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Görünen  amaç,  sağlık sektörünü özelleştirmek.  

Perde  arkasında  yatan nihai amaç ise sağlık 

sektörünü küresel sermayenin tekeline teslim et-

mek. 

Meslektaşlarımızı kısıtlı bir maaşa talim eden «va-

sıfsız işçiler» konumuna düşürüp, köleleştirmek. 

Olup bitenler karşısında hekimlerin herhangi bir 

«söz söyleme» hakları yok. Çünkü, «grev hakkı», 

«direnme hakkı» yok. Dayatmalara karşı çıkan 

hekimler de, baskı, tehdit ve sürgün ile yıldırıl-

mak isteniyor. 

Hekimler, kamuoyunda aç gözlü, paraya doy-

mayan, vergi kaçıran bir yüzsüz, muayenehane 

işleten bir tüccar olarak takdim edilmekte ve bu 

kutsal mesleğin özverili  mensupları  linç edilmek-

te, hastalarıyla karşı karşıya getirilmekte. Bugün, 

hekimlerimizin  bu duruma getirilmesine  seyirci 

kalanlar,  gün gelir o hekimleri «mumla» aramak 

zorunda kalabilirler. 

Muayenehaneler, halkın hekim seçme özgürlü-

ğünü sağlayan sağlık unsurlarıdır, mutlaka siste-

me entegre edilmelidir.

Son günlerde çeşitli platformlarda dillendirilen 

Kamu ve Özel meslek birlikleri diye iki ayrı olu-

şum düşünülemez. Dişhekimlerinin sorunları da, 

çözümleri de, birliği de tektir. Kamu ve Özel’in 

sorunları.  çözümleri  birbirlerinden ayrılamaz. 

Onun içindir ki elele verip sorunları ortak akılla 

yine birlikte çözebiliriz…

cek  bir bakanı’nın  yaptıkları ve söyledikleri oy 
kullanacakları  uyandırmalı ve uyarmalıdır. Bu 
sözler kolay unutulacak sözler değil.

Çünkü o bilince ulaşmış bir seçmen, birkaç kö-
mür torbası için vermez oyunu, “Acaba bu kişiler  
iş başına geldiklerinde ne yapmak istiyorlar ki, bu 
kömürü bana veriyorlar” diye düşünür !  

Sevindirici olan kendi  seçimlerimizde  böyle 
vaatlerle kimse yola çıkmadı. Seçim sürecinde 
yaşananlar ise birlikte yola çıkanlar adına sor-
gulanması gereken bir durum. Paylaşmak, çalı-
şanlar arasında görevi, sorumluluğu, iş yükünü, 
kararları, sonuçları, başarıyı ve başarısızlığı pay-
laşmak anlamına gelir. Bunu kavramak için belli 
ki bazılarının zamana ihtiyaçları var. Zaman her 
şeyin ilacı değil mi zaten ? Belki de zaman her 
şeyi unutturur.!

Mesleğimizin sıkıntılarına çözümler üretecek, 
yukarıda yazdığımız ilkeleri hayata geçirecek , 
mesleğimize artı değerler katacak yeni seçilen-
lere başarı dileklerimleyürüyecekleri zorlu yolda 
kolaylıklar dilerim.

Ülkemiz son zamanlarda kötü bir süreçten 
geçmekte. Bu süreç, herkesin sorumluluk his-
setmesi gereken  bir  dönem.  Kurumlarımızın 
yıpranmaması için herkes sorumluluk  bilinciyle  
hareket etmeli.

Mevcut  İktidar, sağlık sisteminde «sözde re-
form» adı altında uygulamaya soktuğu bir takım  
değişikler  ile,  aslında sağlık sektörün yabancıla-
rın eline geçmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. 
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Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel   kalkınmasında  

sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşmektedir. Sivil Toplum 

Kuruluşları, bir ülkede sosyal ve ekonomik olarak  bir  çok görev 

üstlenirler.  Sivil toplum kuruluşlarının etkinliği arttıkça, resmi ku-

rum ve kuruluşların yükü de  o  oranda  azalır.

Yöneticiler, görevlerini hem üyelerinin hem de  toplumun yararına 

olacak şekilde tanımlayarak  belirlemeli, yeniden örgütlenmeli, viz-

yon, misyon, amaç ve strateji gibi her kuruluşun temelini oluşturan 

kavramları benimsemeleri gerekmektedir.

Öncelikle üyelerin beklentilerinin  tam olarak tanımlanması, buna 

göre süreçlerin düzenlenmesi rasyonellik yanında etkinliği de geti-

recektir. Dolayısıyla üye sorunlarının sınıflandırılarak, kısa-uzun dö-

nemli  çözüm yoluna gidilmesi beklentilerin karşılanması düzeyini 

arttıracaktır.

Üyelerin de meslek odalarının  vizyonlarını  kavrayarak, karar süre-

cine sürekli katılım için girişimde bulunmaları sağlanmalıdır. 

Meslek Odası seçimleri yalnız hekimlik ve sağlık ortamı açısından 

değil, ülkenin demokrasisi ve geleceği açısından da çeşitli  işlevleri  

olabilecek bir toplumsal, sosyal olgudur.

Seçim, demokrasinin ilk koşuludur. Ama bir ülkede ya da ku-

rumda gerçek demokrasiyi sadece seçimle oluşturamaz-

sınız.  Bunun için önce “demokrasi kültürünün ve bilinci-

nin” gelişmiş olması, seçmenlerin bireysel değil, kurumsal 

çıkarlar için oy kullanacak bilince ulaşmış olmaları gerekir.

Hekimlerin meslek örgütlerini  vesayet altına  alamazlarsa kapat-

mayı düşünecek, üstelik de bunu yine çıkarılacak keyfi yasalara 

dayanarak yapmayı hayal edecek,  isteyecek  ve bunu ifade ede-

Ortak Akıl...
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Dişhekimliği hizmetleri de son yıl-
larda  Sağlık Bakanlığı’nın yükselen 
değerlerinden biri olmuştur ve çok 
sayıda ADSM ve DTPM (Diş Tedavi 
Protez Merkezleri) açılmış, 2014 yı-
lın kadar birçok benzer merkezlerin 
açılmalarının planları yapılmıştır.

Bu kurumlarda çalışan meslek-
taşlarımız TDB ve FDI standartla-
rının çok çok üstünde çalıştırıla-
rak, özlük haklarına yansımayan 
ödemelerle emekleri sömürül-
mekte ve her geçen gün mutsuz 
ve meslek hastalığı riskine yakla-
şarak yaşamaktadırlar.

Sorun sadece çok fazla sayıda has-
ta bakmakla da bitmiyor. Sağlık Ba-
kanlığı’nın toplumun ağız ve diş sağ-
lığı sorunlarını kamu yoluyla çözme 
inadı ve bunun sonucunda atıl vazi-
yette bekleyen muayenehaneler ve 
insanların  ADSM’ler, kamu kurum 
ve kuruluşları önünde yığılmalara yol 
açıyor. Yine bu inat yüzünden, ge-
rek bu planlamayı yapanlar gerekse 
de başhekimler daha bazla hasta 
baktırma’nın  yollarını arıyorlar. 

Hastanelerde hizmet alımıyla çalıştırılan personelin 
(temizlik, bilgi işlem ve güvenlik) teminin de  has-
tanelerin metrekare alanı, yapılan tahakkuk veya 
akşam beşten sonra yapılan poliklinik sayıları gibi 
kriterlerle belirlenmesi nedeniyle başhekimler  he-
kimleri daha çok hasta baktırmaya zorluyor.

Kamu çalışanlarının sorunları her geçen gün ar-
tıyor, emekleri sömürülüyor.

Performansa dayalı sistemde çalışanların sıkıntıları 
her geçen gün artıyor. Yardımcı personel eksikliği 
bu tahakkuk dayatmaları yüzünden gelecekte daha 
büyük sıkıntılar yaratacak.

Performansa dayalı sistemde özlük haklarına yansı-
mayan ödemeler yıllardır en büyük sorun olarak her 
platformda dile getirildi. Sağlık Bakanı hep sözler 
verdi, en az iki maaş kadarı emekliliğe yansıyacak 
diye, ama gün geçtikçe bu sözler unutuldu. Şimdi  
avans olarak bir kısmı maaşlara ilave edildi, onunda 
primleri çalışanlar tarafından ödeniyor ki bu da da-
ğıtılan ücretlerde kayıplara neden oluyor.

Performansa dayalı sistemde hastanelerde bir aylık 
yapılan işlemlerin toplamı sonucu yapılan tahakkuk-
lara göre ödemeler yapılıyor. Burada her bir hekim 
yaptığı her dolgu, her protez, her detertraj için bir 
ücret alıyor. Yani sonuçta her iş için bir birim ücret 
alıyor, bunların toplamı o aylık performans ödemesi 
oluyor. 

Hastaneler de SGK’dan yapılan her iş için her ay 
sabit bir ücret alıyor, yani hep aynı ücreti alıyor. Bu 
ödemelerdeki hesaplamalar da birçok yanlışlıklar 
var. Şöyleki;  Bir hekimin iki ay süreyle aynı işi yap-
tığını var sayacak olursak, aynı puanı yapan bu 
hekim aynı ücreti alamıyor. Hatta farklı kurumlarda 
aynı yapılan puanların karşılığı da aynı ödemeler ol-
muyor. 

Hastane ortalamaları, başhekimin dağıtacağı mik-
tar, hastane ortalamasına göre performans alan ki-
şilerin sayısı gibi birçok faktör bu farklılığı yaratmak-
ta. Oysa yapılan iş aynı, hastanenin SGK’dan aldığı 
ücret her zaman aynı, ama hekimler açısından aynı 
yapılan işlerin fiyatları farklı. Bu ay okluzal dolgu iki 
lira, bir daha ki ay bir lira gibi. Hekimlerin kendi in-
siyatifi sadece hastalarına bakmaları. Hekimlerimi-
zin kendi inisiyatifleri dışındaki nedenlerden dolayı 
ücretlerinin azalması  emeğin sömürüsü demektir. 

Mesai sonrası çalışmalar başladı. Mesai sonrası 
çalışmalarda yardımcı personel sıkıntıları da had 
safhada. Aynı kliniklerde gündüz çalışan yardımcı 
personellerin yarısı ile aynı işler yapılmaya çalışılı-
yor. Daha da kötüsü bu kişiler sözleşmelerdeki bazı 
maddelere dayandırılarak, ek ödeme verilmeden 
çalıştırılıyor. Bir nevi angarya…Sömürünün dini, 
milleti, cinsiyeti yok! 

Mesai sonrası ödemelerin gündüz ve gece tahak-
kuklarının ayrı olarak ücretlendirilmesi ve ödemelerin 
ayrı olarak yapılması doğru olacaktır. Tam  karşılığı 
olmayan, bir kısım artışlar veya aynı tahakkuklarla 
yapılacak ödemeler, yine hekim emeğini sömürme 
ye dönüşecektir. Gündüz çalışanların emeği ucuz-
latılacaktır.

Hastanelerde, hastane ortalamasından döner ser-
maye alan kişilerin sayısı ne kadar fazla olursa, 
aktif emeğin karşılığı düşüyor. Bir dönem SSK ‘la-
rın batma nedenine benziyor. Bir emekliye bir ça-
lışan düşüyordu. Hastanelerde Kalite Sorumlusu, 
Protez Onay, Protez labaratuvar sorumluları gibi 
asli görevlerini yapmayan kişilerin işlerini üstlenen 
çalışanların  ortaya çıkması ve bu kişilere hastane 
ortalamasından ödemeler yapılması yine hastane 
ortalamasından performans alan ve sayılarının neye 
göre arttığı bir türlü bilinemeyen çalışanların varlığı 
nedeniyle performans ödemeleri azalmaktadır. 

Tabi ki aynı iş yerinde çalışan, çeşitli görevlerde 
olan ve bir bütünü oluşturan kişilerin döner sermaye 
almamasını düşünmek, asla haklı, doğru bir düşün-
ce şekli olamaz.

Ama şunu söyleyebiliriz ki, ADSM ’lerin tahakkuk-
larının yüzde onunu kaynak olarak aile hekimlerine 
gönderileceğine, bu ödemelerin kaynağı olarak kul-
lanılabilir. Aylık izin, kongre veya heyet raporlu has-
talıklarda hastane ortalamasından puan verilmesi 
konusunda yıllardır süren söylemlerimize verilen 
cevabın “bunun bir performans ödemesi olduğu ve 
çalışılmayan dönemlerde, verilemeyeceği “ şeklinde 
ki cevapların ne denli gerçek dışı ve  çelişkili olduğu 
da görülmektedir.

Kamuda çalışanların özlük haklarına yansıya-
cak birçok konu bugün itibariyle göz ardı edil-
mektedir. Kamu çalışanları ile serbest  çalışan 
hekimlerimizin sorunları ortaktır.

Bu sorunlar aynı potada eritilebilir, çözülebilir.

Kamuda Çalışan 
Dişhekimleri Sömürülüyor

Sağlık, herkesin hakkı ve sağlıklı olmak 
hepimizin dileği. Anayasaya göre devlet 
herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı 
içerisinde sürdürmesini sağlamak amacı 
ile sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp 
hizmet vermesini düzenler. Devlet bu 
planlamayı yaparken özel sağlık kuruluşları ve 
muayenehaneleri de kullanmak zorundadır.
Yazan Serdar SÜTCÜ
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Hepimizin de içine girdikten sonra 
daha iyi gördüğü gibi diş hekimli-
ği bilim ve sanatın buluştuğu na-
dir mesleklerdendir. Bilim ağırlıklı 
yetişen ve o şekilde bir eleme sis-
temine tabi tutulan biz gençlerin 
fakülteye dahil olduktan sonra ilk 
yaşadığı duygu şaşkınlıktır genel-
de. Çevremizdeki herkes bizden 
üstün bir sanatsal yetenek bekle-
mektedir. Bu fakültenin öğrencisi 
olmuş bizler ilk yıllarımızda prek-
linik eğitiminin bir parçası olan 
alet çantalarımızı ediniriz önce.Bir 
yandan tıp derslerimize ısınırız,bir 
yandan önümüze mum,alçı,sabun 
ne gelirse yontarız. Heykeltraş 
yanımızın temellerini ilk olarak o 
anlarda atarız.En çok paylaşmayı 
öğrendiğimiz anlardır… Zamanla 
‘’Spatülünü alabilir miyim?’’gibi 
sorular yerini ‘’Alıyorum.’’ a bırakır. 
Tüm kampüs öğrencileri konsere 
giderken bizim ertesi güne yetiştir-
memiz gereken bir ödevimiz vardır 
kesin. Ağırdır diş hekimliği fakülte-
si; herkes uyum sağlayamaz ya da 
herkesin şansı yaver gitmez. Yıllar 
geçtikçe arkadaşlarımızdan fireler 
veririz. Sadece tek dersi geçeme-
diği için yıl kaybeden bir sürü arka-
daşımız vardır.

Stajlar başladığındaysa öğrenci, 
asistan, hoca döngüsüne hasta-
larda dahil olur ve farklı deneyim-
ler bekler bizi. Periodontolojide 
hastalarımız dişlerini fırçalasın diye 
dua ederken buluruz kendimizi ya 
da maydonoz ayıklarken. Tedavi 
stajında puanları yetiştirme telaşı 
sarar bizi. Ard arda kanal tedavi-
si yapmaktan parmaklarımız nasır 
tutar. Işınlı dolgu yapmak uğruna 
gözlerimizi mavi ışığın büyüsüne 
kaptırıvermişizdir. Pedodonti sta-
jında bize muzur gözlerle bakan 
çocuklar vardır ünitimizde. Bir gün 
masal anlatırız, ertesi gün çizgi 
film karakterlerinden bahsederiz. 
Cerrahide kök kırmadan çektiği-
miz her diş göğsümüzü kabartır. 
Ne de olsa eş, dost "Diş çekebili-
yor musun sen?" diye sorar durur. 
Oral diagnoz, tedavinin ilk aşaması 
teşhisi öğrendiğimiz, fakülte çapın-
daki hastaların bazen gelin-kayna-

na sorunlarını bile dinleyebildiğimiz 
bölümdür. Ortodontide genelde 
uzaktan öylece hayranlıkla ba-
kan kişi konumundayızdır. Protez 
stajındaysa okulun ilk gününden 
beri sürekli haşır neşir olduğumuz 
ödevlerimizi hasta ağzında gör-
menin şaşkınlığını yaşarız. Tek-
nisyen-klinik arasındaki mesafede 
sağ salim taşıdığımız köprüleri bir 
de hasta ağzına uyumlayabildiysek 
bizden mutlusu yoktur o gün.

Tüm bunların ardından hayata 
karşı oldukça hazırlıklıyızdır. Sabır-
sızsak sabretmeyi öğrenmişizdir. 
Çekingensek,mutlaka üstümüz-
den atmışızdır. Hayatta her türlü 
aksiliğin olabileceğine alıştırmışız-
dır kendimizi. Çok güzel dostluklar 
edinmişizdir, çünkü biz zor günler-
de de birlikteyizdir. Hem hakkımızı 
yedirmemeyi, hem de politik dav-
ranmayı ve aradaki ince çizgiyi öğ-
renmişizdir. Ek işler edinmişizdir; 
kaynakçılık, marangozluk, işçilik, 
psikologluk...

Artık bir mesleğimiz vardır. Başka 
bir deyişle altın bileziğimizi kolu-
muza takmışızdır. Bugün pek çok 
gencin üniversite mezunu olması-
na rağmen kendine bir unvan ve-
remediği ülke şartlarımızda biz diş 
hekimiyizdir!

Okulu bitirmiş olmanın verdiği 
mutluluk tabi ki hiçbir şeye deği-
şilemez  ancak zamanla azalır ve 
yerini kaygıya bırakır. Toplumun 
%4’lük diliminde yer alan,geleceğe 
ışık tutacak biz gençler elimizde 
diplomalar,kafamızda soru işaret-
leriyle dört bir yana dağılırız.Gele-
cek kaygısı taşıyan pek çok genç 
gibi önümüzdeki alternatifleri de-
ğerlendiririz. Ya kamu ya özel sek-
tör ya da akademik alanda ilerleriz. 
Plansız yürütülen sağlık politikaları 
içinde buluruz kendimizi.

