceğim, 
eleştireceğim ki bir sonraki yapma-
yı düşündüğüm eserime malzeme 
olsun. Daha önceki belirlediğim 
sorunu çözmek için heyecan olu-
yor bir yerde. Burada başarı, mü-
kemmeliyetçilik, tamam bu resim 
harika oldu gibi duygu ve düşün-
celer benim enerjimi, bir sonraki 
resim yapmamdaki heyecanımı 
alır götürür. Çalışamam. Elimde 
ki gerekli verileri, malzemeleri yok 
ederim. Bu bazda baktığımızda en 
iyi eserim elbette  ki henüz yapma-
dığım tablomdur.

H. A. TEK:   Sanatçı aydınlık bir 
yüzdür benim için haksızlıklara 
karşı gelen, protest bir tavrı olan-
dır. Aslında gelinciklerde bu tavrı 
sezmeme rağmen soruyorum.  
Eserlerinizde; bir savaşı,  bir dar-
beyi eleştirmek isterseniz  örneğin 
Picasso'nun Guernica'sı gibi  yine 
gelinciklerle olabilir mi?

H. ÇETİNKAYA:   Elbette ki gelin-
ciklerle olur, hem de daha iyisi olur. 
Gelinciğin felsefesini sizlere bir an-
latsam, anlatabilsem Guernica’yı 
bile geçer.  Gelincik yerine göre 
isyan, başkaldırı, özgürlüğün, özgür 
düşüncenin simgesi. Hatta toplum-
lar arasında bile gelinciğin yorumları 
farklı farklıdır. Mesela, Antik Yunan-
da mitolojik bir ifade içine girerken, 
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda 
gibi ülkelerde ise daha güncel ya-
şama uygun, geçmişe saygı, anma, 
unutmama gibi daha şiirsel bir yo-
rum içine giriyor. Kırmızısı ise başlı 
başına insanın başını döndürüyor. 
Kenzo’nun ürünlerinden olan ge-
lincik amblemli parfümünün ortaya 
çıkışı ise tam bir roman.  Japon 
toplumuna göre ise gelinciğin tohu-
mundan tutunda, çiçek bölümünün 
her bir parçasını anlatmakla bitire-
meyiz. 

H. A. TEK:   Hikmet Çetinkaya 
kimdir sorusunun cevabı ne olsun 
isterdiniz?

H. ÇETİNKAYA:  Çok duygusal, 
Aşırı romantik, olaylardan çok ça-
buk etkilenen, ani çıkışları olan, 

birden bire kükreyip kısa zaman-
da sinirlenen, bir o kadar da uysal, 
kendini yenileyen, her şeyi sorgu-
layan ve gözlemleyen birisidir Hik-
met Çetinkaya. Zaman zamanda 
anlaşılması zor, anlaşılınca çok tatlı 
olan, heyecanlı, özellikle akşamları 
güzel uzun süreli keyifli yemek ye-
meyi seven birisidir. En büyük ho-
bisi çalışmak olan ve asla yorulma-
yan, yaratıcı fikirleri çok, bazen de 
aksi, geçimsiz, tahammülü zor olan 
bir insandır. Şimdi diyeceksiniz ki 
böyle bir insan karakteri olabilir mi? 
İnanın 24 saat içerisinde bunların 
birçoğunu yaşıyorum. Ürettiğinden 
çok harcayan, kendisine saygısı ol-
mayan nankör insanlara tahammül 
edemiyorum. Aynı gezegende ol-
makla benim oksijenimi soluduğu, 
varlığıyla yaşam enerjimi aldığını, 
insanlığa zararı olduğunu düşündü-
ğüm, gereksiz insanlara dayanamı-
yorum. Yaşamında durduğu yer ve 
durma şeklinin, davranışlarının onur 
ve gururunu taşıyan, üretken, ken-
disine saygısı olan beyinlere tapıyo-
rum. Resim dışında çok sevdiğim 
eşim Oytun ile zaman geçirmekten 
büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte 
olmadığımız zamanlarda gerçekten 
eşimi çok özlüyorum. Acayip bir 
duygu olsa gerek bu. 