Devletin son yıllarda pek çok yere 
açtığı ağız diş sağlığı merkezleri 
kamudaki alternatiflerimizdendir. 
Yılda birkaç kere yapılan diş heki-
mi atamalarında kaderimiz kuraya 
yani şansa bırakılmıştır bir anlam-
da. Devletin bütün mezunları istih-

dam edebilme kapasitesinin olma-
ması, sözleşmeli sağlık personeli 
olarak yapılan alımlar bizleri endi-
şelendiren noktalardır.

Fakültemizi bitiren bizlerin mua-
yenehane açabilmesi de güzel bir 
fırsattır ancak günümüzde bunu 
kullanabilmek de zordur.Yeni 
mezunlar olarak özellikle büyük 
şehirlerde pek çok deneyimli he-
kim arasında yer edinebilmemiz, 
çevre oluşturabilmemiz de boşa 
kürek çekiyormuş hissi uyandı-
rır bizlerde. Özelden hizmet alı-
mının engellenmesi, asgari ücret 
tarifeleri,muayenehanelerin siste-
me entegre edilmemesi, özel po-
likliniklerin hekimlerin maaşlarını 
ödememesi ya da ödemekte güç-
lük çekmesi mesleğe yeni adım 
atan bizler için oldukça yıpratıcı bir 
başlangıçtır.

Akademik yapıdaysa ‘DUS’nın 
resmi gazetede yayınlanması, mu-
allakta kalan bir uzmanlık kavramı 
kaygıyı artırmaktadır. Yıllardır dok-
tora eğitimi ve uzmanlık eğitiminin 
birbirine karıştığı ülkemizde dokto-
ra öğrencisi adı altındaki meslek-
taşlarımız bilimsel araştırmalarını 
ve klinik eğitimlerini beraber sür-
dürmeye çalışmaktadır.

Kazanması zor, okuması zor, bi-
tirmesi daha da zor olan dişhe-
kimliği fakültesinden yeni mezun 
olmuş bizler mesleğimiz adına 
değişmesi, düzelmesi gereken 
pek çok şeyin farkındayız. Top-
lum sağlığını etkileyen bir meslek-
te, kamuyla özel sektörün birbiri-
ne daha entegre hale getirilmesi 
gerektiğinin de farkındayız. Tüm 
bu farkındalıkların içinde çalışma 
gücümüzün, azmimizin, hayalle-
rimizin, değişime ve gelişime olan 
açlığımızın,dayanışmamızın ve tabi 
ki mesleğimize olan inancımızın hiç 
bitmemesi dileğiyle…

Mesleğimizin basamaklarını bera-
ber çıktığımız, aynı hayalleri pay-
laştığımız ve aynı hayatın gerçekle-
rini kucakladığımız arkadaşlarımıza 
sorduk.

Geleceğimizi milyonlarca genç olarak hep hayal ettik. Kendimizi 
yıllarca toplumda bir statüye koyduk. Ne istiyorduk? Hangi meslekle 
ömrümüzü geçirebilirdik? Emek emek hazırlandık sınav anı için. 
Bütün yıllarımızı birkaç saate sığdırdık. Ve tercihimizi diş hekimliği 
fakültesinden yana kullandık. Kendimize göre sebeplerimiz vardı. 
Kimimiz aldığımız puana göre tercih yaptık. Kimimiz eş, dost 
yönlendirmesiyle. Kimimiz tıp doktoru olmak isterken bir şekilde 
diş hekimliğinde bulduk kendimizi. Belki en çok da toplumumuzda 
hekim ünvanının getirdiği saygınlığa ulaşmak istedik.

Hazırlayan Cansu GÜLCAN

30
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AA: Haluk bey, öncelikle bize zaman ayırdığı-
nız için teşekkür ederim. Kısaca özgeçmişi-
nizden bahsedebilirmisiniz?

HC: 1959 Ankara doğumluyum. İlk, orta ve 
lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. Daha 
sonra Mithatpaşa tiyatrosunun açmış olduğu 
çocuk oyuncu sınavı vardı 1969 yılında. On ya-
şımda tiyatroyla tanıştım. Orada replikli bir ro-
lüm vardı, bir yıl oynadıktan sonra öğrenimime 
devam ettim.

AA: Ailenizin bu sınava girdiğinden haberi 
yok sanırım.

HC: Evet. O başvuruyu yaptığımda  mahalle-
mizde o dönemde işte Beyhan Gürol Seyhan 
Saran oturuyorlar. Ali Gürol o dönem tiyatroda. 
Onlar böyle bir sınavın açılacağını söylediler. 
Biz de mahallede karagöz filan oynatıyoruz. O 
zaman bir mahalle hayatı var Ankara’da. Oyun 
alanlarımız var. Sınava teyzemin kızıyla beraber 
katıldık. Sınava girdik. İkimizde sınavı kazan-
dık. O dans kadrosuna ben de oyuncu kadro-
suna girdim. Bize rol  verdiler. Bir ay boyunca 
ailelerimizden habersiz provaları yaptık. Oyun 
başlayınca bize maaş ödenecek. Çocuğuz 
diye vermediler, aileniz gelsin dediler. Ailemin 
eğitim düzeyi yüksekti. Haftada iki kez beni ti-

yatroya götürürlerdi. Buna rağmen çocukça bir 
korkuydu işte. Söyleyince babam neden söy-
lemedin gurur duyarız dedi. On yaşındaki bir 
çocuk için inanılmaz bir sorumluluk. İlk paramla 
kendime rugan bir ayakkabı almıştım, bir tane 
de anneanneme. Teyzemle anneme de birer 
çorap almıştım. Ortaokul zamanında tiyatro 
ile buluşmadım. Edebiyat öğretmenim uygun 
görmedi. O dönem Ankara Sanat Tiyatrosunun 
kursları vardı onlara yazıldım. Dört yıl Ankara 
Sanat Tiyatrosunda çalıştım. 81 yılında kon-
servatuara girdim. Dört yıllık bir eğitim sonunda 
Adana devlet tiyatrosuna atandım. 85 yılından 
90 yılına kadar Ankara’da Devlet Tiyatrosunda 
görev yaptım. Antalya Devlet Tiyatrosunun ku-
ruluşu için geçici görevlendirme ile Antalya ya 
gittim. Ankara’ya döndükten sonra geçtiğimiz 
16 Ağustosa kadar  oyuncu rejisör ve yardım-
cı rejisör olarak görev yaptım ve 16 Ağustosta 
emekli oldum.

AA: Dizi sektörüne geçişiniz nasıl oldu?

HC: İlk deneyimimi  1983 yılında yaşadım. Rah-
metli Kerim Avşar Ankara’da bir dizi yapılacağı-
nı söyledi. Kurtla kuzu diye bir dizi. Orada genç 
bir plakçı rolü vardı.onu oynadım. Aynı dönem-
lerde seslendirmelere  başladım. 28 yıldır ses-
lendirme sanatçısıyım. Kurtlar vadisi Irak filmi, 
Bizim evin halleri, Ferhunde hanım dizilerinde 
oynadım. atv ‘de karayılan dizisinde rol aldım, 
Talih kuşu’nda  muhtar rolünü oynadım, yine 
Bir bulut olsam’da bir buçuk sezon rol aldım.

AA: O bir çıkış oldu mu?

HC: Oldu tabi. Uzun soluklu ve iyi bir roldü. 
Daha sonra kapalı çarşıda bir mafya ağa rolü 

oynadım. Bu sene Bir Ankara polisiyesi Behzt 
Ç ‘de Mecit başkan diye bir karakter var onu 
canlandırıyorum. Ayrıca kast sorumlusu olarak 
oyuncuların belirlenmesinde görev alıyorum.

AA: Dizinin Ankara da çekilmesi çok hoş. An-
cak bu alanda sanki İstanbul hegemonyası 
var gibi . Neden böyle ?

HC: Bunu halkımız bu hale getirdi. Yıllardır  An-
kara da yaşıyorum. Son bir yıldır Şükür Anka-
ra’ya geldiniz diyorlar. Aslında hep buradayım. 
İstanbul çekilen ve uzun soluklu rollerde aslında 
hep Ankaralı sanatçılar var. İstanbul hegemon-
yası şöyle bir şey. Mantık olarak düşündüğü-
müzde mekan olarak denizi, tarihi dokusu, 
farklı mahalleleri  ile çok seçenek var. Osmanlı 
ve Selçuklu dönemine ait yapılar var. Anka-
ra’da tarihi doku anlamında sadece Kale içi var. 
Dizi sektörüne yarayacak çok alan yok. Ama 
bizimki gibi bir şey çekerseniz emniyet Genel 
müdürlüğü Ankara’da, Bakanlıklar Ankara ‘da. 
Sektör İstanbul’a göre organize olduğu için 
mekan anlamında sıkıntı var. Ancak bundan 
sonrası gelecek gibi görünüyor. Hegemonya 
yok ama sektörel kolaylık var İstanbul’da.

AA: Son zamanlarda bir tartışma var sanatçı 
her şartta sahneye çıkmalı mı? Sahne her du-
rumda devam etmeli mi diye bu konuda çok 
da yorum yapıldı. Sizin düşünceniz nedir?

HC: Sonuçta yaşayan insanlarız. Bizim duy-
gularımız var. Annemiz,babamız, çocuklarımız 
var. Ben Devlet tiyatrosunda iken kızımın kolu 
kırıldı ve ben provada olduğum için gidemedim. 
Çok acı çektim. Yönetmen arkadaşımdan izin 
istediğim halde genel provalardan ötürü gi-

Röportaj Alper ALKAN

"Behzat Ç. Yıllar sonra Ankara'da yapılan bir dizi "
Arkadaşımız Alper ALKAN dizinin oyuncusu ve kast sorumlusu
Haluk ÇÖMERT ile bir röportaj yaptı...
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• Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası süreci-
nin aktarılması ve tartışılması, 

• Aydınlatılmış Onam ve Hasta kayıtlarının tutulması 
konusunda görüşme, 

• Tam Gün Kanunu ile ilgili uygulamaların değerlen-
dirilmesi, 

• Kamudaki dişhekimi istihdamının artışına bağlı 
olarak dişhekimliğinde hizmet sunumu ile ilgili sü-
recin değerlendirilmesi,

Yukarıdaki gündem maddeleri konusunda değerlen-
dirmelerin yapıldığı görüşmeler de Zorunlu Mali So-
rumluluk Sigortası  ve Aydınlatılmış Onam ve Hasta 
kayıtlarının tutulması konuların da yoğun görüşmeler 
yapıldı. Ankara Dişhekimleri Odası Başkanvekili Dr.Dt.
Serdar SÜTCÜ ise toplantının son gününde "Aydın-
latılmış Onam ve Kayıt Tutma" konusunda bir su-
num yaptı.Sunumda Dişhekimlerin yaptıkları müda-
halelerin hukuka uygunluğu konusunda temel şartlar 
anlatıldıktan sonra , bu konudaki en önemli nokta olan 
aydınlatılmış onamların alınması ve bu konuda dikkat 
edilmesi gereken, hassasiyet gösterilmesi gereken 
konular anlatıldı. Dişhekimlerinin yaptıkları müdaha-
lelerde haklılıklarının ispatı ve herhangi bir olumsuz 
durumda delil olarak sunabilecekleri kayıtların nasıl 
ve ne şekilde tutacakları ayrıntılı bir şekilde anlatılarak 
tartışıldı.
Yaklaşan seçimler nedeniyle yoğun görüşmelerinde 
yapıldığı toplantı süreci boyunca geniş tabanlı bir olu-
şuma ihtiyaç duyulduğu ortak görüş olarak her plat-
formda ifade edildi.                                                         

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplantısı, TDB Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Dişhekimleri Odaları Başkan ve yöneticilerinin katılımlarıyla  
17-18 Eylül 2010 tarihleri arasında Denizli’de yapıldı. İki gün süren  Başkanlar 
Konseyi Toplantısında aşağıdaki konular ele alındı. 

TDB Başkanlar Konseyi 
Denizli’de toplandı.

Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk 
Sigortası Sıkıntılı Başladı.

Uluslar arası ölçekte hizmet veren, 
dahası uluslar arası sigorta sistemlerinin 
mensuplarının tanı ve tedavi hizmetlerini 
yapmaya soyunan özel sağlık sektörü, 
sigorta şirketlerinden hak ettikleri hizmet 
bedellerini alabilmek için zorunlu mesleki 
sorumluluk sigortası koşulunu  yerine 
getirmek zorunda bırakılmaktadır. Bu 
koşulu dayatan Amerikan kökenli uluslar 
arası bir akreditasyon kuruluşudur. Söz 
konusu kuruluş kendi kontrolünden geçirerek 
akredite edeceği sağlık kuruluşlarında 
çalışan hekimlerin mesleki sorumluluk 
sigortası yapmalarını şart koşmaktadır. 
Bu özel sağlık kuruluşları akreditasyonu 
tamamlamadığı sürece, uluslararası sigorta 
ve sağlık finans kuruluşlarının desteğini 
alamamaktadır. Dolayısıyla mesleki 
sorumluluk sigortası konusunda ilk baskı 
uluslararası  sigorta şirketleri aracılığıyla, 
ikinci baskı ise bu alanda finansman 
sağlayacak olan yerli sigorta şirketlerinden 
gelmektedir.

Bu iki farklı kesimin baskısı ile hekimlerin 
hataları çeşitli yollarla özellikle de 
medya desteği ile daha yoğun bir biçimde 
kamuoyunun gündemine taşınmıştır. 
Doğrudan doğruya kar’ı hedefleyen bu baskı 
da dolaylı olarak sağlık sektörü üzerinde bir 
baskı yaratmaktadır. 
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Değerli Meslektaşlarım…

İki yıllık dönemimizde ekibimle beraber muhatapı-
mız olan kurumlarla ilişkilerimizde hep samimi ve 
yapıcı olmaya özen göstererek kişisel birikimleri-
mizi ortaya koymaya  çalıştık. 

Meslek örgütlerinin bugün içinde bulunduğu ko-
şulları siyasi iktidarın tavrından bağımsız olarak 
değerlendirmek hayalcilik olur.

Sağlık hizmetleri, sosyal devletlerin en temel gö-
revlerindendir. Ülkemizde herkesin sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşamasını sağlama ile sağlık 
kurum ve kuruluşlarının planlamasının tek elden 
yürütülmesi görevi Anayasa tarafından devlete 
verilmiştir. Ancak siyasi iktidar bu görevi “ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerinin devlet tarafından verilme-
si” olarak yorumlamaktadır.

70 milyonu 123 Ağız Diş Sağlığı Merkezine mah-
kum edeceksiniz. Vatandaşa aylar, hatta yıllar 
sonrasına randevuyu reva göreceksiniz. 15000 
dişhekiminden yaralanmayı istemeyip her yıl 2000 
yeni öğrenci alacaksınız, eğitimin en pahalı olduğu 
okula ve aslında dişhekimi sayısını değil, atıl diş-
hekimi sayısını arttıracaksınız.

Diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının oranı % 80’le-
rin üzerinde iken koruyucu dişhekimliği uygula-
maları ile Dünya Sağlık Örgütü’nün ağız sağlığı 
hedeflerini yakalamak yerine ne kadar çok diş çe-
kildiği ile övüneceksiniz.

Şeklen modern klinikleri çağ dışı zihniyetle yöne-
teceksiniz.

Anayasa’da yer verdiğiniz, görevini tanımladığınız 
meslek birliğini dikkate almayacak, iyi niyetli diya-
log, işbirliği ve gönüllü sorumluluk taleplerini; “Güç 

ve İktidar” bende, benden önemlisi ve daha iyi bi-
leni yok diyeceksiniz. 

Daha önce onayladığınız asgari ücreti 10 yıl geriye 
götürüp, kaliteyi ve maliyeti göz ardı edeceksiniz. 
Piyasa mantığı ile en ucuza aldığınız hizmetin he-
men ertesindeki hastanın halini hiç mi hiç düşün-
meyeceksiniz. Çalışma koşulları ağır olan dişheki-
minin meslek hastalığını düşünmeden, kimi yerde 
açlığa, kimi yerde çaresizliğe iteceksiniz.

70 milyonu bu güne kadar tedavi edenin dişhe-
kimleri olduğunu unutup daha kaliteli hizmet verir 
diye uzmanlık dal ve uzman sayısını arttıracaksı-
nız.

Performans sistemini sadece rakamsal perfor-
mans olarak değerlendirip meslektaşlarımızı fizik-
sel ve mental yönden çökertip sistemin tüm suçu-
nu hekimlere yükleyeceksiniz.

Değerli Konuklar, sayın basın mensupları, sevgili 
meslektaşlarım;

Türk Dişhekimleri Birliği olarak; Dişhekimliği Fakül-
teleri, asgari ücret, kamunun muayenehanelerden 
hizmet alması, uzmanlık, insan gücü dağılımı, diş-
hekimlerinin kamuda istihdamındaki çarpıklık, di-
ğer anayasal sorumluluklarımızı yerine getirmede-
ki yetki kullanımı için adalet dağıtanlardan adalet 
istiyoruz.

Mevlana 

“ Adalet nedir ? Her şeyi yerine koymak.

Zulüm nedir ? Bir şeyi yerine koymamak, başka 
yere koymak.” tır.

Timur ise “ Güç adalettedir ” demiş.

Dönemimize ait çalışma raporu sizlere gönderildi. 
Ayrıca bu rapor 28 Ekim’ de Web sitemizde ya-

TDB 13. Genel Kurulu 5-7 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara Dedeman Otel’de 
yapıldı. Üç gün süren Genel Kurul’un ilk gününde yapılan seçimde Divan 
Başkanlığına Prof. Dr. Taner YÜCEL seçildi. Genel Kurula ;
CHP Adıyaman  Milletvekili Şevket KÖSE; MHP Karaman Milletvekili Hasan 
ÇALIŞ;  BDP Parti Meclisi Üyesi Haydar SAYIL, FDI Konsey Üyesi Nermin 
YAMALIK, eski TDB Başkanları, DİSK Ankara Temsilcisi Kani BEKA, TTB 
Merkez Konseyi II. Başkanı  Özdemir AKTAŞ, DİŞSİAD Ankara Şubesi Saymanı 
Selami YAMAN, Dekanlar; İlter UZEL, Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU, Dekan 
Yardımcıları  Sıddık MALKOÇ, Levent ARAL,  EDAD Başkanı Ata ANIL, Mefert 
İmplant Enstütüsü Başkanı Ali Arif ÖZZEYBEK  katılmışlardır.
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA Genel Kurul’a hitaben yaptığı 
konuşmada şunları söyledi.

13. TDB
Genel Kurulu Yapıldı.

İçindekiler

16-17 22
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Ankara Arena Uğurlu Geldi
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası hem organizas-
yon hem de milli takımımızın aldığı sonuçlar olarak ba-
şarılı bir şekilde tamamlandı. Ulusal takımımız Ankara 
ARENA’ da oynanan grup maçlarında 5’te 5 yaptı ve 
yenilgisiz lider olarak 2. tura çıktı. İlk turda Ulusal ta-
kımımız Fildişi Sahili, Rusya, Yunanistan, Porto Riko 
ve Çin Halk Cumhuriyetini yenerek namağlup ikinci 
tura yükseldi. Grubumuz hiçte kolay bir grup değildi. 
İspanyadaki Avrupa birincisi Rusya, 35 yıldır yeneme-
diğimiz Yunanistan ve Amerika kıtasının güçlü takımı 
Porto Riko ile aynı gruptaydık.

12 Dev Adam  ikinci  turda bizimle karşılaşmak için  
kasten Yeni Zelanda’ya yenilen Fransa’yı, çeyrek fi-
nalde Slovenya’yı yenerek yarı finale geldi. Yarı final-
de son yıllarda dünya şampiyonlarında oynanan en 
heyecanlı maç sonucu bugüne kadar hiç yeneme-
diğimiz Sırbistan’ı geçerek büyük bir başarıya imza 
attı. Finalde ABD ile karşılaşan millilerimiz gümüş 
madalyanın sahibi oldu ve 12 Dev Adam Türkiye›yi 
bütünleştiren ve sevindiren bir öykünün kahramanı 
olduklar. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası‘nın 
en değerli oyuncusu Amerika’nın 22 yaşındaki yıldızı 

Kevin Durant olurken, Ulusal takımımız’ın  kaptanı 
Hidayet Türkoğlu ise turnuvanın en iyi 5'ine seçildi.

Türkiye’de grup maçlarının ardından Çin maçında 
forma giymeyen Ersan İlyasova 4 maçta 66 sayıyla 
en fazla sayı atan (ortalama 16.5 sayı) ve 36 ribauntla 
maç başına en fazla ribaunt alan (ortalama 9) oyun-
cu olurken, kaptan Hidayet Türkoğlu ise 5 maçta 4 
ortalama ile en fazla asist yapan oyuncu oldu.

13. DEV ADAM BOĞDAN TANJEVİÇ RAKİPLERİNİ 
YENDİ SIRA HASTALIĞINDA…

Ulusal Takımızın Sorumlusu Tanjevic  ; “İnanılmaz bir 
turnuva oldu. Bu şampiyonada oynadığımız basket-
bolu hiç yaşamamıştım diyebilirim. Son güne kadar 
ribaundlar, mücadele, olan bitenler… Bu enerji bi-

zim için önemliydi. Adrenalin yüzünden sabah 5-6 
olduğunda bile hâlâ kimse uyuyamıyordu. Sürekli 
insanlar odalarında dönüp dolanıyorlardı. Bu yüzden 
FIBA’nın da aslında yarı final ile final arasında bir gün 
ara vermesi gerekiyor. Yeterli ölçüde ara verilmiyor. 
Belki de bunun yeniden gözden geçirilmesi gereki-
yor. Bu kurala neden kimse karşı çıkmıyor anlamış 
değiliz. İki önemli maç art arda yapılıyor. Bir gün yarı 
final oynanıp ara verilmeli ve final maçı oynanmalı. İki 
final arka arkaya oynanıyor, Muhteşem Bir Basket-
bol Ulusu Ortaya Çıkıyor” ifadesini kullandı.

Kanser olan ve tedavisine ara verip Ulusal takımımı-
zı yalnız bırakmayan Boğdan TANJEVİC rakiplerini 
yendi, sıra hastalığında. Ulusal takımımız FIBA Ülke 
Sıralamasında tam 12 Basamak Atlayarak 18’nci Sı-
radan 6’ncı Sıraya Yerleşti.

Fotoğraf : Selçuk Mumcu
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Bu sözü hepimiz güzel bulabiliriz, ancak bize uy-
maz. Bizde ya kendimiz liderizdir, herkes arka-
mızdan gelmelidir. Ya da liderimizin arkasından 
gideriz. Yan yana bize pek uymaz. Bir de insanlar 
ya iyi insandır, yani vicdanlıdır. Ya da zekidir, akıl-
lıdır.

“Sadece vicdanı olan ama olayları çözecek bir 
zekâya sahip olmayan, başkalarını oyuncağı hali-
ne gelir. Sadece aklı olan fakat vicdanı olmayan-
larsa, hiçbir toplumsal sorumluluk duymadan, 
ortamdan yararlanma ve kişisel kazanç sağlama 
yolunu seçerler.

Hem aklı hem vicdanı olanlarınsa işi çok zor!

Böyle birisi, hem ortada dönen dolapları çözer, 
analitik zekâsıyla gelişmeleri anlar, hem de zarara 
uğrama pahasına bunlardan yararlanmaz. Top-
lumsal sorumluluğu ve vicdanı gereği halkı tehli-
kelere karşı uyarmaya çalışır.

Dünyadaki namuslu aydınların çoğu bu türden 
kişilerdir. Ve kaçınılmaz olarak ebedi bir yalnızlığa 
mahkûm edilirler.  

Gelişmiş toplumları, ortak sağduyu ve kolektif bi-
linç yönetir.” *  

Peki biz ne durumdayız. Ortak sağduyu ve kolek-
tif bilinçle mi yoksa…

Gazeteci Güngör Mengi ‘nin belirttiği gibi mi?

“Cemaatlerin birer oy deposu olarak kullanılması 
cemaatçiliği Türkiye’de teşvik etti. Cemaatçilik en 
kısa tarifi ile “dini sömürmek”tir. Aynı zamanda 
bir dinsel cemaati öteki cemaatlere karşı kullan-
maktır. Yaşayan örneklerden sonra cemaatçiliği 
gericiliğin çağdaş versiyonu olarak tarif edenler 
de var. Farklı görüşlerin birleştikleri gerçek; bireyi 

önemsizleştiren cemaatçiliğin ulusal devlete ve 

onun laik temellerine karşı olduğudur… unutu-

luyor ki cemaatçi kafanın nihai hedefi devlet ik-

tidarını ele geçirmektir. Bazı partiler yığınla oyu 

zahmetsizce kendilerine kazandıracağını hayal 

ettikleri cemaatlerin yaratacakları tehdidi küçüm-

serler. Düşünmezler ki tehlikeyi farkettiklerinde iş 

işten geçmiş olabilir.

Cemaatlere cesaret veren bir personel politika-

sının AKP iktidarının daha ilk yılında Prof. Ömer 

Dinçer’in Başbakanlık Müsteşarı koltuğuna geti-

rilmesiyle yürürlüğe konulduğunu bilmeyen yok-

tur.  Prof. Dinçer, bugün de imzasını koymaktan 

çekinmeyeceğini söylediği eski bir bilimsel teb-

liğinde “Cumhuriyetin laiklik ve milliyetçilik gibi 

bir çok temel ilkesinin, yerini daha Müslüman bir 

yapıya devretmesi zamanının geldiği düşüncesini 

taşıyorum” demişti. Aynı tebliğde memurları din-

dar insanlardan seçmenin “beşeri yanı ağır ba-

san bir iktidarı öne çıkaracağını” söylemişti. Prof. 

Ömer Dinçer hizmetlerine şimdi Çalışma Bakanı 

olarak devam ediyor! Devlette İslâmi kadrolaşma 

çabalarının cemaatler ve tarikatlar arası bir yarış 

şeklinde yürüdüğünü zaten gözü gören kulağı 

duyan herkes biliyor.

Öyle bir dönemdeyiz ki...

Bir okurumuzun dediği gibi...

Ya herkes kendi geleceği için susacak ya da ço-

cuklarının geleceği için konuşacak.

Dileriz işe yarar!”
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Merih BAYKARA
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı

Eskiden beri atasözlerimizin yaşamımızda ne kadar çok yer aldığı 
dikkatimi çeker. Her olayda bir atasözü araya sıkıştırılarak söy-
lemler güçlendirilir. Ancak atasözlerinin birbiriyle nasıl çeliştikleri 
de ayrı bir konudur.

Örneğin atalarımız  “kervan  yolda düzelir”, ardından da " balık 
baştan kokar" demişler.

"söz gümüşse, sükut  altındır", "sükut ikrardan gelir",

"öfke baldan tatlıdır", "öfke ile kalkan zararla oturur",

“eğri otur doğru söyle", "doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar",

"düşenin dostu olmaz", "dost kara günde belli olur",

“ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol", "hocanın dediğini 
yap, yaptığını yapma"

"eski dost düşman olmaz", "güvenme  dostuna saman doldurur 
postuna",

” birlikten kuvvet doğar", "körler sağırlar, birbirlerini  ağırlar",

"zararın neresinden dönülse kardır", "gelen gideni aratır"

"gün ola harman ola", "perşembenin gelişi  çarşambadan bellidir".

Çelişkilerle dolu atasözlerimizden aklıma gelenleri yazdım. Siz de 
çelişkilerle dolu yaşamımıza bu ata sözlerini zorlanmadan yerleş-
tirebilirsiniz. Atasözlerinin bu kadar çelişki ve çeşitlilik gösterme-
sine kötü  bir anlam yüklediğimi sanmayın. Zaman zaman duy-
gularımıza, zaman zaman zekamıza seslenir. Önemli olan bunları 
doğru yerlerde seçmektir.

Özlü sözler denilince Kızılderilileri anmadan olmaz. Onlar da der 
ki; “Arkamdan yürüme, öncün olmayabilirim; önümde yürüme, 
takipçin olmayabilirim. Sana uymayabilirim. Yanımda yürü ki böy-
lece seni görebileyim; böylece ikimiz eşit oluruz”

Perşembenin Gelişi...

* (Zülfü Livaneli -Akıl, vicdan ve sağduyu 
üzerine)
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ışık olmasını diliyorum. Başka mesleklerden 
birileri gelip dişhekimlerinin sorunlarını bizim 
adımıza düzeltmeyecek ki.

TDB genel kurulu öncesi çeşitli tartışma or-
tamlarında dillendirilmeye başlanan ancak 
tehlikeli bulduğumu belirtmem gereken ka-
muda çalışan dişhekimlerinin ayrı bir birlik 
oluşturması mantığını anlamakta güçlük çe-
kiyorum. Kamuda çalışan arkadaşlarımızın 
büyük çoğunluğu meslek odalarına bile üye 
olmadan, destek vermeden, beraber çalış-
manın gücünü denemeden ve sonuçlarını 
görmeden nasıl ayrı bir birlik oluşturmak ve 
bu yolla çeşitli hak arayışlarının içinde olmak 
düşüncesi açığa çıkıyor anlamak çok zor. 
Gelecekleri hakkında insanlar korkuyor. Haklı 
ve anlayışla karşılanması gereken bir korku 
bu. Korku acı gibidir(*). Acı, eğer sıcak bir 
sobaya veya sivri bir nesneye dokunduğunu 
bildiriyorsa yararlıdır. Ama bu sürekli bir du-
rumsa ve kendi kendini besliyorsa hiçbir ya-
rarı olmaz. Sadece insanın işlevlerini azaltır. 
Korku da acı gibidir, yeri gelir insanın hayatını 
kurtarabilir. Ancak kontrol edilemeyen kor-
kunun hayatını mahvetmesi de mümkündür. 
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın korkuları 
hayat kurtarmalıdır, meslek örgütleriyle so-

runlarını, korkularını paylaşmalı ve çözümleri 
için de destek vermelidirler. Ancak bilinmeli-
dir ki, kamuda çalışan arkadaşlarımızın mes-
lek odalarına sırt dönmesine rağmen meslek 
örgütümüz son dönemlerdeki olayların geli-
şimi nedeniyle birçok mücadelesini kamuda-
ki düzenlemelere karşı vermiştir ve vermeye 
de devam edecektir. (Bu mücadelelerin neler 
olduğu madde, madde bir önce ki sayımızda 
ki “ ADO ne yapar ki?” başlıklı yazımda belir-
tilmiştir.) Öyle ya başka mesleklerden birileri 
gelip dişhekimlerinin sorunlarını bizim adımı-
za düzeltmeyecek ki.

Bu sene “22.Expodental Ankara” kongresi; 
harika 5 topik altında, değerli konuşmacılar-
la, birçok bilimsel toplantıda ele alınmayan 
ilginç konularıyla beraber oldukça heyecanlı 
geçecek. Heyecanımıza sektörün söz sa-
hibi firmaları da kongremizin sergi alanında 
bize eşlik ederek ortak oldular. Birçok ar-
kadaşımızın aynı zaman da birbiriyle hasret 
de giderebileceği kongremizle ilgili detaylara 
www.expodental2010.org adresinden ula-
şabilirsiniz. Siteyi ziyaret ettiğinizde site def-
terimize bir şeyler yazmanız bizler için hoş bir 
paylaşım olacaktır. 

Dünyada yapılması gereken o kadar çok şey var ki; temiz 
su bulma sorunu, tıbbi desteğe ulaşma zorlukları birçok 
insan için ölüm kalım meselesi, tıpkı AIDS, sıtma, verem ve 
yetersiz beslenme gibi. Sonra küresel ısınma gibi sorunlar 
var. Nesli tükenme tehlikesindeki türler var. Öyle çok so-
run, öyle çok bilinmeyen ve öyle çok kısmen bilinen şeyler 
var ki. Hepsiyle insanların baş etmesi, çözüm üretmesi ge-
rekiyor. Başka gezegenlerden birileri gelip bizim dünyamızı 
bizim adımıza düzeltmeyecek ki.

Biz dişhekimlerinin dünyasında da öyle çok sorun, öyle 
çok bilinmeyen ve öyle çok kısmen bilinen şeyler var ki. 
Hele bu sıralar kendi dünyamızda o kadar çok gürültü var 
ki. Bu uğultunun arasında gerçekleri anlamakta güçlük 
çekiyorum. Sadece bu gürültülerin sahiplerinin, bu gü-
rültünün sebebi olarak gösterdikleri “Türk Dişhekimliğinin 
Sorunları”nın çözümünde nasıl rol alacaklarını merak edi-
yorum.  Yüce fikirler, yüce kuramlar üretenler umarım he-
saplarını doğru yapıyorlardır. Yüce kuramlar, yüce fikirler; 
bunlar hep tarihin yönlendirici güçleri olmuştur. Bir hayal 
uğruna binlerce Perulu “Sendero Luminoso” tarafından 
katledilmişti; milyonlarca insan Kamboçya’nın ölüm tarla-
larında telef olmuştu. İdealizm de tarih boyunca nefret ka-
dar çok cana mal olmuştur. En ideal fikirler, kuramlar bile 
gerekli alt yapı olmaksızın ağır yıkımlara yol açabilir. Dişhe-
kimlerinin dünyasındaki gürültülerin sahiplerinin yüce ku-
ramlarının ve yüce fikirlerinin ağır yıkımlara yol açmamasını, 
gürültünün nedeni olarak gösterilen sorunların çözümü için 

12 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

A. R. İlker CEBECİ
Genel Sekreter

Sevgili Meslektaşlarım

(*) Bancroft Stratejisi, Yazar: Robert Ludlum.
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• Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası süreci-
nin aktarılması ve tartışılması, 

• Aydınlatılmış Onam ve Hasta kayıtlarının tutulması 
konusunda görüşme, 

• Tam Gün Kanunu ile ilgili uygulamaların değerlen-
dirilmesi, 

• Kamudaki dişhekimi istihdamının artışına bağlı 
olarak dişhekimliğinde hizmet sunumu ile ilgili sü-
recin değerlendirilmesi,

Yukarıdaki gündem maddeleri konusunda değerlen-
dirmelerin yapıldığı görüşmeler de Zorunlu Mali So-
rumluluk Sigortası  ve Aydınlatılmış Onam ve Hasta 
kayıtlarının tutulması konuların da yoğun görüşmeler 
yapıldı. Ankara Dişhekimleri Odası Başkanvekili Dr.Dt.
Serdar SÜTCÜ ise toplantının son gününde "Aydın-
latılmış Onam ve Kayıt Tutma" konusunda bir su-
num yaptı.Sunumda Dişhekimlerin yaptıkları müda-
halelerin hukuka uygunluğu konusunda temel şartlar 
anlatıldıktan sonra , bu konudaki en önemli nokta olan 
aydınlatılmış onamların alınması ve bu konuda dikkat 
edilmesi gereken, hassasiyet gösterilmesi gereken 
konular anlatıldı. Dişhekimlerinin yaptıkları müdaha-
lelerde haklılıklarının ispatı ve herhangi bir olumsuz 
durumda delil olarak sunabilecekleri kayıtların nasıl 
ve ne şekilde tutacakları ayrıntılı bir şekilde anlatılarak 
tartışıldı.
Yaklaşan seçimler nedeniyle yoğun görüşmelerinde 
yapıldığı toplantı süreci boyunca geniş tabanlı bir olu-
şuma ihtiyaç duyulduğu ortak görüş olarak her plat-
formda ifade edildi.                                                         

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplantısı, TDB Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Dişhekimleri Odaları Başkan ve yöneticilerinin katılımlarıyla  
17-18 Eylül 2010 tarihleri arasında Denizli’de yapıldı. İki gün süren  Başkanlar 
Konseyi Toplantısında aşağıdaki konular ele alındı. 

TDB Başkanlar Konseyi 
Denizli’de toplandı.

Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk 
Sigortası Sıkıntılı Başladı.