Umarım okuyucularımızı sıkmadan 
keyifli bir sohbet olmuştur. Yaşam-
larındaki coşku, sevinç ve heyecanı 
simgeleyen renkler hiç solmasın. 
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Tüm Pippa’lar için
Ayağa Kalk!

Helin ARAS TEK

Bu topraklarda daha özgür, 
daha onurlu  yaşayabilmek için 
bu toprakların tüm acılarıyla 
yüzleşmemiz gerekiyor. Acılarla 
yüzleşmek, hayata devam 
edebilmenin yoludur. Elbette 
kolay yolu seçebilirsiniz; hiçbir acı  
yaşanmamış gibi yapabilir, her 
şeyi unutabilirsiniz, vicdanınızı 
şekillendirebilirsiniz, tıpkı tüm 
korkakların yaptığı gibi...
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8 Mart 2007’de Milano’da bir yolculuk başladı. 
33 yaşındaki İtalyan sanatçı tanınan adıyla  Pippa 
BACCA (Giuseppina Pasqualino di Marineo), 
arkadaşı Silvia Moro ile birlikte Milano’dan dünya 
barışına katkıda bulunmak için beyaz gelinlikleriyle 
“Gelinlik Yolculuğu” na çıktılar. Balkan ülkeleri 
ve Türkiye üzerinden kara yoluyla otostop 
yaparak Kudüs’e ulaşmayı hedefliyorlardı. Bu 
projede yolculuk sırasında beyaz gelinlikler hiç 
yıkanmayacak, gelinliğin üzerindeki lekeler, yakın 
tarihleri savaş ve içsavaşlarla geçen ülkelerin 
izlerini taşıyacaktı. Pippa 31 Mart’ta  Türkiye’de 
kayboldu. Pippa’nın gelinliğinde artık başka izler ve 
lekeler vardı. Bu lekeler tüm kadınların ihlal edilmiş 
insan haklarını temsil ediyor artık. Bu lekeler  bu 
topraklarda kadınlara yıllardır uygulanan şiddetin 
simgesi oldular.  

Erkek şiddetinin ve erkek egemenliğinin hüküm 
sürdüğü bu topraklarda bu olaya münferit demek, 
bunlar her ülkede olabilir demek elbette bir kaçış 
yolu olabilir. Bu kaçış yolunu seçenler  ve tüm bu 
olaylar yaşanırken bunları kanıksayanlar, seslerini 
çıkarmayanlar bu şiddetin parçası ve sorumlusu 
olmayı kabul edenlerdir.

Üç  yıldır 8 Mart geldiğinde Pippa’yı hatırlamamak 
mümkün olmuyor. Pippa’nın arkasından da 
tıpkı ‘GÜLDÜNYA’ gibi  tüm bu kabullenemez 
şiddet örneklerine  yerinde eleştiri getiren yazılar 
yayınlandı. En güzel yazılardan biri Nisan 2008'de 
Mithat Sancar tarafından “Barışa Tecavüz” adıyla 
yayınlandı. Bu yazının bir kısmını burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

“Sabıkalı bir sapık’ın  işi diyerek, kimse sıyrılmaya 
çalışmasın bu çirkeften. Bugün utanç duyduğunu 
ima eden gazetelerin bir kısmı, olayı haber yapmaya 
değer görmeyen diğer gazeteler, televizyonlar; 
erkek egemen düzeninin dışına çıkmış, özgürlüğe 
yelken açmış kadınları “hafiflik”le damgalayan, hele 
de özgür yabancı kadınları, “güçlü Türk erkeği”nin 
her türlü tasarrufuna açık seks objeleri olarak sunan 
kaç haber yaptıklarını sorgulasınlar. Tecavüze 
uğrayan, tecavüzle birlikte katledilen yabancı ve yerli 
kadınların sayısını araştırsınlar. Kadının en ufak bir 
özgür tavrının, kaç mahkeme kararında tecavüzde 
hafifletici neden sayıldığını bulup çıkarsınlar. 
Özgürlük arayan kadınların hayatına “namus 
adına” nasıl kıyıldığını ve bunun kimler tarafından 

nasıl meşru kılınmak istendiğini anlatsınlar. Bu 
ülkede özgürlük yürüyüşünü bir de barış talebiyle 
bütünleştiren kadınlara nasıl muamele edildiğini 
saklamasınlar. 