Uluslar arası ölçekte hizmet veren, 
dahası uluslar arası sigorta sistemlerinin 
mensuplarının tanı ve tedavi hizmetlerini 
yapmaya soyunan özel sağlık sektörü, 
sigorta şirketlerinden hak ettikleri hizmet 
bedellerini alabilmek için zorunlu mesleki 
sorumluluk sigortası koşulunu  yerine 
getirmek zorunda bırakılmaktadır. Bu 
koşulu dayatan Amerikan kökenli uluslar 
arası bir akreditasyon kuruluşudur. Söz 
konusu kuruluş kendi kontrolünden geçirerek 
akredite edeceği sağlık kuruluşlarında 
çalışan hekimlerin mesleki sorumluluk 
sigortası yapmalarını şart koşmaktadır. 
Bu özel sağlık kuruluşları akreditasyonu 
tamamlamadığı sürece, uluslararası sigorta 
ve sağlık fi nans kuruluşlarının desteğini 
alamamaktadır. Dolayısıyla mesleki 
sorumluluk sigortası konusunda ilk baskı 
uluslararası  sigorta şirketleri aracılığıyla, 
ikinci baskı ise bu alanda fi nansman 
sağlayacak olan yerli sigorta şirketlerinden 
gelmektedir.

Bu iki farklı kesimin baskısı ile hekimlerin 
hataları çeşitli yollarla özellikle de 
medya desteği ile daha yoğun bir biçimde 
kamuoyunun gündemine taşınmıştır. 
Doğrudan doğruya kar’ı hedefl eyen bu baskı 
da dolaylı olarak sağlık sektörü üzerinde bir 
baskı yaratmaktadır. 
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5947 Sayılı Üniversite  ve Sağlık Personelinin Tam 
Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesine göre,  
Kamu ve Sağlık Kurum ve Kuruluşları’nda çalışan 
ve mesleğini serbest olarak icra eden tabip, diş 
tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman 
olanlara 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Zo-
runlu  Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası yaptırma-
ları mecburiyeti getirilmiş  ve  Zorunlu Sigortala-
ra ilişkin teminat tutarları ve uygulama esaslarının 
Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 
belirleneceği yer almıştı.

Son Güne Kadar Bilişim Teknolojik Alt Yapısını
Kuran Sigorta Şirketi Listesi Yayınlanamadı

Bununla birlikte, Zorunlu  Mesleki  Mali Sorumluluk  
Sigortası  ile ilgili bir karmaşa ortamı ortaya çıktı. 
Bunun önde gelen nedeni ise 5000 TL’lik para 
cezasına karşılık, ilgili Tebliğin 21 Temmuz’da ya-
yınlanması yaptırabilecek sigorta şirketlerinin isim-
lerinin 28 Temmuz da açıklanması ve 29 Temmuz 
itibari ile sigorta şirketleri sigorta işlemlerini bilişim 
teknik alt yapı itibariyle yaptırabileceklerini açıkla-
mış olmalarıdır. Bazı sigorta şirketleri hala poliçele-
rini oluşturamadan sigorta işlemlerine başlamışlar 
ve odamıza gelen haberlere göre sadece birkaç 
şirket poliçesini hazırlamış durumdaydı.

Bu çerçevede, “dişhekimleri’nin kaygılarının gide-
rilebilmesi için zorunlu sigortanın uygulamaya ge-
çeceği zamanın makul bir süre ertelenmesinin yanı 
sıra ilgili yasal düzenlemede mevcut olan cezai 
yaptırımın gerekli altyapının oluşturulması ve sigor-
ta poliçelerinin ortaya çıkmasından sonra uygula-
ma süresinin en az bir ay uzatılması”  talep edildi.

Primler Neye Göre Belirlendi
Belirlenmiş olan prim miktarı, dişhekimlerinin bu 
konuda karşı karşıya bulunduğu riske göre oran-
tısız bir biçimde yüksektir. Sigorta şirketlerine çok 
büyük bir gelir yaratıldığı, buna karşılık dişhekimleri 
ile ilgili olarak odalarımız bazında son 20 yıl içinde, 
parmakla sayılacak kadar az sayıdaki vakanın dava 
konusu olduğu, bunlardan da hekim aleyhine ağır 
tazminat cezasının çok az sayıda olduğu yapmış 
olduğumuz araştırma sonucunda görülmüştür. 

Odalarımızın bilgisi dışında olabilecek bu tür taz-
minatların da sayısının fazla olabileceğini düşün-
müyoruz. Oysa saptanan prim, her yıl en az bin 

dişhekiminden birinin, hastası tarafından şikâyet 
edilip, mahkeme kararıyla suçlu görülüp 300 000 
TL tazminata mahkûm olduğu varsayımı üzerine 
oluşturulmuştur. Gerçeklerle uyuşmayan bu du-
rum karşısında, söz konusu primin olması gere-
kenin birkaç kat üstünde olduğu görülmektedir. 
Öte yandan SGK’nın muayenehanelerden hizmet 
alımını başlatmaması nedeniyle, serbest çalışan 
birçok dişhekiminin düşük yoğunlukta çalıştığı ve 
dolayısıyla daha düşük riskle karşı karşıya kaldığı 
da açıktır.

Daha Uygun Koşullarda  Daha Avantajlı
Fiyatlara Bu Sigortalar Yaptırılabilirdi

Sigorta pirimleri’nin tespit edilmesinde oluşturu-
lan risk gruplarının yanlışlığının yanı sıra ödenecek 
miktarların önceden belirlenmesi de o kadar yanlış 
bir uygulamaydı. Sigorta yapacak acentalar bile 
kısıtlı kar imkanı olmasına karşın çeşitli avantajlar 
sunmuşlardır. Çeşitli indirimler uygulamış ya da 
bu fiyata iş görememezlik sigortasını da ilave et-
mişlerdir. Bu tebliğ yayınlanmadan  önce  Ankara 
Dişhekimleri Odası olarak yaptığımız görüşmelerde 
Sigorta şirketi yetkililerinin sigorta yaptıracak kişi  
sayısının da önem kazandığı tekliflerde çok daha 
uygun, avantajlı teklifleri vereceklerini ifade etmiş-
lerdir.

Ülkemizde geleneksel olarak hasta hekim ilişkisi 
karşılıklı güvene dayanmaktadır. Siyasi irade 
tarafından gelişmiş ülkeler örnek gösterilerek bu 
güven ortamını zayıflatacak girişimlerin yapılmasını, 
toplumun başta hekim ve dişhekimi olmak üzere 
sağlık çalışanlarına karşı kışkırtılması da endişe 
vericidir. Bazı ülkelerde giderek artan hasta şikâ-
yetlerinin, ülkemizde de  örnek  alınarak teşvik 
edilmesi uygun değildir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
İçin Dava Açıldı

21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorun-
lu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nın 
yürütmesinin durdurulmasıyla iptali talebiyle TDB  
tarafından dava açılmıştır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorum-
luluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nın aşağıda belir-
tilen hükümlerinin hukuka aykırı olması sebebiyle 
iptali talep edilmiştir.

Dava Konusu Hükümler Ve Hukuka
Aykırılık Nedenleri

1. Dişhekimleri için belirlenen prim tutarı ve risk 
grubu mesleğin taşıdığı riske uygun değildir. 

Prim Tutarları Risk Grubu Prim Miktarı (TL) 

I. Grup 150 

II. Grup 300 

III. Grup 500 

IV. Grup 750 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorum-
luluk Sigortası Tarife ve Talimatının başlığı altında ki  
Risk Grupları incelendiğinde dişhekimlerinin tamamı-
nı kapsayan 95 sıra numaralı “Diş Tabibi” niteleme-
sinin ikinci risk grubunda bulunduğu görülmektedir. 
Aşağıda ayrıca üzerinde duracağımız yürütmesi Da-
nıştay Kararı ile durdurulmuş dişhekimliği uzmanlık 
alanları ise ikinci ve üçüncü risk grupları arasında ta-
nımlanmıştır.

Dişhekimliği mesleki alanının risk grupları arasında 
hangi belirlemeyle ikinci risk grubunda tanımlanmış 
olduğu anlaşılamadığı gibi  endodonti,  protez ve or-

todontinin üçüncü risk grubunda tanımlanmasına da 
hiçbir anlam verilememiştir. 

Risk gruplarıyla sigorta primleri ve sigorta teminatının 
birlikte değerlendirilmesinde, tespit edilen prim mik-
tarının dişhekimliği hizmetlerinin doğasında mevcut 
olan riske göre çok yüksek olduğu sonucuna ulaşıl-
maktadır. 

Zira, Diş Tabibi ikinci risk grubunda belirlenmiş, yıllık 
300 TL prim ödenmesiyle olay başına 300.000 TL 
teminat verilmiştir. Bu durumda, kaba bir hesapla, 
her yıl 1000-1200 dişhekiminden birinin 300.000 
TL tutarında tazminat ödeyebileceğinin varsayıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu varsayım yaşamın gerçekliğinin 
tümüyle dışındadır. Türk Dişhekimleri Birliğinin 25 yıl-
lık örgütsel hafızasında bu miktar tazminat ödeyen 
bir dişhekimi bulunmadığı gibi dişhekimi odalarından 
gelen yazılara göre de ülkemizde dişhekimlerine kar-
şı tazminat davası açılması olgusu yok denecek ka-
dar azdır. 

Ayrıca, Diş Tabibi ile aynı risk grubunda tanımlanan 
diğer uzmanlık alanlarına bakıldığında Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon, Endokrinoloji ve Metabolizma Has-
talıkları, Çocuk Genetik Hastalıkları gibi aslında birbi-
rinden oldukça farklı riskler taşıyan uzmanlık 
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alanlarının tek bir grup içinde değerlendirilmiş olduğu 
görülmektedir. 

Bütün bunlardan başka, risk gruplarının belirlenme-
sinde sigortalının çalışma koşullarını bütünüyle göz 
ardı edip sadece mesleki sıfatına bağlı olarak bir tes-
pitte bulunulması doğru değildir. Zira kamu sağlık 
kuruluşlarında görev yapan dişhekimlerinin çalışma 
koşulları ile muayenehanede çalışan dişhekiminin ça-
lışma koşulları; dolayısıyla mesleki riskleri birbirinden 
çok farklıdır. Çünkü, kamu sağlık kuruluşunda çalı-
şan dişhekimi günde en azından elli hastaya tedavi 
uygularken muayenehanede sağlık hizmeti sunulan 
hasta sayısı günlük 5-10 arasındadır. Ancak her iki 
dişhekiminin ödediği sigorta primi aynıdır! Sadece 
bu açıdan bakıldığında dahi dişhekimlerinin tek bir 
risk grubu altında değerlendirmesinin hukuka uygun 
olmadığı açıkça görülmektedir.

Bugüne  kadar hakkında tazminat davası açılmış diş 
tabibi sayısı ile ödenmek zorunda kalınan tazminat 
miktarlarına ilişkin veriler elde edilerek buna uygun 
prim belirlemesi yapılması gerekirken, hiçbir ölçüte 
dayanmaksızın keyfi bir değerlendirme ile dişhekim-
lerinin ikinci risk grubunda olduğuna ilişkin belirleme 
ile bunların primlerinin 300 TL - 500 TL olarak sap-
tanmasına ilişkin düzenlemeler hukuka ve hizmetin 
gereklerine aykırıdır.

2. Hukuksal olarak mevcut bulunmayan uzmanlık 
alanları risk grupları arasında belirtilemez 

Anılan Tarife ve Talimatın ekinde (Ek 1) Tıpta ve Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ekinde 
yayımlanmış olan tıp ve dişhekimliğindeki uzmanlık 
alanları ile yan dal uzmanlık alanlarına göre dört ayrı 
kategori olarak risk grupları belirlenmiştir. Sigorta 
primleri de bu risk gruplarına göre saptanmıştır. 

Risk grupları arasında yer alan 3. sıradaki Ağız, Diş 
ve Çene Cerrahisi, 36. sıradaki Endodonti , 67. sıra-
daki Ortodonti , 69. sıradaki Pedodonti, 72. sıradaki 
Periodontoloji ve 74. sıradaki Protetik Diş Tedavisi 
dişhekimliğinin çeşitli çalışma alanları olmakla bir-
likte, teknik olarak „uzmanlık  şeklinde  nitelenmesi  
yargı  kararlarına aykırıdır.

Zira, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliğinin Ek 2 numaralı “Diş Hekimliğin-
de Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair 
Çizelge”ye bakıldığında dava konusu Tarife ve Tali-

mat ekindeki risk gruplarındaki alanlarla aynı olduğu 
görülmektedir:

Ana Dallar Eğitim Süreleri 

1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 yıl 

2- Endodonti 3 yıl 

3- Ortodonti 4 yıl 

4- Pedodonti 3 yıl 

5- Periodontoloji 3 yıl 

6- Protetik Diş Tedavisi 3 yıl 

Ülkemizde halen aktif olarak çalışan yaklaşık 21.000 
dişhekimi bulunmaktadır. Bu dişhekimlerinin % 70'i 
özel muayenehane ya da sağlık kuruluşlarında % 
30'u ise kamu sağlık tesislerinde görev yapmakta-
dır. Özel muayenehane ve sağlık kuruluşlarına baş-
vuran hastalar dişhekimleri tarafından hastalıklarının 
teşhisinden tedavinin yapılmasına kadar bütün işleri 
gerçekleştirmekte; ender olarak kimi vakalarda ise 
hastaları ileri teşhis ve tedavi olanaklarının kullanıl-
ması için dişhekimliği fakültelerindeki ilgili kliniklere 
yönlendirmektedirler. Kamu sağlık tesisleri olan ağız 
ve diş sağlığı merkezlerinde de hizmet sunumu ben-
zer şekilde yürütülmektedir. Dişhekimliği hizmeti bir 
bütün olarak her dişhekimi tarafından verilmektedir. 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programı uyarınca, Avrupa Parlamen-
tosu ve Avrupa Konseyinin Mesleki Niteliklerin Ta-
nınması başlıklı 2005/36 sayılı Direktifi, bu Direktife 
paralel biçimde Yükseköğretim Kurulu tarafından 
02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olan “Doktorluk, 
Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Ecza-
cılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim 
Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”te dişhe-
kimliği eğitiminin en az eğitim koşulları belirlenmiştir. 
Buna göre dişhekimliği fakültesinden mezun olan 
kişinin her yaştan bireyde ortaya çıkan ağız ve diş 
sağlığı sorunlarını teşhis ve tedavi edebilecek yeter-
lilikte olması gerektiğini ifade etmektedir. Ülkemizde 
verilen diş hekimliği eğitimine, özellikle müfredat bo-
yutuyla, baktığımızda da söz konusu yeterliliğin bü-
yük ölçüde sağlandığı görülmektedir. 

Öte yandan, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 
Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin yürütmesi 

Danıştay 8. Dairesi tarafından durdurulmuştur. Anılan 
kararda “…diş hekimliğinde yeni uzmanlık ana dalları 
ihdas edilmesini gerektiren hukuki veya fiili durumun 
ne olduğu ve bu uzmanlık ana dalları belirlenirken 
hangi kriterlerin esas alındığının bilimsel veri ve 
gerekçeler ile ortaya konulamadığı, bu nedenle “Diş 
hastalıkları ve tedavisi” nin ihtisas dalları arasında ne-
den yer almadığı da belirlenemediğinden uyuşmazlık 
konusu Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliğinin Ek-2 sayılı Çizelgesinde hukuka uyar-
lık görülmemiştir….” gerekçesiyle Yönetmeliğin diş-
hekimliğinde uzmanlık dallarının belirtildiği Ek 2 çizel-
gesinin yürütmesi durdurulmuştur. (Danıştay 8.Daire 
15.1.2010 tarih ve 2009/8191 E. sayılı YD kararı) Bu 
karara karşı yapılan itiraz da Danıştay İdari Dava Da-
ireleri genel Kurulu tarafından reddedilmiştir (İDDGK 
2010/143). 

Bütün bunlardan başka, dava konusu Tarife ve Tali-
mat ekindeki risk grupları içinde belirtilen dişhekimliği 
çalışma alanlarının yanı sıra 95. sırada da “Diş Tabi-
bi” gösterilmiştir. 

Yukarıda belirtilen dişhekimliği çalışma alanları 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanun'un 29. maddesine göre dişhekimleri-
nin yetkisi, herhangi bir sınırlama olmaksızın, “Diş-
çilik sanatı; dişlerin ve diş etleri ile esnanın tedavisi 
ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına 
münhasırdır.” 

Belirtilen alanlar genel olarak dişhekimliği faaliyetle-
rinin hemen tamamını kapsamaktadır. Örneğin diş 
çekimi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinin, kanal tedavisi 
endodontinin, protez Protetik Diş Tedavisinin çalış-
ma alanları içinde bulunmaktadır. Ancak bilinmekte-
dir ki bütün bu tedaviler genel olarak dişhekimleri ta-
rafından da her gün binlerce kez yapılmaktadır! Risk 
grupları arasında, halen mevcut olmayan kimi alan-

ların belirtilmiş olması dişhekimliği yapanların mesleki 
faaliyet alanlarının sigorta yoluyla kısıtlanması, yapı-
lan bir takım işler sebebiyle ortaya çıkan tazminat ta-
leplerinin karşılanması sırasında uygun risk grubun-
dan sigorta yaptırılmadığı veya kendi alanı dışında 
faaliyette bulunduğu iddialarının ileri sürülebilmesine 
olanak sağlayabileceğinden, yerinde değildir.

Bu çerçevede, kimi alanların uzmanlık alanı olarak 
nitelenip ikinci ve üçüncü risk grupları arasında sa-
yılması hukuka aykırı olduğu gibi dişhekimlerinin si-
gorta kapsamında kalan çalışma alanlarını kısıtlayıcı 
nitelikte olduğundan hukuka ve hizmet gereklerine 
aykırıdır.

Yürütmenin Durdurulması İstemi

Dava konusu Tarife ve Talimat hükümlerinin açıkça 
hukuka aykırı olduğu yukarıda belirtilmiş olup bu hü-
kümlerin 30.7.2010 tarihinde uygulamaya girmesiyle 
yaklaşık 21.000 dişhekiminin sigorta yaptırması ve 
hiçbir hukuksal dayanağı olmaksızın belirlenmiş olan 
(300*21.000=6.300.000 TL) sigorta priminin tahsili 
söz konusu olacaktır. 

Sigorta poliçesinin yapılması ve primin ödenmesin-
den sonra, belirttiğimiz hukuka aykırılıklar saptanarak 
iptal kararı verilse dahi söz konusu primlerin iadesin-
de ciddi zorluklar yaşanacaktır. Bu durum, dişhekim-
leri bakımından kişisel zarar niteliğinde iken; bir kısım 
dişhekimlerinin çalıştığı yerler itibariyle primin yarısı-
nın kamusal kaynaklardan ödenecek olması sebe-
biyle kamu kaynakları bakımından telafisi mümkün 
olmayan zarar niteliğindedir. 

Bu bakımdan, yürütmenin durdurulmasına karar 
verilebilmesi için İYUK m. 27'de aranan şartlar ger-
çekleşmiş olmakla dava konusu düzenlemelerin yü-
rütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep 
ediyoruz.
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Değerli Meslektaşlarım…

İki yıllık dönemimizde ekibimle beraber muhatapı-
mız olan kurumlarla ilişkilerimizde hep samimi ve 
yapıcı olmaya özen göstererek kişisel birikimleri-
mizi ortaya koymaya  çalıştık. 

Meslek örgütlerinin bugün içinde bulunduğu ko-
şulları siyasi iktidarın tavrından bağımsız olarak 
değerlendirmek hayalcilik olur.

Sağlık hizmetleri, sosyal devletlerin en temel gö-
revlerindendir. Ülkemizde herkesin sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşamasını sağlama ile sağlık 
kurum ve kuruluşlarının planlamasının tek elden 
yürütülmesi görevi Anayasa tarafından devlete 
verilmiştir. Ancak siyasi iktidar bu görevi “ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerinin devlet tarafından verilme-
si” olarak yorumlamaktadır.

70 milyonu 123 Ağız Diş Sağlığı Merkezine mah-
kum edeceksiniz. Vatandaşa aylar, hatta yıllar 
sonrasına randevuyu reva göreceksiniz. 15000 
dişhekiminden yaralanmayı istemeyip her yıl 2000 
yeni öğrenci alacaksınız, eğitimin en pahalı olduğu 
okula ve aslında dişhekimi sayısını değil, atıl diş-
hekimi sayısını arttıracaksınız.

Diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının oranı % 80’le-
rin üzerinde iken koruyucu dişhekimliği uygula-
maları ile Dünya Sağlık Örgütü’nün ağız sağlığı 
hedeflerini yakalamak yerine ne kadar çok diş çe-
kildiği ile övüneceksiniz.

Şeklen modern klinikleri çağ dışı zihniyetle yöne-
teceksiniz.

Anayasa’da yer verdiğiniz, görevini tanımladığınız 
meslek birliğini dikkate almayacak, iyi niyetli diya-
log, işbirliği ve gönüllü sorumluluk taleplerini; “Güç 

ve İktidar” bende, benden önemlisi ve daha iyi bi-
leni yok diyeceksiniz. 

Daha önce onayladığınız asgari ücreti 10 yıl geriye 
götürüp, kaliteyi ve maliyeti göz ardı edeceksiniz. 
Piyasa mantığı ile en ucuza aldığınız hizmetin he-
men ertesindeki hastanın halini hiç mi hiç düşün-
meyeceksiniz. Çalışma koşulları ağır olan dişheki-
minin meslek hastalığını düşünmeden, kimi yerde 
açlığa, kimi yerde çaresizliğe iteceksiniz.

70 milyonu bu güne kadar tedavi edenin dişhe-
kimleri olduğunu unutup daha kaliteli hizmet verir 
diye uzmanlık dal ve uzman sayısını arttıracaksı-
nız.

Performans sistemini sadece rakamsal perfor-
mans olarak değerlendirip meslektaşlarımızı fizik-
sel ve mental yönden çökertip sistemin tüm suçu-
nu hekimlere yükleyeceksiniz.

Değerli Konuklar, sayın basın mensupları, sevgili 
meslektaşlarım;

Türk Dişhekimleri Birliği olarak; Dişhekimliği Fakül-
teleri, asgari ücret, kamunun muayenehanelerden 
hizmet alması, uzmanlık, insan gücü dağılımı, diş-
hekimlerinin kamuda istihdamındaki çarpıklık, di-
ğer anayasal sorumluluklarımızı yerine getirmede-
ki yetki kullanımı için adalet dağıtanlardan adalet 
istiyoruz.

Mevlana 

“ Adalet nedir ? Her şeyi yerine koymak.

Zulüm nedir ? Bir şeyi yerine koymamak, başka 
yere koymak.” tır.

Timur ise “ Güç adalettedir ” demiş.

Dönemimize ait çalışma raporu sizlere gönderildi. 
Ayrıca bu rapor 28 Ekim’ de Web sitemizde ya-

TDB 13. Genel Kurulu 5-7 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara Dedeman Otel’de 
yapıldı. Üç gün süren Genel Kurul’un ilk gününde yapılan seçimde Divan 
Başkanlığına Prof. Dr. Taner YÜCEL seçildi. Genel Kurula ;
CHP Adıyaman  Milletvekili Şevket KÖSE; MHP Karaman Milletvekili Hasan 
ÇALIŞ;  BDP Parti Meclisi Üyesi Haydar SAYIL, FDI Konsey Üyesi Nermin 
YAMALIK, eski TDB Başkanları, DİSK Ankara Temsilcisi Kani BEKA, TTB 
Merkez Konseyi II. Başkanı  Özdemir AKTAŞ, DİŞSİAD Ankara Şubesi Saymanı 
Selami YAMAN, Dekanlar; İlter UZEL, Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU, Dekan 
Yardımcıları  Sıddık MALKOÇ, Levent ARAL,  EDAD Başkanı Ata ANIL, Mefert 
İmplant Enstütüsü Başkanı Ali Arif ÖZZEYBEK  katılmışlardır.
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA Genel Kurul’a hitaben yaptığı 
konuşmada şunları söyledi.

13. TDB
Genel Kurulu Yapıldı.
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yına konuldu. Çalışma raporunda; bu gün bizleri 
olduğu kadar toplumumuzu da yakından ilgilendi-
ren konularda iyi niyetli gayretlerimizi; yıllardır hiç 
kaybetmeden sürdürdüğümüz ön yargısız siyase-
te bakışımızı görmeniz mümkündür. 

Biz fakültelerimizi verdiği eğitimle, meslektaşları-
mızın yaptığı işlerle,halkın ağız diş sağlığı düzeyiy-
le, mesleğimiz ve meslek örgütümüzle övünmek 
istiyoruz.

Bunun için farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak 
noktamız olan mesleğimiz ve meslek ilkelerimizi 
ön plana çıkartarak birlikte yürümek istiyoruz”.
diye konuştu.

Daha sonra kürsüye FDI  Yönetim Kurulu üyeliği-
ne seçilen  Prof. Dr. Nermin YAMALIK davet edil-
di. Prof. YAMALIK yaptığı konuşmada;

 “ Saygıdeğer Misafirler,

Sizinle birlikte olmak benim için özel bir an, ilk kez 
bir genel kurula katılıyorum, TDB ve FDI’ ı temsilen 
hitap etmekten büyük gurur duyuyorum. Benim 
şahsımda TDB ilkleri gerçekleşiyor, çok mutlu ve 
gururluyum. Bu yolun arkasında uzun bir yol var. 
FDI ile olan süreçte emeği olan herkese teşekkür 
eder, başarılı bir genel kurul dilerim.” dedi.

TDB Genel Kurulunda Dekanlar adına konuşmayı 
Prof. Dr. İlter UZEL yaptı. Prof. UZEL konuşma-
sında;

“ Sayın Genel Başkan mesleğin sorunları olduğu-
nu söyledi. Ben diyorum ki sorun varsa çözüm de 
vardır. Ben iyimserim. Bu sorunları bilim çözecek-
tir, ben buna inanıyorum. Seçilecek yeni katılımcı-
ların işbirliğiyle, akil insanlarla bu sorunlar çözüle-
cektir. Dişhekimliği fakülteleri adına söz verdiğiniz 
için teşekkür eder, Genel Kurula başarılar dilerim” 
dedi.

13. Genel Kurula TDB MYK üyeleri ve oda baş-
kanlarının verdiği ortak bir önerge ile , Toplum 
Ağız ve Diş Sağlığına verdiği değerli hizmetlerden 
dolayı Prof. Dr. İnci OKTAY’a TDB Onur Üyeliği 
payesi verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra konuşmalarını yapmaları için TTB 
Merkez Konseyi ikinci başkanı Prof. Dr. Özdemir 
AKTAN davet edildi. Prof. AKTAN  konuşmasın-
da;

“Sevgili Meslektaşlarım,

Burada bulunmaktan çok mutluyum, TTB adına 
sizleri saygıyla selamlarım. Sağlıkta dönüşümü 6 

yıldır izliyoruz. Özelleştirilen sistemde sağlığın fi-
nansmanını  SGK sağlıyor. Türkiye ekonomisinin 
% 50’den fazlası kayıt dışı, işsizlik oranı da çok 
yüksek olduğu için SGK bu finansman kaynağı 
için havuz oluşturamaz. SGK sağlık harcamaları-
nın % 43’ünü primlerle, % 57 ‘sini ise Devlet büt-
çesinden karşılıyor. Devlet artık bu parayı vermiye-
ceğiz diyor. Bu devletin payı nereden ödenecek, 
tabi ki hastalardan. Bundan sonra sağlık hizme-
tine ulaşmaya çalışanlar daha çok para verecek. 
Özelleştirilen sağlık sisteminde giderler de azaltı-
lacak, kazançlar düşecek. Bunun için hekim sayı-
ları arttırılmaya çalışılıyor. 2013 yılında 13500Tıp 
fakültesi öğrencisi planlanıyor. Bu 1 milyon nü-
fusa 1 Tıp fakültesi demek, buda bu istatistikte 
dünyada birinci olmamız demek. Kalite ve özlük 
haklarında ciddi problemler bizi bekliyor. Sağlığın 
bir hak olduğu düşüncesiyle birlikte olduk. TTB 
ve TDB olarak daha demokratik, daha özgür bir 
ülkede yaşama gerekliliğini beraber dile getirdik, 
Yine de getirmeliyiz. Sağlığı hak olarak korumak, 
daha özgür bir ülkede yaşamak için TTB ve TDB 
‘nin çabasını birlikte sürdüreceği inancıyla, hepini-
zi saygıyla selamlarım” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen  MHP Karaman Millet-
vekili Hasan ÇALIŞ yaptığı konuşmada ;

“ Sayın Divan, Değerli Meslektaşlarım,

13. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını diler, 
Yüce heyetinizi şahsım ve partim MHP adına se-
lamlarım.  Bu salonda sizin sorunlarınızı anlama-
ya, farkında olmaya, çözümüne katkıda bulunma-
ya Sağlık komisyonu üyesi olarak bulunuyorum. 
Sağlıklı bir toplum için Ağız ve Diş Sağlığının öne-
mini bu topluluğa söylemem saçma olur. Diş has-
talıklarından korunma ile ilgili okullarımızı, medyayı 
nasıl kullanabildiğimizi göz önüne getirirsek tablo 
iç açıcı değil. Diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz-
de de tablo yine aynı, sevindirici değil. Dişhekimi 
arkadaşlarımın özlük hakları ile ilgili emeklerinin 
karşılığı, uzmanlaşabilme talepleri ile ilgili beklen-
tiler sevindirici değil. Dişhekimliği fakültelerinde 
donanım ve alt yapılar açısından ciddi problemler 
ortada. Yüksek okullaşmada kriterler, koşullar sis-
temini oluşturamadık. On, yirmi yıl sonraki nüfus 
belli, Ağız ve Diş Sağlığı problemlerinin tespiti de 
mümkün. Yıllar itibariyle bu sayıları kestirebilme, 
bu doğrular üzerine kriter oluşturamadığımız için 
bu meslek grubunda da ucuz iş gücü yaratıp, 
beklentilerini karşılayamamış başka bir iş arayı-
şında olan hekimlerle karşılaşacağız. Bu problem-

lerin bir ayağı hizmet sunucular olarak sizlersiniz. 
Bunun alt yapısını oluşturacak hükümet ve halkın 
beklentileriyle ortak akıl ve çözüm oluşturmalıyız. 
TBMM ‘de bu amaç için sizlerin yanındayız. 13. 
Genel Kurulunuz hayırlı olsun” diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE ise yap-
tığı konuşmada;

“ Sevgili Meslektaşlarım sizleri saygıyla selamla-
rım,

İçinizden biri olarak, 28 yıl bu meslekte çalıştım. 
Mesleğimizin bir çok sorunları var, bunları başkan 
gayet güzel ifade etti. Sağlık Komisyonu üyesi 
olarak söylüyorum, verdiğimiz her önerge redde-
diliyor. Büyük çabalarla, ikili ilişkilerle Tam gün ya-
sasıyla emekli olduktan sonra tekrar, çalışma ha-
yatına dönmek isteyenlere için konulan maddeye   
dişhekimlerini de ilave ettirdik. Tam gün yasasının 
iptali, Kamunun özelde hizmet alınması çalışma-
ları için emek verdik. Mesleğimizin siyasi düşünce 
üstü şerefini, onurunu korumalıyız. 23-24 Kasım 
da gündem dışı konuşmamda sıkıntılarımızı dile 
getireceğim. Geçmiş dönem çalışanları ve yeni 
seçilecekleri kutlar, Genel Kurula başarılar dilerim” 
diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra önceki oda baş-
kanları; Asım SAVAŞ, Odman ERTEKİN, Korkmaz 
TUZCUOĞLU, Ahmet Fehmi BATUR, Hasan Ke-
mal KAYA, Mustafa DÜVENCİOĞLU, Umut KU-
RAL, Ayşe ÇALIK, Zihni HOŞKAR, Bülent ÖZDE-
MİR, Remzi ÖZKAN, Fatma ÖZKUMUR ve  Sadık 
YASA ‘ya  TDB Teşekkür plaketleri TDB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Murat AKKAYA tarafından ve-
rildi.

13. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi hazırlanması ko-
misyonuna ise Aret KARABULUT, Emel ÇOŞKUN 
ve Mustafa KIYAT oy birliğiyle seçildi

TDB Genel Sekreteri Süha ALPAY’ın  Çalışma ra-
porunun sunumundan sonra Divan Başkanı rapor 
üzerine delegelere söz verdi. Yapılan eleştirilerde;

• TDB ‘nin  25 yıllık yönetiminde Ulusal Sağlık 
politikasının oluşturulamadığı,

• Asgari Ücret tarifesinin imzalanmaması nede-
niyle ikinci bir planın olmadığı,

• Tanı tedavi protokollerinin bitirilemediği,

• Özelden hizmet satın alınması çalışmalarının 
başarısızlığı,

• Kamuda çalışanların özlük hakları, Köleleştiri-
len 4-B’lilerin  sorunları,
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• Kamu çalışanların yeni bir çatı altında örgütlen-
meleri konusunda Birliğin pasif davranıp, bu-
ralarda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarına 
çözüm üretemeleri,

• TDB’nin tabanın sesine kulak vermesi, üyele-
riyle daha yakın olmasının gerekliliği 

• Yeni dönemde sorunların çözümü için geniş 
tabanlı bir yönetim oluşturulması önerildi.

TDB 13.
Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 
5–6–7 Kasım 2010 Ankara

Taksim’de gerçekleştirilen intihar saldırısı, beşi 
ağır olmak üzere çok sayıda polis ve sivil insanın 
yaralanmasına yol açmıştır. Bu saldırı ülkemizde 
her şeyden çok gereksinim duyduğumuz barışı 
hedef almıştır. Saldırının arkasındaki güçler kim 
olursa olsun, bu ülke hiçbir insanının kendi be-
denini bomba olarak patlatmayacağı, patlatılan 
bombalarla hiç kimsenin yaşam hakkının kısıt-
lanmayacağı bir ortamı hak ediyor. Dişhekimleri 
olarak bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan-
ların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını 
diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği, muayenehane hekimli-
ği yapan, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ve 
kamuda ücretli veya sözleşmeli çalışan tüm diş-
hekimlerinin ortak örgütü olduğunu tekrarlıyor ve 
çalışma biçimi ne olursa olsun tüm dişhekimlerinin 
sorunlarının ana kaynağının hükümetin uyguladığı 
sağlık politikalarının doğal sonucu olduğunu bili-
yoruz. 

Bu iktidar küresel politikaların bu ülkedeki uygu-
layıcısıdır. Bu sistemin uygulanması, yani sağlık-
ta özelleştirme, sağlığın tekelleşmesi ve muaye-
nehanelerin bitirilmesidir. Başta hekim emeğinin 
korunmasında temel belirleyici olan Asgari Ücret 
Tarifesinde yaşadığımız kayıplar olmak üzere, yeni 
dişhekimliği fakülteleri açılması, insangücü plan-
laması yapılmadan ADSM’ler açılması, uzmanlık 
sayılarının artırılması, Tam Gün Yasası, Zorun-
lu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası ve burada 
saymanın tekrar olacağı diğer kayıpların dişhe-
kimliğini getirdiği yer çok açıktır. Yaşadığımız bu 
olumsuz sürecin tüm sağlık çalışanları ve  emek-
çilerin de sorunu olduğunu biliyoruz.  Uygulanan 
sağlık politikaları nedeniyle mesleğimizde yaşanan 
ve gelecekte daha da ivme kazanacak olan işçi-
leşme ve sağlık hizmeti sunumunda tekelleşme 

ekonomik krizle ve uygulanan sağlık politikaları 
nedeniyle hizmet sunumu iyice daralan serbest 
dişhekimleri için yıkım olduğunu ifade etmek is-
tiyoruz.