Oscar Wilde’ın Reading Zindanı Baladı adlı uzun 
şiirinin o ünlü bölümü geliyor aklıma; cinayetin türlü 
yollarla işlenebileceğini, mesela bazen bir kılıçla, 
bazen kin yüklü bir bakışla, bazen de okşayıcı bir 
sözle ya da bir öpücükle birilerinin, bir şeylerin 
katledilebileceğini anlattığı bölüm. 

“Kadının ve barışın katline” uyarlıyorum Wilde’ın 
sözlerini ve soruyorum: Bugün bu olaydan infial 
duyduğunu söyleyen muktedirler; o pek övündükleri 
“güçlü Türk erkeği” tavırlarıyla, barışa ve özgürlüğe 
kast eden hoyrat iktidar dilleriyle, vatan ve devlet 
adına yapılan işkence ve tecavüzleri örtbas eden 
ve/veya örtbas edenleri kollayan politikalarıyla 
Pippa’nın kurban gittiği bu vahşet arasında hiçbir 
bağlantı olmadığına inanıyorlar mı? 

Erkek iktidarı ve şiddeti üzerine kurulu bu düzenden 
salt erkek oldukları için doğrudan ya da dolaylı 
bir şekilde nemalanan bütün erkekler; hangi 
niyetle olursa olsun bu gibi durumlarda kurbanın/
mağdurun rolünü sorguladıklarında, mesela 
Pippa’nın tedbirsizliğinden söz ettiklerinde, yani 
aslında bir kadının tek başına sokağa çıkmasının 
dahi pek akıl kârı olmadığını açıkça veya 
mırıldanarak söylediklerinde, bu vahşeti yaratan 
bataklığı beslediklerini ve onun bir parçası haline 
geldiklerini düşünmüyorlar mı?"

Bu yazıda söylendiği gibi  yaşanan bu  acılardan  
aslında hepimiz sorumluyuz. 8 Mart’ta  barış 
için yola çıkan PİPPA,  tüm dünya kadınlarının 
sesi olmak istedi ve oldu da.  Bu sesi susturmak 
isteyenlere  bir cevabımız olmalı. Bu topraklarda 
daha özgür, daha onurlu  yaşayabilmek için bu 
toprakların tüm acılarıyla yüzleşmemiz gerekiyor. 
Acılarla yüzleşmek, hayata devam edebilmenin 
yoludur. Elbette kolay yolu seçebilirsiniz; hiçbir acı  
yaşanmamış gibi yapabilir, her şeyi unutabilirsiniz, 
vicdanınızı şekillendirebilirsiniz, tıpkı tüm korkakların 
yaptığı gibi...

Heinrich Böll, “ Barış için ayağa kalk!” diyor.  Biz  de  
tüm bu ihlaller için ayağa kalkmalıyız.

PİPPA gibi... 
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Kredi kartlarından bankaların aldı-
ğı yıllık kart ücretlerine ilişkin tartış-
malar devam etmektedir. Antalya 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, 
bir banka tarafından kredi kartı 
sahibinden tahsil edilen yıllık kart 
aidat bedelinin, haksız olduğuna 
ve bedelin tüketiciye iade edilme-
sine karar verdi. Bir Kredi Kartı 
maduru bir banka şubesinden al-
dığı kartına, yıllık üyelik aidatı adı 
altında 30 TL borç eklendiğini be-
lirterek, haksız olduğu ve paranın 
kendisine iadesi talebiyle Antalya 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
Başkanlığı’na başvurdu. Şikaye-
ti inceleyen heyet, “Sözleşmede 
kart hamilinin haklarını zedeleyi-
ci ve kart çıkaran kuruluş lehine 
tek taraflı haksız şartlar sağlayan 
hükümlere yer verilemez” hükmü 
uyarınca şikayetlinin eyleminin ge-

rek bu yasa, gerekse tüketici ya-
sasının ilgili maddesinde ifadesini 
bulan düzenlemeye aykırı oldu-
ğunu belirtti.