Tam Gün Yasası ile zorunlu hale getirilen Zorunlu 
Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası, tıbbi kötü uy-
gulamalara neden olan şartları düzeltmek yerine, 
zararı tazmin yoluyla hekimlerden sigorta şirketle-
rine kaynak aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu 
yasanın derhal iptal edilmesi gerektiğine inanıyo-
ruz.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hak-
larında emekliliklerine de yansıyan iyileştirmeler 
yapılmalıdır. İnsanüstü ve kabul edilemez hasta 
sayılarıyla hizmet üretmeye çalışan kamu çalışa-
nı dişhekimleri performans uygulaması nedeniyle 
ciddi meslek hastalıklarıyla karşı karşıya kalmak-
tadır. Verilen hizmetlerde bu nedenle nitelik değil, 
nicelik, koruyucu hekimlik değil, tedavi edici ve 
protetik hizmetler öne çıkarılmakta, sonuçta top-
lum sağlığına akılcı ve verimlilik ilkesini gözeten bir 
yaklaşım değil, popülist politikalar hakim olmakta-
dır. Sağlık Bakanını kendisinin uygulamaya koy-
duğu performans uygulamasının sağlık çıktılarına 
yansıyan olumsuz sonuçlarını dişhekimlerine mal 
etmeye çalışan tutumunu hekim düşmanlığının 
yeni bir dışavurumu olarak görüyor ve kendisini 
dişhekimlerine hak ettikleri değeri vermeye davet 
ediyoruz.

Tüm dişhekimlerinin tek örgütlü gücü olan meslek 
örgütümüz Türk Dişhekimleri Birliği`nin 13.Olağan 
Genel Kurulu olarak;

• Halkımızın sağlık hakkının gaspına,

• Sağlıkta tekelleşmeye,

• Sağlıkta taşeronlaşmaya, 

• Sağlıkta tasarrufa,

• Hekim emeğinin ucuzlatılmasına, 

• Muayenehanelerin kapanmasına, 

• Hekimlerin özlük haklarındaki kayıplara,

• Yeni fakültelerin açılmasına ve kontenjanlarının 
arttırılmasına, 

• Meslek örgütlerini yok sayan anlayışa,

• Kamuda köle düzeninde çalışmaya,

• Güvencesiz çalışmaya, 

• Emeklilikte aç ve açıkta kalmaya, 

• Sağlıksızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizli-
ğe, baskıya,

sürecine yönelik olarak diğer meslek örgütleriyle 
ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte emekten, 
toplumdan yana gösterilecek çabanın her zaman-
kinden daha değerli olduğuna inanıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin maliyet analizi esasına 
dayalı bilimsel temelde oluşturduğu Asgari Ücret 
Tarife’sinin iki yıl herhangi bir gerekçe gösteril-
meden onaylanmaması ve Sağlık Bakanlığı’nın 
2007 yılında yine kendi onayladığı Asgari Ücret 
Tarifesi’ni 2010 yılında yarı yarıya indirerek onay-
laması dişhekimi emeğinin ve dişhekimlerini temsil 
eden meslek örgütünün yok sayılması demektir. 
Kendisi de bir hekim olmasına karşın hekim düş-
manlığında sınır tanımayan ve meslek örgütlerinin 
varlığına dahi tahammül edemediği ses kayıtlarına 
yansıyan Sağlık Bakanını şiddetle kınıyoruz.

Yeni dişhekimliği fakültelerine ve kontenjan artış-
larına hayır diyoruz. Geleceğin dişhekimleri olacak 
öğrenci kardeşlerimizi de bugünden kendi gele-
ceklerine sahip çıkmaları için meslek örgütümüz-
de yer almaya çağırıyoruz.

İnsangücü planlaması yapılmadan, muayeneha-
nelerde ve özelde çalışan dişhekimlerini planla-
maya dahil etmeden, altyapı hazırlığı yapılmadan 
açılan ADSM lere hayır diyoruz.

Hem kamuda hem de özelde dişhekimi coğrafi 
dağılımında denge gözetilmesini toplumun hizme-
te ulaşmasında önemli bir kriter olarak görüyor bu 
yönde düzenleme yapılmasını bekliyoruz.

Sağlık Bakanlığı politikalarında dişhekimliğinin 
çağdaş ülkelerde olduğu gibi birinci basamak 
sağlık hizmeti olarak tanımlanmasını, ağız diş sağ-
lığı sorunlarının halk sağlığı sorunu olarak yer al-
masını, hak ettiği önemin verilmesini ve koruyucu 
ağız diş sağlığı hizmetlerinin öncelenmesini istiyo-
ruz.

Dişhekimliğinde uzmanlıkta iki dalda uzmanlığın 
ülkemizde yeterli olduğunu, altı dalda uzmanlığın 
dişhekimlerinin çalışma alanlarını daraltacağını, 
etik sorunlara ve dişhekimliği eğitimi ile hizmet su-
numunda tekelleşmeye neden olacağını görüyor 
ve dişhekimliğinde altı dalda uzmanlığa yargı ka-
rarlarına da dayanarak bir kez daha hayır diyoruz.

POS makinesi zorunluluğunu, e- beyanname için 
muhasebeci zorunluluğunu, belediyelerden işye-
ri açma ruhsatı alma zorunluluğunu, bu konuda 
yapılan denetimlerde art niyet taşıyan yaklaşımla-
rı röntgen cihazları için TAEK`ten alınması gerekli 
belge ücretinin dört katına çıkarılmasını kabul edi-
lemez buluyoruz. Sayılan tüm bu düzenlemelerin, 

YANİ; Kısaca AKP’nin Sağlıkta 
Sağlıksızlık Yaratan Politikalarına 
ve Yasama, Yürütme, Yargı 
Bağımsızlığına, İnsan Temel Hak 
ve Özgürlüklerine Karşı Yürütülen 
Antidemokratik Tüm Uygulamalara 
“Hayır” diyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Yapılan seçimler sonucu TDB kurullarına seçi-
lenler aşağıdadır.

TDB
13. Dönem Merkez Yönetim Kurulu

 Kadir Tümay İmre

 Muharrem Armutlu

 Taner Yücel

 Bilge Şimşek

 Cengiz Tamtunalı

 Rukselen Selek

 Ahmet Tarık İşmen

 Süha Alpay

 Ufuk Aralp

 Mustafa Yildiz

 Neşe Dursun

TDB
13. Dönem Yüksek Disiplin Kurulu

 Mustafa Bilgilioğlu

 Köksal Beydemir

 Mustafa Düğencioğlu

 Ufuk İşman

 Bülent Öztürk

 Zafer Çolakoğlu

 Ahmet Aydın Demirer

 Mustafa Kıyak

 Bülent Özdemir

TDB
13. Dönem Merkez Denetleme Kurulu

 Rahime Beleşoğlu

 Abdurrahman Doğulu

 Levent Özses

 Tarık Tunçel

 Muzaffer Saruhan
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Hepimizin de içine girdikten sonra 
daha iyi gördüğü gibi diş hekimli-
ği bilim ve sanatın buluştuğu na-
dir mesleklerdendir. Bilim ağırlıklı 
yetişen ve o şekilde bir eleme sis-
temine tabi tutulan biz gençlerin 
fakülteye dahil olduktan sonra ilk 
yaşadığı duygu şaşkınlıktır genel-
de. Çevremizdeki herkes bizden 
üstün bir sanatsal yetenek bekle-
mektedir. Bu fakültenin öğrencisi 
olmuş bizler ilk yıllarımızda prek-
linik eğitiminin bir parçası olan 
alet çantalarımızı ediniriz önce.Bir 
yandan tıp derslerimize ısınırız,bir 
yandan önümüze mum,alçı,sabun 
ne gelirse yontarız. Heykeltraş 
yanımızın temellerini ilk olarak o 
anlarda atarız.En çok paylaşmayı 
öğrendiğimiz anlardır… Zamanla 
‘’Spatülünü alabilir miyim?’’gibi 
sorular yerini ‘’Alıyorum.’’ a bırakır. 
Tüm kampüs öğrencileri konsere 
giderken bizim ertesi güne yetiştir-
memiz gereken bir ödevimiz vardır 
kesin. Ağırdır diş hekimliği fakülte-
si; herkes uyum sağlayamaz ya da 
herkesin şansı yaver gitmez. Yıllar 
geçtikçe arkadaşlarımızdan fireler 
veririz. Sadece tek dersi geçeme-
diği için yıl kaybeden bir sürü arka-
daşımız vardır.

Stajlar başladığındaysa öğrenci, 
asistan, hoca döngüsüne hasta-
larda dahil olur ve farklı deneyim-
ler bekler bizi. Periodontolojide 
hastalarımız dişlerini fırçalasın diye 
dua ederken buluruz kendimizi ya 
da maydonoz ayıklarken. Tedavi 
stajında puanları yetiştirme telaşı 
sarar bizi. Ard arda kanal tedavi-
si yapmaktan parmaklarımız nasır 
tutar. Işınlı dolgu yapmak uğruna 
gözlerimizi mavi ışığın büyüsüne 
kaptırıvermişizdir. Pedodonti sta-
jında bize muzur gözlerle bakan 
çocuklar vardır ünitimizde. Bir gün 
masal anlatırız, ertesi gün çizgi 
film karakterlerinden bahsederiz. 
Cerrahide kök kırmadan çektiği-
miz her diş göğsümüzü kabartır. 
Ne de olsa eş, dost "Diş çekebili-
yor musun sen?" diye sorar durur. 
Oral diagnoz, tedavinin ilk aşaması 
teşhisi öğrendiğimiz, fakülte çapın-
daki hastaların bazen gelin-kayna-

na sorunlarını bile dinleyebildiğimiz 
bölümdür. Ortodontide genelde 
uzaktan öylece hayranlıkla ba-
kan kişi konumundayızdır. Protez 
stajındaysa okulun ilk gününden 
beri sürekli haşır neşir olduğumuz 
ödevlerimizi hasta ağzında gör-
menin şaşkınlığını yaşarız. Tek-
nisyen-klinik arasındaki mesafede 
sağ salim taşıdığımız köprüleri bir 
de hasta ağzına uyumlayabildiysek 
bizden mutlusu yoktur o gün.

Tüm bunların ardından hayata 
karşı oldukça hazırlıklıyızdır. Sabır-
sızsak sabretmeyi öğrenmişizdir. 
Çekingensek,mutlaka üstümüz-
den atmışızdır. Hayatta her türlü 
aksiliğin olabileceğine alıştırmışız-
dır kendimizi. Çok güzel dostluklar 
edinmişizdir, çünkü biz zor günler-
de de birlikteyizdir. Hem hakkımızı 
yedirmemeyi, hem de politik dav-
ranmayı ve aradaki ince çizgiyi öğ-
renmişizdir. Ek işler edinmişizdir; 
kaynakçılık, marangozluk, işçilik, 
psikologluk...

Artık bir mesleğimiz vardır. Başka 
bir deyişle altın bileziğimizi kolu-
muza takmışızdır. Bugün pek çok 
gencin üniversite mezunu olması-
na rağmen kendine bir unvan ve-
remediği ülke şartlarımızda biz diş 
hekimiyizdir!

Okulu bitirmiş olmanın verdiği 
mutluluk tabi ki hiçbir şeye deği-
şilemez  ancak zamanla azalır ve 
yerini kaygıya bırakır. Toplumun 
%4’lük diliminde yer alan,geleceğe 
ışık tutacak biz gençler elimizde 
diplomalar,kafamızda soru işaret-
leriyle dört bir yana dağılırız.Gele-
cek kaygısı taşıyan pek çok genç 
gibi önümüzdeki alternatifleri de-
ğerlendiririz. Ya kamu ya özel sek-
tör ya da akademik alanda ilerleriz. 
Plansız yürütülen sağlık politikaları 
içinde buluruz kendimizi.

Devletin son yıllarda pek çok yere 
açtığı ağız diş sağlığı merkezleri 
kamudaki alternatiflerimizdendir. 
Yılda birkaç kere yapılan diş heki-
mi atamalarında kaderimiz kuraya 
yani şansa bırakılmıştır bir anlam-
da. Devletin bütün mezunları istih-

dam edebilme kapasitesinin olma-
ması, sözleşmeli sağlık personeli 
olarak yapılan alımlar bizleri endi-
şelendiren noktalardır.

Fakültemizi bitiren bizlerin mua-
yenehane açabilmesi de güzel bir 
fırsattır ancak günümüzde bunu 
kullanabilmek de zordur.Yeni 
mezunlar olarak özellikle büyük 
şehirlerde pek çok deneyimli he-
kim arasında yer edinebilmemiz, 
çevre oluşturabilmemiz de boşa 
kürek çekiyormuş hissi uyandı-
rır bizlerde. Özelden hizmet alı-
mının engellenmesi, asgari ücret 
tarifeleri,muayenehanelerin siste-
me entegre edilmemesi, özel po-
likliniklerin hekimlerin maaşlarını 
ödememesi ya da ödemekte güç-
lük çekmesi mesleğe yeni adım 
atan bizler için oldukça yıpratıcı bir 
başlangıçtır.

Akademik yapıdaysa ‘DUS’nın 
resmi gazetede yayınlanması, mu-
allakta kalan bir uzmanlık kavramı 
kaygıyı artırmaktadır. Yıllardır dok-
tora eğitimi ve uzmanlık eğitiminin 
birbirine karıştığı ülkemizde dokto-
ra öğrencisi adı altındaki meslek-
taşlarımız bilimsel araştırmalarını 
ve klinik eğitimlerini beraber sür-
dürmeye çalışmaktadır.

Kazanması zor, okuması zor, bi-
tirmesi daha da zor olan dişhe-
kimliği fakültesinden yeni mezun 
olmuş bizler mesleğimiz adına 
değişmesi, düzelmesi gereken 
pek çok şeyin farkındayız. Top-
lum sağlığını etkileyen bir meslek-
te, kamuyla özel sektörün birbiri-
ne daha entegre hale getirilmesi 
gerektiğinin de farkındayız. Tüm 
bu farkındalıkların içinde çalışma 
gücümüzün, azmimizin, hayalle-
rimizin, değişime ve gelişime olan 
açlığımızın,dayanışmamızın ve tabi 
ki mesleğimize olan inancımızın hiç 
bitmemesi dileğiyle…

Mesleğimizin basamaklarını bera-
ber çıktığımız, aynı hayalleri pay-
laştığımız ve aynı hayatın gerçekle-
rini kucakladığımız arkadaşlarımıza 
sorduk.

Geleceğimizi milyonlarca genç olarak hep hayal ettik. Kendimizi 
yıllarca toplumda bir statüye koyduk. Ne istiyorduk? Hangi meslekle 
ömrümüzü geçirebilirdik? Emek emek hazırlandık sınav anı için. 
Bütün yıllarımızı birkaç saate sığdırdık. Ve tercihimizi diş hekimliği 
fakültesinden yana kullandık. Kendimize göre sebeplerimiz vardı. 
Kimimiz aldığımız puana göre tercih yaptık. Kimimiz eş, dost 
yönlendirmesiyle. Kimimiz tıp doktoru olmak isterken bir şekilde 
diş hekimliğinde bulduk kendimizi. Belki en çok da toplumumuzda 
hekim ünvanının getirdiği saygınlığa ulaşmak istedik.

Hazırlayan Cansu GÜLCAN
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1) Neden diş hekimliği fakültesini seçtiniz? Bilinçli bir tercih miydi?

2) Diş hekimliği fakültesi öğrencisi olarak üniversite hayatından beklentileriniz 
nelerdi?

3) Mezun olduktan sonra mesleki anlamda hangi yönü tercih ettiniz? (Akademik, 
devlet kurumları, özel sektör, vs.) Neden? İsteklerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

4) Yeniden tercih hakkınız olsa yine diş hekimi olmayı seçer miydiniz?

Dt. Orhan Hakkı Karataş
Diş hekimi ve ortodontist olmak istediğim için seçtim.
1) İsteyerek seçtim, diş hekimi ve ortodontist olmak için. Yani bilinçliydi.

2) Üniversite hayatından beklentim dolu dolu, gençliğin tadını çıkararak bir 4-5 yıl geçirmekti 
ama pek başarılı olamadık herhalde malum.

3) Akademik; çünkü akademisyen olmak istiyordum. Şu an istediklerimi gerçekleştirmek için 
devam ediyorum.

4) Yeniden tercih hakkım olsa ve bu bilinçte olsam kesinlikle seçmezdim.

Dt. Tuba Uluneke Uygun

Üniversite öğrencisi olmaktan beklentim mesleki anlamda kendimi 
geliştirirken sosyal hayatımın da en aktif dönemini yaşamaktı. Bir 
hastanın yüzünde o mutlu gülümsemeyi görmek gerçekten paha biçilmez 
bir mutluluk. Ama devlette de olsa, özelde de bir diş hekiminin çalışma 
şartları böyle kötüyse ve biri bana bunu söylemiş olsa hayır seçmezdim.
1) Puanlar açıklandıktan sonra yazılabilecek bölümlere baktık. El beceresi istiyor ama ben de 

var mı ki dedim; dantel, örgü vs. yapıyorsun o zaman vardır herhalde dediler. Bakanlıkta 
çalışan bir diş hekimi bayanla konuştum, biraz masraflı ama çok zorlamayan bir okul, 
zevkli bir meslek dedi. Tıp fakültesini hiç düşünmemiştim, mühendislik bana göre değil, 
öğretmenlikle de puana yazık etmeyelim. Diş hekimliği de iyi gibi duruyor neden olmasın 
dedim, öyle yazdım. Ne tam anlamıyla bilinçli ne de hiç düşünmeden yapılmış bir tercihti.

2) Üniversite öğrencisi olmaktan beklentim derse istediğin saatte girip çıkmak, hoca-
larla arkadaş-meslektaş gibi olabilmek, hoca geç kaldığı zaman dersin ya da sınavın 
düşmesi,sinema-tiyatroya gitmek gibi günlük sosyal aktivitelerin yanında yurt içi ve yurt 
dışı kültür turlarına da katılabilmek, mesleki anlamda kendimi geliştirirken sosyal hayatımın 
da en aktif dönemini yaşamaktı. Tabi daha ilk haftalarda ders programının yoğunluğu yü-
zünden halk oyunları ekibinin seçmelerinde il dışına gitmeniz gerekebilir denildiğinde vaz-
geçmek zorunda kaldığımda bütün anlatılanların şişirilmiş balon gibi abartı hikayelerden 
ibaret olduğunu anladım.