Bilindiği gibi, bankalar müşterile-
rine verdikleri kredi kartlarından 
çeşitli miktarlarda yıllık kart ücreti 
almaktadır. Her banka, müşte-
risinden almış olduğu yıllık kart 
ücretinin miktarını kendisi belir-
lemektedir. Kredi kartlarından 
ne miktarda yıllık ücret alınaca-
ğına ilişkin herhangi bir düzen-
leme bulunmamaktadır. Ancak, 
Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Yasası’nın “Kurumsal Yönetime 
ilişkin Hükümler” başlığı altındaki 
13.maddesinin 2.fıkrasında “Kart 
çıkaran kuruluşlar, kredi kartları-

na uyguladıkları 
faiz, gecik-

m e 

faizi, yıllık ücret ve her türlü ko-
misyon oranları ile istenilen diğer 
bilgileri kamuoyuna yayınlanmak 
üzere aylık olarak Kuruma iletir. 
Yayınlanacak bilgi ve belgele-
rin içeriği ve yayınlama usûl ve 
esasları Kurulca belirlenir.” de-
nilmektedir. Fakat, bu hükümde 
yıllık kart ücretinin açıkça alına-
cağı belirtilmemektedir. Belirtilmiş 
olsa bile, hukuki olmaz. Çünkü, 
Tüketicinin Korunması Hakkında 
Yasanın “ Sözleşmelerdeki Hak-
sız Şartlar” başlıklı 6.maddesinde 
ise  “Satıcı veya sağlayıcının tü-
keticiyle müzakere etmeden, tek 
taraflı olarak sözleşmeye koydu-
ğu, tarafların sözleşmeden doğan 
hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet 
kuralına aykırı düşecek biçimde 
müşteri aleyhine  dengesizliğe 
neden olan sözleşme koşulları 

haksız şarttır.

Kredi kart kullanıcıları, 
kredi kartı sözleş-

mesini oku-
yup ince-

l e -
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melidir. Sözleşmede, kredi kartına 
ilişkin yıllık ücret alınacağına ilişkin 
hiçbir şart olmamasına karşı ban-
ka ücret almış ise, kredi kartı kul-
lanıcısı bu ücretin alınmaması, alı-
nan ücretin de iadesi için öncelikle 
bankaya başvuruda bulunmalıdır. 

Bankadan olumsuz yanıt alınma-
sı ya da hiçbir yanıt alınamaması 
durumunda sözleşmenin bir sureti 
ile birlikte tüketici sorunları hakem 
heyetine başvuruda bulunulmalı-
dır. Sözleşmenin bir örneği kredi 
kartı sahibinin elinde yok ise ban-
kadan bir suretini istemelidir. Ban-
ka sözleşmenin bir suretini vermi-
yorsa  kart sahibi durumu hakem 
heyetine anlatmalıdır. Eğer söz-
leşmede yıllık kart ücreti alınaca-
ğına ilişkin bir şart varsa aşağıda 
örnekleri verilen farklı mahkeme 
kararları dikkate alınarak girişimde 
bulunulmalıdır. Sorunun tüketiciler 
lehine kalıcı çözümü, gerek Tüke-
ticinin  Korunması Hakkında Yasa, 
gerekse Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Yasasında yapılacak deği-
şiklerle sağlanabilmektedir. 

Farklı Mahkeme Kararı 
Örnekleri 
Bankaların kredi kartlarından aldı-
ğı yıllık kart ücretleri hakkında tü-
ketici sorunları hakem heyetlerinin 
kredi kartı sahipleri lehine verdiği 
kararların iptali için ilgili bankaların 
açmış olduğu davalarda tüketici 
mahkemelerinin verdiği  karar ör-
nekleri aşağıda özetlenmiştir. 

KARAR ÖRNEĞİ 1- Keçiören 
Kaymakamlığı  Tüketici Sorun-
ları Hakem Heyeti’nin kredi kartı 
sahibi lehine verdiği kararın iptali 
için Akbank’ın açtığı iptal dava-
sı hakkında Ankara 2.Tüketici 
Mahkemesi’nin banka lehine ver-
diği kararın gerekçesinde “ 4077 
Sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun’un 31. ve 4822 Sa-
yılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 6.maddesine dayanı-
larak hazırlanan Tüketici Sözleş-
melerindeki Haksız Şartlar Hak-

kında Yönetmelik’in 7.maddesin-
de ve Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 
23.11.2005, E. 2005/11428, K. 
2005/17306 kararında belirtilen 
“satıcı, sağlayıcı ve kredi veren 
tarafından tüketici ile akdedilen 
sözleşmede kullanılan haksız söz-
leşme şartları geçersizdir. Tüketici 
sözleşmedeki haksız şartın ge-
reğini yerine getirmez. Hukuken 
haksız şartlar batıldır. Yani geçer-
sizdir.” Hükmüne göre Kredi Kartı 
sahibi ile banka arasında akdedi-
len sözleşmenin Kredi Kartı sa-
hibi aleyhine haksız şart içerdiği, 
kabul edilmiştir.  Somut olayda; 
kredi kartı kullanıcısından alınan 
üyelik ücretinin sözleşmede yer 
alan haksız şart niteliğinde olduğu 
ve bu nedenle “Keçiören Tüketici 
Sorunları Hakem Heyeti” kararının 
yasa ve mevzuata uygun olduğu 
anlaşıldığından davacı bankanın 
itirazının reddine karar verilmiştir.” 
denilmektedir. 
 
KARAR ÖRNEĞİ 2- Dava, davacı 
banka tarafından kredi kartı kulla-
nıcısı olan davalıdan tahsil edilen 
kredi kartı üyelik ücretinin, davalı 
başvurusu üzerine davacı ban-
kadan alınmasına dair Zonguldak 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
kararının iptaline ilişkindir. Taraflar 
arasındaki uyuşmazlık, yasal dü-
zenlemelere ve aralarındaki söz-
leşme hükümlerine göre bankanın 
kredi kartı kullanıcısından kullanım 
karşılığı yıllık ücret isteyip, isteye-
miyeceği hususunda toplanmak-
tadır. Uyuşmazlığın çözümü için 
bu konudaki yasal düzenlemeler 
ile tarafların arasındaki sözleşme 
hükümlerinin incelenmesi gerekir.
 
5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi 
Kartları kanununun sözleşme şekli 
genel işlem şartları başlıklı 6. bö-
lümdeki 24. maddesinin 1. fıkrası 
‘Kart çıkaran kuruluşlar ile kart ha-
milleri arasındaki ilişkiler, bu kanun 
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesin-
de en az oniki punto ve koyu siyah 
harflerle hazırlanacak yazılı sözleş-
me ile düzenlenir. Sözleşmenin bir 
örneği kart hamiline ve varsa kefile 

verilir. Sözleşme hükümleri ve kar-
tın kullanımı hakkında kart hamili-
ne ayrıntılı bilgi verilmesi zorunlu-
dur.’ hükmünü, aynı maddenin 4. 
fırkasının son cümlesi ‘Sözleşme-
de kart hamilinin haklarını zedele-
yici ve kart çıkaran kuruluş lehine 
tek taraflı haksız şartlar sağlayan 
hükümlere yer verilemez.’ hükmü-
nü getirmiştir.