3) Devlet hastanesindeyim. Özel sektörde iş aradığımda asgari ücretle hatta bazı yerlerde 
daha bile düşük şartlarda çalıştırılmak istenildiğimizi gördüm. Özellikle yeni mezun ba-
yan diş hekimlerini sömürmeye hazır bekleyen kan emici meslektaşlarımız ve teknisyenleri 

gördüm. Teknisyenlerle çalışan meslektaşlarımı gördüm.Teknisyenlerden de teklif aldım ama 
‘Ağızda çalışır mısın?’ sorusuna ‘Evet.’ cevabı almadığım tek birisi bile olmadı.Onları şikayet 
etsem ispatım yoktu ama en azından ben alet olmak istemedim;o kadar emeğime,yıllarıma, 
ailemin bana harcadığı masrafa yazık. Zaten sonradan gördüm ki onlar büyük yerlerdekilerin 
de işine geliyor. Belediye başkanın-ın diş hekimi olduğu bir yerde bile bir teknisyen çok rahat 
hasta bakabiliyor;bırakın protez yapmayı kanal tedavisi yapabiliyorsa; halk da bunu bile bile 
oraya gidiyorsa yapabileceğim bir şey yok ki. Akademisyenliği düşündüm. DUS gelecek de-
nildi; istediğim bölüm(tedavi) uzmanlık kapsamına alınmadı. Uzman olmayacaksam doktoraya 
ne gerek var; severek çalışmayacağım bir bölümde uzmanlık yapılmaz dedim. Sonra iptali 
yada iyileştirilmesi istendi; onun kesinleşmesini bekleyeyim dedim. İptalinden sonra yeniden 
okul ortamına girip azarlanmak, emir eri olmak zor geldi.İsteklerimi gerçekleştiremedim; devlet 
hastanelerindeki diş hekimlerinin ne kadar zor şartlarda olduğunu gördüm. En ucuz malzeme-
lerle ki eksiklerin tamamlanabilmesi prosedürler yüzünden aylar alırken, kısıtlı zamanda, sterili-
zasyonun nasıl olduğundan asla emin olamadığınız aletlerle biri varsa ikisi eksik imkanlarla ne 
kadar verimli olabilirsiniz ki. Özele gitseniz sömürüleceksiniz, yer açsanız artık kimsede para 
yok ki muayenehaneye gelsin. Öğrendiklerimi uygulayabileceğim bir ortamım yoksa nasıl ke-
yifle meslek icra edebilirim ki. Üstelik herkes dünyanın en zengin mesleğinde olduğumu düşü-
nürken ilkokul mezunu bir temizlik işçisi ile aynı parayı hatta kimisine göre daha az kazanırken.

4) Bir hastanın yüzünde o mutlu gülümsemeyi görmek gerçekten paha biçilmez bir mutluluk. 
Ama devlette de olsa özelde de bir diş hekiminin çalışma şartları böyle kötüyse ve biri bana 
bunu söylemiş olsa hayır seçmezdim ki şu anda seçmek isteyenlere hep bu şekilde anlatıyo-
rum. Ama derseniz ki özel hastane ya da poliklinikte çalışacak diş hekimlerinin çalışma koşul-
ları iyileştirilecek; devlette imkanlar arttırılacak,muayenehane açacak olsan ADSM’ lerle yada 
özellerle uçurum bir rekabetin olmayacak, aklındakini ortaya koyabileceğin bir çalışma ortamın 
devlette de olsan özelde de sağlanacak ve hak ettiğin kadar en azından şimdiki gibi komik 
olmayacak bir de kazancın olacak, evet o zaman milyon kere gelsem yine seçerdim.

Dt. Deniz Serin

Sağlıkçı olmak istiyordum en yakın diş hekimliğini buldum.
1) Evet biraz bilinçli sayılabilir. Sağlıkçı olmak istiyordum, en yakın diş hekimliğini buldum.

2) Biraz daha boş zaman ve daha az yorulmak.

3) Devlet kurumu istemekteyim; henüz gerçekleştiremedim. Şu an özel sektörde çalışmaktayım.

4) İş imkansızlıkları yüzünden tercih etmezdim sanırım.

Dt. Arzu Dürer

Özel sektörde çalışıyorum ama bir çok zorluğunu gördüğüm için farklı 
düşünceler oluştu kafamda. Şu an akademisyenlik istiyorum.
1) Saygın ve iyi bir meslek olduğunu düşündüğüm için seçtim ama bilinçsiz bir tercih olmuş. 

Bunu şimdi daha iyi anlıyorum.

2) Üniversite hayatından beklentim; daha rahat ve sosyal bir ortamdı.

3) Özel sektörde çalışıyorum ama bir çok zorluğunu gördüğüm için farklı düşünceler oluştu ka-
famda. Şu an akademisyenlik istiyorum. Gerçekleştirebilmek için uğraşıyor ve çaba gösteriyo-
rum.

4) Kesinlikle hayır.
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Dt. Çağrı Erkaya

Akademik istemedim, devlet beni istemedi, mecburen özel sektör
1) Bilinçsizdi.

2) Yaz, kış, sabah, akşam, senelerce sürünmek değildi beklentim.

3) Özel sektör. Akademik istemedim, devlet beni istemedi,mecburen özel sektör.Memnun 
değilim.

4) Asla.

Dt. Ahmet Canbulut

İsteklerimi gerçekleştirebilecek, kendimi geliştirebilecek ortamı da 
özel sektörde yakalayabildiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 
Yeniden tercih hakkım olsa evet; yeniden diş hekimliğini yazarım ve bir 
parantez açarsam da bu ülkede sağlık sektörünün gücünü kolay kolay 
kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
1) Diş hekimliğini seçmekte ki asıl amacım tabi ki doktorluğun saygın bir meslek olması ve 

maddi açıdan imkanlarının iyi olduğunu düşünmemdi. Yaptığım araştırmalarla da bana uy-
gun bir meslek olduğunu gördüm ve tercihimi yaptım. Bu sebeple zannedersem bilinçli bir 
tercihti.

2) Genel manada üniversite hayatımdaki beklentilerim;daha çok gezmek,eğlenmek, daha 
sosyal bir yaşamdı.Fakat fakültenin zor ve yorucu bir temposu olmasından dolayı bu bek-
lentilerimi karşılayabildiğimi söylesem sanırım koskoca bir yalan olur. Ama yinede daha 
sosyal bir ortam oluşturmak da şartlar ne olursa olsun kişinin kendi elinde, istiyorsa her 
şekilde zaman ayırabileceğini düşünüyorum.

3) Mezun olduktan sonra özel sektörde şansımı denedim. Çünkü belli bir yaşa gelmiştim ve 
bir birey olarak bir şeyler yapmam gerektiğini, açıkçası para kazanmam gerektiğini düşün-
düm. Bu yüzden de çalışma hayatına atıldım.İsteklerime galince maddi açıdan evet tatmin 
olduğumu söyleyebilirim. İsteklerimi gerçekleştirebilecek, kendimi geliştirebilecek ortamı da 
özel sektörde yakalayabildiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fakat şunu da söylemeden 
geçemeyeceğim gördüğüm şu ki meslekteki saygınlığı, bazı mesleğini kötüye kullandığını 
düşündüğüm meslektaşlarımız maalesef düşürmüşler. O beklediğim hekim saygısı insan-
larımızda maalesef kalmamış.Ama bu saygıyı kazanmak da kaybetmek de kendi elimizde ; 
bunun içinde hekimler olarak duruşumuzdan bir şey kaybetmeyerek bu saygınlığımızı geri 
alabileceğimizi düşünüyorum.

4) Yeniden tercih hakkım olsa evet; yeniden diş hekimliğini yazarım ve bir parantez açarsam 
da bu ülkede sağlık sektörünün gücünü kolay kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

Dt. Rukiye Kayaçal

Atanamadığım için bunu seçmek zorunda kaldım
1) Kuzenim diş hekimi. Ona özendim, aslında ailemde istiyordu. Bana da o dönem için man-

tıklı bir seçim gibi gelmişti.

2) Çok bir beklenti içinde gitmedim açıkçası. Ama bu kadar zor ve yıpratıcı bir bölüm olduğu-
nu tahmin etmiyordum.

3) Özel sektörde çalışıyorum. Kendi işim ama isteğim bu doğrultuda değildi. Atanamadığım için 
bunu seçmek zorunda kaldım. 

4) Kesinlikle hayır. 

Dt. Betül İnce
Bilimsel olması, teknisyen eğitiminin dışında tıbbi eğitim ve doktorluk 
vasfının daha fazla kazandırılması
1) Diş hekimi kulağa havalı geldiği ve tıp fakültesine de puanım yetmediği için.

2) Bilimsel olması, teknisyen eğitiminin dışında tıbbi eğitim ve doktorluk vasfının daha fazla ka-
zandırılması .

3) Devlet kurumu.Çünkü işin içine ticaretin girmesinin mesleki saygınlığı azalttığına inanıyorum.

4) Hayır.

Dt. Mert Bülte
İleride iyi bir meslek sahibi olmak istedim.
1) Puanımın yettiği bölümler içinde ailemin en çok istediği yerdi. İleride iyi bir meslek sahibi olmak 

istedim.

2) Daha sosyal olmak ve daha az yorulmak

3) Akademik bir hayat.Hayır, gerçekleştiremedim.

4) Aynı koşullarda yine aynı bölümü seçerdim.

Dt. Hava Yiğit
En başa tıp fakültelerini sıraladım, arkasından diş hekimliği fakültelerini.
1) Bilinçsiz tercihti. En başa tıp fakültelerini sıraladım,arkasından diş hekimliği fakültelerini.Diş 

hekimliği oldu.

2) Köle Isaura gibi çalıştık üniversite hayatı boyunca. Daha sosyal bir üniversite olabilirdi.

3) Özel sektörü tercih ettim. Ama isteklerimi gerçekleştiremedim.

4) Yeniden hakkım olsa seçmezdim.

Dt. Serkan Duran
Yaptığım işten zevk alamam devlette.Devlette köreleceğimi düşünüyorum.
1) Puanıma uygun ,iş garantisi olan bir diş hekimliği vardı.Bilinçli yaptığımı düşünüyorum.

2) Beklentilerim fazla yoktu. Liseye göre daha sosyal bir hayat.Kendi aramızda eğlendik yetti 
bana ama arada parti, sinema, konserler, geziler, yaşıma göre doğal şeyler…

3) Özel sektörü seçtim. Devlet daha avantajlı ama ben askerliğim bitince de özel sektörde de-

vam etmeye çalışacağım. Nedeni ise yaptığım işten zevk alamam devlette. Devlette körelece-

ğimi düşünüyorum. Açıkçası devlet egomu tatmin etmeye yetmez.

4) Sanırım yine seçerdim ama baya bir zorlanırdım. Emin değilim aslında.
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Bilindiği üzere TDB tarafından; tüm dişhekimleri odalarını kapsayacak şekilde bölgesel eğitimci dişhekimleri 
grupları oluşturmak ve bu alandaki faaliyetlerin ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile “Eğitmen 
Dişhekimi Eğitimi Projesi” hayata geçirilmiştir.

Prof. Dr. İnci OKTAY ve TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu tarafından  yürütülen  proje;  28 Şubat 
2010 tarihinde Diyarbakır’da başlamış, bugüne kadar  8 Oda bölgesinde (İzmir, Antalya, Trabzon, Sakarya, 
Konya, Adana, Mersin) yapılan 10 eğitim ile  13 ilimizden toplam 535 meslektaşımız eğitmen dişhekimi 
sertifikası almıştır.

İkinci eğitim dönemi, 25 Eylül 2010 tarihinde Sivas’ta başlayacak olup, 16 Oda bölgesinde eğitimler 
düzenlenecektir. İkinci dönem eğitimlere 1000’in üzerinde meslektaşımızın katılması beklenmektedir.

Eğitmen Dişhekimi Eğitimi  II. Dönem Programı

Tarih Oda Eğitime Katılan Oda Bölgesi

25.09.2010  SİVAS SİVAS

03.10.2010  GAZİANTEP GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ

09.10.2010  UŞAK UŞAK

16.10.2010  EDİRNE ÇANAKKALE, EDİRNE, TEKİRDAĞ

23.10.2010  BALIKESİR BALIKESİR

24.10.2010  BURSA BURSA

27.11.2010  ZONGULDAK ZONGULDAK

04.12.2010  ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR

11.12.2010  KAYSERİ KAYSERİ

18.12.2010  AYDIN AYDIN, MUĞLA

19.12.2010  DENİZLİ DENİZLİ

25.12.2010  HATAY HATAY

08.01.2011  ANKARA ANKARA, ERZURUM

09.01.2011  ANKARA ANKARA

15.01.2011  SAMSUN SAMSUN

12.02.2011  İSTANBUL İSTANBUL

19.02.2011  İSTANBUL İSTANBUL

Eğitmen Dişhekimi Eğitiminin 
II. Dönemi Başlıyor

İşyeri Açma Ruhsatı İle İlgili 
Danıştay Kararı

Muayenehaneler uzunca bir süre, sadece İl Sağlık 
Müdürlüğü ve ilgili Oda’ya bildirimde bulunarak açı-
labilirken; 2005 yılında çıkartılan İşyeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te “Yetkili idare-
lerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” 
hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm belediyeler tara-
fından içinde muayenehanelerin de bulunduğu sağlık 
kuruluşlarının da işyeri açma ruhsatına tabi olduğu 
şeklinde yorumlanmıştır. 

Bu yöndeki yorumların hukuka uygun olmadığı şek-
lindeki değerlendirmeler ve açılan davalar üzerine 
13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Yönetmelikle İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin bi-
rinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan bu değişiklikle,  önceden “ Yetkili idarelerden 
usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” şeklinde 
olan fıkraya, bu cümleden sonra gelmek üzere “İş-
yerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dı-
şında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek 
kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen 
izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan 
kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan 
açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.» 
ibaresi eklenmiştir. 

Böylelikle  aralarında muayenehaneler, poliklinikler, 
tıp merkezleri ve özel hastaneler gibi İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 
olmayan işyerleri hakkında da bu yönetmeliğin uygu-
lanacağı öngörülmüş, üst hukuk normlarına aykırı bir 
şekilde Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
verdiği ruhsatla açılan sağlık kuruluşlarının belediye-
den işyeri açma ruhsatı almadan açılması engellen-

miş, sağlık kuruluşlarından işyeri izin harcı alınması 
da mümkün hale getirilmiştir. 

Söz konusu düzenlemeye karşı Türk Dişhekimleri 
Birliği’nin yanı sıra Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Ba-
rolar Birliği de dava açmış; Danıştay tarafından önce 
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ancak iti-
raz üzerine karar kaldırılmış; sonrasında da davanın 
reddine karar verilmiştir. Söz konusu Karar temyiz 
edilmiş olup halen Danıştay’da temyiz incelemesi 
sürmektedir.

Yönetmelikle getirilen bu değişikliğin hangi sağlık 
kuruluşlarına uygulanacağı, mevcut sağlık kuruluşla-
rının da bu ruhsatı almak zorunda olup olmadığının 
ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Yönetmeliğin Ge-
çici Maddesindeki “Bu Yönetmelik yürürlüğe girme-
den önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış 
bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz” hükmü 
uyarınca; Yönetmelikle, muayenehaneler ve özel 
sağlık kuruluşlarına getirilen işyeri açma ruhsatı alma 
zorunluluğunun ancak bu zorunluluğun getirildiği 
13.4.2007 tarihinden sonra açılan işyerlerine uygu-
lanabileceği düşünülmektedir. 

İşyeri açma ruhsatı almadığı için faaliyetten men edi-
len bir güzellik merkezinin açtığı davada Danıştay 8. 
Dairesi tarafından 10.6.2009 tarihinde verilen bir ka-
rarda da “…Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden 
alınan 27.3.2006 tarihli Uygunluk Belgesi ile faaliyete 
geçen işyerinin, bu tarihten sonra 13.4.2007 tarihin-
de  yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik deği-
şikliğiyle getirilen kurallara tabi tutulmasında hukuka 
uyarlık bulunmadığı…” değerlendirmesinde bulunul-
muştur. 

Bu durumda, söz konusu yargı kararı da dikkate alı-
narak, işyeri açma ruhsatının talep edilmesi halinde 
13.4.2007 tarihinden sonra açılan işyerlerine uygu-
lanması söz konusudur.
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“Okullar olmasa maarifi ne güzel idare ederdim” 
sözüyle ünlü Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin eseri 
olan, bilimsel dişhekimliği eğitimi veren, okulumuz 
22 Kasım 1908’de açılmıştı. Bundan 20 yıl sonra, 
çalışma şartlarımızı belirleyen 1219 sayılı “Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası” kanunu 14 Ni-
san 1928’de çıktı.

Yüz yıllardır bu topraklardaki insanların ağız ve diş 
sağlığı sorunu; konunun önemi anlaşılamadığın-
dan ehliyetsiz kişilerin ellerine bırakılmıştır. Dişçi 
denilen bu kişiler arasında berber ve nalbantlar 
vardı. 1219 sayılı kanunla, bu sahteciler de kontrol 
altına alınmak istendi. “Dişçi” ünvanı alabilmek ve 
sadece diş çekip protez yapmak yetkisi kazanabil-
mek için, bunlar “Dişçi Mektebinde” belli bir süre 
eğitimden sonra imtihan ediliyorlardı. Belge alan-
lara muayenehane açma yetkisi verildi. Sınırlı yetki 
hududunu aşanlardan başka “Dişçi Mektebinden” 
diploma almadan çalışan “Sahteciler” de vardı, 
öyle ki sayıları Diş Tabiplerinden çoktu.