Taraflar arasındaki 22.12.1995 ta-
rihli sözleşme incelendiğinde; söz-
leşmenin davacı banka tarafından 
matbu, standart olarak hazırlanıp 
boş olan kısımların rakam, isim ve 
adresler yazılarak doldurulduğu, 
sözleşmenin on iki punto koyu 
siyah harflerle düzenlenmediği 
görülmektedir. Davacı, Kredi Kartı 
sahibi aleyhine olan ve Kredi Kar-
tı sahibini kart kullanımı ücreti adı 
altında bir külfete sokan sözleşme 
hükmünün tüketici ile ayrıca mü-
zakere edilerek kararlaştırıldığını 
iddia ve ispat edememiştir. Böyle 
olunca sözleşmedeki kredi kartı 
üyelik ücreti alınacağına dair hük-
mün açıklanan yasa ve yönetmelik 
hükümleri karşısında haksız şart 
olduğu kabul edilmelidir. Dolayı-
sıyla davacı bankanın bu sözleş-
me hükmüne dayalı olarak kredi 
kartı kullanıcısı davalıdan ücret 
istemesi olanaklı değildir.
Bu durumda yasaya uygun olan, 
Zonguldak Tüketici Sorunları Ha-
kem Heyeti kararının iptali istemi 
ile açılan davanın reddine karar 
verilmesi gerekirken, yukarıda 
açıklanan hususlar gözetilmeden 
davanın kabulü usul ve yasaya 
aykırı olup hükmün bozulması ge-
rekir.

Sonuç olarak yukarıda açıklanan 
nedenlerle Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nın HUMK’nun 
427/6. maddesine dayalı kanun 
yararına bozma isteğinin kabulü 
ile hükmün sonucuna etkili olma-
mak üzere BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halin-
de iadesine, 2.5.2008 gününde 
oybirliğiyle karar verilmiştir.
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GlaxoSmithKline (GSK) tüketicileri uzun süreli 
ve fazla miktarda çinko içeren protez yapıştırıcı-
ların kullanımıyla oluşabilecek potansiyel sağlık 
riskleri hakkında uyarmaktadır.

Bu bildiri çinko içeren protez yapıştırıcılar grubunda 
olan Corega Ultra Krem’in uzun süreli ve gereğinden 
fazla miktarda kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabi-
lecek potansiyel sağlık riskleri hakkında uyarı niteliği 
taşımaktadır. Her ne kadar çinko sağlıklı beslenmenin 
bir parçasıysa da güncel literatürler fazla miktarda ve 
uzun süreli çinko içeren protez yapıştırıcıların kullanıl-
ması fazla miktarda çinko alımına bağlı olarak uyu-
şukluk, vücutta karıncalanma hissi, kollarda güçsüz-
lük, yürüme ve denge kurmakta zorluk, kansızlık gibi 
kan hastalıkları gibi nörolojik rahatsızlıklar oluşumuna 
sebep olduğunu bildirmektedir. Corega Ultra Krem 
ambalajda tarif edildiği şekilde kullanıldığında zararlı 
değildir (aşağıya bakınız).

Tüketicilerin büyük çoğunluğu bu direktifleri uygula-
maktadırlar. Fakat bazı tüketiciler belirtildiğinden fazla 
miktarda ve günde bir kereden fazla yapıştırıcı krem 
kullanabilmektedir. Bu sebeple oluşabilecek riskleri 
önceden engellemek amacıyla GSK olarak kendi is-
teğimizle Corega Ultra Kremin üretim, dağıtım ve rek-
lamlarını durdurmuş durumdayız.

Tüketiciler ne yapmalı?

Eğer uzun zamandır ambalajında belirtildiğinden faz-
la miktarda ve günde bir kereden fazla Corega Ultra 
Krem kullandıysanız;

Kesinlikle

1. Ürünü kullanmayı bırakın.

2. Doktorunuzla konuşun.

3. Çinko içermeyen bir alternatif kullanın.

Protezlerinde sorun yaşayan hastalar fazla miktarda 
yapıştırıcı kullanmaktansa diş hekimlerine danışmalı-
dırlar. GSK yakında çinko içermeyen bir protez yapış-
tırıcı piyasaya sunacaktır. Zinc-Free (Çinko içermez) 
uyarısı ambalajda açıkça belirtilecektir. Bu konuda 
daha fazla bilgi almak isteyen tüketiciler 0 216 518 95 
80 numaralı telefonu arayabilirler.

Güvenli ve etkili sonuç için detaylı ürün kulla-
nımı:

Corega Ultra Kremin bütün gün tutuculuk özelliği 
vardır. Güvenli etki için günde bir kere uygulayınız. 
Gereğinden fazla miktarda kullanımı protezden dışa-
rı sızacağı için öncelikle az miktarda uygulayın. Eğer 
uyguladığınızda kenara taşma oluşuyorsa, bir sonra-

ki uygulamada daha az miktarda Corega Ultra Krem 
kullanın. Günde bir kereden fazla uygulamayınız. Bu 
tüp yaklaşık 3 hafta içerisinde tüketilir. Eğer daha kısa 
sürede tüketiyorsanız, çok fazla miktarda krem kul-
landığınız anlamına gelir. Gereğinden fazla miktarda 
yapıştırıcı kullanmak protezinizin size uygun olmadığı 
anlamına gelebileceği için doktorunuza danışın. Ağız 
ve diş sağlığınız için protezinizin düzenli olarak kontrol 
edilmesi gerekmektedir.

Uygulama

1. Corega Yapıştırıcı Krem kullanmadan önce, diş 
protezi temizlenip kurutulmalıdır.

2. Ağız yapısına göre iki veya üç küçük şerit halinde 
(6 mm) kenarlara çok yakın olmayacak şekilde sü-
rülmesi gerekir.

3. Protez ağıza yerleştirilmeden önce ağız çalkalan-
malıdır.

4. Corega Yapıştırıcı Krem proteze sürüldükten son-
ra, protez ağza yerleştirilir, birkaç saniye bastırı-
larak yerine oturması sağlanır. Protezin damakla 
temas eden yüzeyine kenarlara çok yaklaşmadan 
ve kenarlardan taşmamasına dikkat ederek sürül-
melidir.

Tüpün tıkanmasını engellemek için tüpün ağzını ve 
kapağını kuru tutmaya özen gösterin.

Protezinizi çıkartmak için;

• Ağzınızı su ile çalkalayın.
• Protezi hafif bir sallama hareketi ile yavaşça çı-

karın.
• Protezin üzerinde ve ağızda kalan Corega Ultra 

Krem ılık su ve bir diş fırçası yardımıyla temiz-
lenmelidir.

• Protezin temizlenmesi için Corega Tablet kulla-
nımı tavsiye edilir.

Uyarılar

Bu ürün çinko içerir. Eğer günlük çinko içeren pre-
paratlar alıyorsanız doktorunuzla konuşunuz. Eğer 
krem içindeki maddelere alerjiniz varsa ürünü kul-
lanmayınız. Eğer rahatsızlık oluşursa ürünü kullan-
mayı bırakınız.

Belirtildiği gibi uygulanırken az miktarda ürün yutul-
ması sağlık için bir tehlike oluşturmaz.

Sadece belirtildiği gibi uygulayınız. Bu ürünün fazla 
miktarda ve devamlı olarak kullanılması içeriğindeki 
çinkodan dolayı ciddi yan etkiler oluşturabilir.

Corega Ürününe 
Türkiye Tüketici Bildirisi
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    BAŞIMDAN  GEÇTİ 
 Bir  hastama  üst  çene 14  üye bitişik  porselen  köprü , alt  önler  kronlar  ve  arkası  
bölümlü  olmak  üzere  protezler  yapıyordum . Zorluk  derecesi  çok  yüksek  olan  
bu  çalışmada  dişlerin  kesimi , ölçü , metal  prova , kapanış  derken  bütün  zorluk-
ları  aştıktan  sonra  porselen  provasını  ve  bölümlü  dişli  provasını  başarılı  bir  
şekilde  yaptım . Hastamı gönderdikten  sonra  çalışmayı  her  zamanki  gibi  paketle-
dim . Ertesi  gün  sabahtan  başka  bir  yerde  işim  olduğundan  paketi  yanıma  al-
dım . O  günlerde  sekreter  saat  12.00 ‘ de  geldiğinden  gittiğim  yerden  lab.  ele-
manı  çağırırım  ve  böylece  yarım  çalışma  günü  boşa  gitmez  diye  düşündüm .  
   Eve  geldim . Sabah  gideceğim yere dolmuş  ile  gideceğimden  arabadan  inerken  
paketi  yanıma  aldım . Tam  o  sırada başka  bir  şey  için  tekrar  arabanın  içine  
dönmem  gerekti .  Çalışmayı  birazdan  almak  üzere  arabanın  üzerine  koydum . 
Arabaya  girdim . İşimi  bitirdikten  sonra  arabadan  çıktım . Arabayı  kilitledim  eve  
girdim . 
   Sabah  olunca  evden  çıktım .  Bi  baktım  arabanın  üzerinde  bir  paket  duruyor .  
Allah  allah  ne  paketi  bu  böyle  diye  içimden  geçirerek  arabaya  doğru  yürüyor-
dum ki  birden  jeton  düştü  bende . Fırlayıp  paketi  aldım  . Bıraktığım  gibi  duru-
yordu . Akşam  arabanın  üzerine  koyduktan  sonra  tamamen  unuttuğumu  hatırla-
dım . Sırtımdan  ter  boşaldı  ve  gömleğim  üzerime  yapıştı . Eğer  çalışma  kaybol-
saydı  duruma  çözüm  getirmek  için  neler  yapmak  zorunda  kalacağımı  düşünün-
ce  daha  da  çok   terledim  doğrusu . Çalışma  kaybolmadığı  için  tekrar  tekrar  
şükürler  ettiğimi  çok  iyi  hatırlıyorum .   
  Dolmuş  durağına  doğru  giderken  paketi  ne  kadar  sıkı  sıkı  tuttuğumu  tahmin  
edebilirsiniz .     
                                                                        Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF 

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

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

okul anılarımız 
Cerrahideyiz . Sıradan  bir  dosya  aldım  ve  
hastayı  çağırdım . 7-8  yaşlarında  bir  çocuk  
çıktı  karşıma . Önce  koltuğa  oturmak  iste-
medi . Sonunda  oturttuk . Koltuğa  oturdu  
ama  ağzını  açmadı . Neler  yaptım  ikna 
etmek için . Uzun  uğraşılardan  sonra  ağzı-
nı  açtı . Alt  kesicilerden  biri  sallanıyordu . 
Bu  sefer  anestezi  yaptırmak  istemedi .Çok  
uğraştım . Sonunda  anestezi  yapmayı  ba-
şardım. Biraz  bekledikten  sonra , uyuşmuş-
tur  aç ağzını  kontrol  edeyim  dedim . Yine  
açmadı  . Baktım  olmayacak  kontrolu  filan  
bıraktım . Nasıl  olsa  uyuşmuştur  diye  dü-
şünerek  fırsatını  bulur  bulmaz  dişi  çekme-
ye  karar  verdim . Davyeyi  çaktırmadan  ha-
zırladım . Uzun  yalvarmalardan  sonra  açtı  
ağzını . Kan ter  içinde  kalmıştım .  Bakıyor-
muş  gibi  yapıp  bir  anda  dişi  çekiverdim . 
Afacanın  canı  yanmadı  ama  anında  far-
kına  vardı . Ağlayarak  bana  tekmeyi  ya-
pıştırdı  ve  tampon  koymaya  fırsat  bırak-
madan  koltuktan  kaçtı . Koridora  fırladı . 
Tutun  yakalayın  deyinceye  kadar  bahçeye  
çoktan  çıkmıştı . Bütün  klinik  çocuğun  pe-
şine  takıldık . Çocuk  ağzından  kanlar  aka-
rak  bir  yandan  ağlıyor  bir  yandan  kaçı- 
yordu . Üst baş  her  taraf  kanlar  içinde  kal- 
mıştı . Sallanan  bir  süt  keserin  çekim  ye-
rinden  böylesine  kan  akabileceğini  hiç  
görmemiştim . Sanki  kovayla  kan  çocuğun  
üstüne  dökülmüş  gibiydi . Arkadaşların  yar-
dımıyla  çocuğu  yakaladık  ama  ağzını  aç-
madığından  tampon  koyamıyordum . So-
nunda  ailesinin de  yardımıyla  çocuk  ikna  
oldu . Bana  atacağı  bir  tekme  karşılığında 
ağzını  açtı  ve  tamponu  koydum .  
  Çocuk  bana  bir  tekme  daha  yapıştırdı  
ve  burnunu  çeke  çeke  ailesiyle  beraber  
uzaklaşıp  gitti .  
               Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF 