Sahtecilerden başka, kamu ve özelde çalışan 
meslektaşlarımızında bir çok sorunları vardı. Bu 
sorunlar; halkımızın genelde sağlık, özelde ise 
ağız ve diş sağlığı sorunlarının artmasına, aile ve 
ülke ekonomisinde ise gereksiz harcamalara se-
bep oluyordu. 1219 sayılı kanun tabiplere “Mesleki 
Örgütlenme” hakkını vermişti. Türk Tabipler Birliği 
böylece kuruldu. Diş tabiplerine; TTB ve Tbb Oda-
larında, önceleri, hiç yer verilmedi. Sonraları iki diş 
tabibinin Birlik ve Odalarda yer almasına imkan ve-
rildi. Bu, bir anlamda meslek şövenizmiydi.

TTB ve Odalarında kısıtlı sayıda yer almamızdan 
dolayı ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nde olmasına 

rağmen sorunlarımız eksilmeyip artıyordu. Yeter-
siz cezalardan cesaret alan sahteciler çoğalmıştı. 
Teknisyenler işbirliği yapan meslektaşlarımız en-
gellenmiyor, asgari ücret altında fatura kesmeler, 
iki yerde muayenehane açmalar, tabela standard-
larına uymayanlar, Oda’ya kayıtlı olmadan çalı-
şanlar, reklam verenler, meslek onuruna uymayan 
davranışda bulunanlar engellenmiyordu.

Diş tabipleri, röntgen ve iyonizasyon radyasyona 
maruz kaldıkları için şua izni ve tazminat alamıyor-
du. 6454 sayılı kanuna 1621 ile 32. maddeye bir 
“fıkra” eklendi. Kamuda çalışan diş tabiplerinin 12 
ayları 15 ay sayıldı. Ayrıca 657 sayılı kanunun 103. 
maddesinin 2. Paragrafına göre, yılda 4 haftalık 
şua izni kullanmaya başladılar. Ancak 1973-74’de 
kazanılmış ve bir çok kamu meslektaşımızın ya-
rarlandığı bu hak 1980’den sonra elimizden alın-
dı. Çünkü kamuda çalışan bazı meslektaşlarımız, 
maalesef, çalıştığı yerde “röntgen cihazı” yokken 
varmış gibi bu hakkı kullanıp kötü örnek oldular. 
Kazanılan hakkımızın iptal edilmesine neden oldu-
lar. TTB ve Odaları bu konuda da, asıl suçluları en-
gelleyip cezalandırmadıkları gibi yasal hakkımızın 
kaldırılmasında da sessiz kaldılar.

Bu hakkın kazanılması için İzmir Dişhekimleri Der-
neği Başkanlığımda, aynı uğrası birlikte verdiğimiz 
Türk Dişhekimleri Cemiyeti Başkanı rahmetli arka-
daşım Tonguç Görker’i ve Çanakkale eski millet-
vekili Mustafa Çalıkoğlu’nu anmayı bir vefa borcu 
bilirim.

Başkanı olduğum İzmir Dişhekimleri Derneği, genel 
kurulu 1973 ve 74 yıllarında dişhekimlerinin ayrı bir 
Birlik ve Oda kurmaları için çalışmalara başlanması 

kararını aldılar. Bu konuda çalışmalara başlandı. 
1925’de kurulan Türk Diş Tabipleri Cemiyeti’nin 
1973’te Ankara’da açılan şubesi de, 1983 Genel 
Kurulu’nda aynı konuda karar aldı. Orhan Özkan, 
Cem Baykan, Osman Özyürek’ten oluşan komis-
yon evvelki tüm çalışmaları ve on yıllık belgeleri, 
değerlendirerek “Yasa Taslağı” hazırladılar. Ko-
misyondaki arkadaşlarım ile, sürekli destek veren 
ve TBMM’ deki çalışmalara katılan Prof.Dr.Hüsnü 
Yavuzyılmaz’da unutulmaması gerekenlerdendir. 

İstanbul milletvekili meslektaşımız Prof. Dr. Er-
cüment Konukman, bunu, “yasa teklifi” olarak 
TBMM’ne sundu. 94 maddelik bu teklif ilgili ko-
misyonlarda görüşüldükten sonra 62 maddeye 
indirildi. Bunların da 13 maddesi, sadece, TTB Ka-
nunu’nun değişmesi gereken maddeleri ile ilgilidir. 
3224 Sayılı Kanunumuza göre antidemokratik  ve 
merkeziyetçi olan TBB kanunun da değişiklikler 
yapıldı. 49 maddeye indirilen kanunumuzun ge-
rekçesini okuyanlar, bugün eksik saydıkları bazı 
konuların bu gerekçede ve kabul edilmeyen mad-
delerde var olduğunu göreceklerdir. 3224 sayılı 
kanunun çıkarılması sırasında en büyük muhalefeti 
TTB’den ve organlarında çalışan kendi meslektaş-
larımızdan gördük. Acı ama gerçek budur.

07.06.1985’de kabul edilip 24 Haziran 1985’de 
yürürlüğe giren kanunumuzun Geçici 1. Madde-
sine göre üç ay içinde kuruculuk için müracaat 
eden dişhekimleri “Valinin” başkanlığında toplandı. 
5 dişhekiminden oluşan “Geçici Yönetim Kurulu-
nu” seçtiler.

Orhan Özkan Başkanlığındaki Yönetim Kurulu; 2. 
Başkan Ahmet Yavuz Ertürk (SSK Topraklık Baş 
Tabibi), Genel Sekreter Osman Özyürek (Serbest), 
Sayman Faruk Göknar (Ankara Hastanesi) ve üye 
Kenan Eratalay (Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi) 
ile, 20 Kasım 1985’de göreve başladı. 25 yıl önce 
göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, tarihi ve şe-
refli olduğu kadar sorumluluğu büyük bir görevin 
bilinci içindeydi.

TDB’nin oluşmasını sağlayacak, en az 10 Odanın 
kurulması gerekiyordu. Bilimsel özgürlükten (fakül-
telerimiz) sonra, mesleki örgütlenme özgürlüğün-
de de ve Anayasa güvencesinde ilk adım atılmıştı.

Bir ay içinde; en az 500 Diş Tabibinin kaydının 
yapılması için isim ve adreslerini bulmak, kayıtlar 
için olanak sağlamak, kolay bulunabileceğimiz yer 
ve kirası, noter tastikli makbuzlar ve defterleri vb. 
araçlar ile Diş Tabiplerine duyuru göndermeyi sağ-
lamak veya yaratmak zorunda idik. Sorunlarımıza 

Geçmişte Birgün

20
Kasım 1985
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ilk ciddi yardımı ATO’dan gördük. Dişhekimlerince 
unutulmayacak bir anlayış ve desteği veren, as-
kerlik arkadaşım ve ATO Başkanı rahmetli Prof Dr. 
Ahmet Yaycıoğlu’nu da şükranla anıyorum. Adres, 
personel ve teknik araçlar olarak bütün olanakları-
nı kullanmamıza izin verdi.

Tabip Odası’ndan sağladığımız adreslerle 1480 
Dişhekimine göreve başladığımızın 2. günü, 
“Önemli Duyurumuzu” bastırıp postaladık. Bun-
lardan 300 kadarı adres değişikliğinden geri geldi. 
Duyuruyu, haber olarak çeşitli gazetelerde, deği-
şik tarihlerde yineledik. İlk 15 gün sonucunda üye 
sayımız iki yüzü bile bulamamıştı. Gazeteye paralı 
ilan vermekle yetinmeyip 11.12.1985 tarihli “Uyarı 
Yazısını” kayıt olmayanlara gönderdik. Tüm bu ça-
balara ve kayıt olmayanların mesleklerini serbest 
icra edemeyecekleri gibi, 46. Maddeye göre 100-
300 bin liraya kadar cezalandırılacağı kanun hük-
mü hatırlatıldı. Kayıtların kapanmasına 5 gün kala 
üye sayımız ancak 368’e ulaşabilmişti.

Merkez Ankara olduğu için, Birliğimizin organların-
da Ankara delegasyonunun yeterli sayıda temsil 
edilememesi ilk kuruluş aşamasında, Birliğin çalış-
malarını büyük oranda aksatacaktı.

Güçlü bir TDB’nin kurulamaması ve ülke düzeyin-
de yaygın bir örgüt kuramaması belli başlı konula-
rımızın yine ortada kalmasına ve halkımızın ağız diş 
sağlığı konusunda sorunlarının artmasına neden 
olacaktı.

Dişhekimlerinin toplu bulunduğu kurumların yetki-
lilerini ziyaret ederek, üye kayıtlarına destek olma-
larını istedik. Bizleri kabul inceliğini gösteren; mes-
leğimizin ilk Rektörü Prof. Dr. Şakir Akça, Ankara 
Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan 
Güvener, Gazi Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Köksal Baloş, GATA Dişhekimliği Merke-
zi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Erdoğan teşekkür ve 
saygı ile andıklarımız arasındadır. Yönetim Kurulu 
üyeleri olarak, muayenehanelerdeki meslektaşları-
mızı da tek tek ziyaret edip kanunumuz hakkında 
bilgiler verdik. Örneğin ben 270 meslektaşımı zi-
yaret ettim.

İnançlı birlikteliğimiz sonucu, meslektaşlarımızında 
ilgisi ile 20 Aralık 1985’de üye sayımız 812 olmuş-
tu. Umulanın üstünde bir sayı ile ADO’nun 1. Ge-
nel Kurulunu yapmak fırsatını veren meslektaşları-
ma da teşekkürü bir borç bilirim.

Geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de, gü-
nün koşullarına göre değişen sorunlarımız vardı 
ve olacaktır. Bunun için konularımızı, sorunlarımı-
zı ve çözüm yollarını çok iyi bilmek, bilmediğimiz 
konularda konuşup yazmamak ve meslektaşlar 
arasında dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. 
Meslektaşlarımızı çalıştıkları yerlere ve bulunduk-
ları kurumlara göre ayırmadan sever ve sayarsak, 
geçmişin kontrolsüz ve disiplinsiz bir ortamının 
yarattığı olayları hatırlatarak kırgınlıkları sürdürmez-
sek, tüm uğraşılarımızı öncelikle halkımızın sağlığı 
ve dişhekimliğinin daha da yücelmesi için verirsek, 
arzuladığımız saygı ve imkanlar dolu ortamın yara-
tılmaması için bir sebep yoktur. Kısacası, tavuklar 
gibi gıdaklayarak değil, balıklar gibi sessiz hedefle-
rimize varmalıyız. 

Çünkü; önümüzde yılların birikimi olan çözüm bek-
leyen yeni sorunlar vardır. Kanunumuzun 3, 11, 
17, 19, 26, 40, 42 ve 45. maddeleri ve diğer mad-
delerindeki faaliyetlerin eksiksiz ve dişhekimliğine 
yakışır bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Çünkü; vatanımızın kurtarıcısı, devletimizin kuru-
cusu Büyük Önder Atatürk, Ankara’mızı devlet 
merkezi yaparken Başkentin her yönden diğer 
kentlere örnek olmasını ve tüm ülkeye ışık tutma-
sını istemişti.

Bu isteğe duyduğumuz saygı ve inançla sorunları-
mızı halledecek meslektaşlarımıza başarılar diliyo-
rum.

Dt. Orhan H. ÖZKAN
ADO Onursal Başkanı

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarih ve 27661 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 15.02.2008 tarih ve 
26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ayakta Teşhis ve Te-
davi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik 
yapılmıştır. Yeni düzenlemelerde, muayenehanelerin taşıması gereken 
fiziksel koşullarda değişikliğe gidilmiş, 03.08.2010 tarihinden önce açılan 
muayenehanelerin de yeni koşullara uygun hale getirilmesi için 1 yıl süre 
tanınmıştır. 

Odanıza, üyeleriniz tarafından, Yönetmelikte muayenehane açma koşul-
larında yapılan değişikliklerin diş hekimleri tarafından açılan muayeneha-
neleri etkileyip etkilemediği yönünde sorular yöneltildiği ifade edilmektedir. 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönet-
melik, ‘Kapsam’ başlıklı 2. maddesinde de ifade edildiği gibi ayakta 
teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların 
işletenleri ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Yönetmeliğin 7. maddesinin 
2. fıkrasında da muayenehane, ‘bir tabip tarafından mesleğini ser-
best olarak icra etmek üzere açılan, cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin 
yapılmadığı işyeri’ olarak tanımlanmıştır. 

Oysa bilindiği üzere, diş hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra et-
mek üzere münferiden ve müştereken açtıkları ağız ve diş sağlığı hizmeti 
verilen muayenehane ve özel sağlık kuruluşları 14.10.1999 tarih ve 23846 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yer  alan düzenlemelere 
tabidir. Nitekim söz konusu Yönetmelikte muayenehane, ‘diş hekim-
inin mesleğini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtığı sağlık 
kuruluşu’ olarak tanımlanmış olup, yapılan düzenleme değişikliklerinin 
bu anlamda diş hekimleri tarafından açılmış olan muayenehaneleri 
kapsamadığı kanısındayız.

03.08.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta 
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 

Yönetmelikte yapılan değişikliğin yarattığı kafa karışıklığı 
nedeniyle duyulan gereklilik üzerine TDB Hukuk bürosundan 

alınan görüş aşağıda sunulmuştur.

Üyelerimizin dikkatine...
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—Astra Tech’ten büyüyen güç 

ŞİMDİ KONİK 

APEKS FORMUNDA

OsseoSpeed™ TX implantlar
Bizler Astra Tech Dental’de ürünleri sürekli geliştirmek, güvenilir uzun 
dönem başarı sağlamak ve aynı zamanda sizlerin işini günden güne 
kolaylaştırmak için devamlı gayret içerisindeyiz.

Osseospeed TX İmplantlar ile

•   Farklı yüzeye sahip implantların daha az etkili olabileceği zor vakalar 
dahil tüm hastalar için öngörülen sonuçlar elde edilir.

•    Konik apeks sayesinde tüm vakalarda implantın yerleştirilmesi 
kolaylaştırılır.

•  İmmediyat implantasyon ve erken yükleme protokolleri için 
iyileştirilmiş biyolojik destek sağlanır.

•  Klinik olarak ispatlanmış marjinal kemik seviyesinin korunması 
sağlanır. 

Uzun dönem 
kemik seviyesinin 
korunmasında 
üstünlük

40’tan fazla basılı 
yayında* Astra Tech İmplant Sistemi ile 
kemik kaybının yüklemenin ilk yılı boyunca 
ortalama 0.3 mm olduğu ve sonrasında da 
bu seviyenin stabil kaldığı bildirilmiştir. Bu 
sonuç, “5 yıl sonra ortalama 1.5 mm kemik 
kaybı” olarak belirlenmiş mevcut standart 
norma göre en az dört kat daha iyidir. 
 

*İsteğe bağlı referanslar mevcuttur.

Ankara	 :	Tahran Cad. No:4/12 Kavaklıdere/Ankara • Tel: 0312 426 99 67 - 426 99 68 • Fax: 0312 468 78 00
İstanbul	:	Cumhuriyet Cad. Platin Apt. No:21/5 Elmadağ-Taksim/İstanbul • Tel: 0212 361 49 01 - 361 49 02 • Fax: 0212 361 49 04

Produced by Astra Tech AB – a company in the AstraZeneca Group. www.astratechdental.com
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Dişhekimliği hizmetleri de son yıl-
larda  Sağlık Bakanlığı’nın yükselen 
değerlerinden biri olmuştur ve çok 
sayıda ADSM ve DTPM (Diş Tedavi 
Protez Merkezleri) açılmış, 2014 yı-
lın kadar birçok benzer merkezlerin 
açılmalarının planları yapılmıştır.

Bu kurumlarda çalışan meslek-
taşlarımız TDB ve FDI standartla-
rının çok çok üstünde çalıştırıla-
rak, özlük haklarına yansımayan 
ödemelerle emekleri sömürül-
mekte ve her geçen gün mutsuz 
ve meslek hastalığı riskine yakla-
şarak yaşamaktadırlar.

Sorun sadece çok fazla sayıda has-
ta bakmakla da bitmiyor. Sağlık Ba-
kanlığı’nın toplumun ağız ve diş sağ-
lığı sorunlarını kamu yoluyla çözme 
inadı ve bunun sonucunda atıl vazi-
yette bekleyen muayenehaneler ve 
insanların  ADSM’ler, kamu kurum 
ve kuruluşları önünde yığılmalara yol 
açıyor. Yine bu inat yüzünden, ge-
rek bu planlamayı yapanlar gerekse 
de başhekimler daha bazla hasta 
baktırma’nın  yollarını arıyorlar. 

Hastanelerde hizmet alımıyla çalıştırılan personelin 
(temizlik, bilgi işlem ve güvenlik) teminin de  has-
tanelerin metrekare alanı, yapılan tahakkuk veya 
akşam beşten sonra yapılan poliklinik sayıları gibi 
kriterlerle belirlenmesi nedeniyle başhekimler  he-
kimleri daha çok hasta baktırmaya zorluyor.

Kamu çalışanlarının sorunları her geçen gün ar-
tıyor, emekleri sömürülüyor.

Performansa dayalı sistemde çalışanların sıkıntıları 
her geçen gün artıyor. Yardımcı personel eksikliği 
bu tahakkuk dayatmaları yüzünden gelecekte daha 
büyük sıkıntılar yaratacak.

Performansa dayalı sistemde özlük haklarına yansı-
mayan ödemeler yıllardır en büyük sorun olarak her 
platformda dile getirildi. Sağlık Bakanı hep sözler 
verdi, en az iki maaş kadarı emekliliğe yansıyacak 
diye, ama gün geçtikçe bu sözler unutuldu. Şimdi  
avans olarak bir kısmı maaşlara ilave edildi, onunda 
primleri çalışanlar tarafından ödeniyor ki bu da da-
ğıtılan ücretlerde kayıplara neden oluyor.

Performansa dayalı sistemde hastanelerde bir aylık 
yapılan işlemlerin toplamı sonucu yapılan tahakkuk-
lara göre ödemeler yapılıyor. Burada her bir hekim 
yaptığı her dolgu, her protez, her detertraj için bir 
ücret alıyor. Yani sonuçta her iş için bir birim ücret 
alıyor, bunların toplamı o aylık performans ödemesi 
oluyor. 

Hastaneler de SGK’dan yapılan her iş için her ay 
sabit bir ücret alıyor, yani hep aynı ücreti alıyor. Bu 
ödemelerdeki hesaplamalar da birçok yanlışlıklar 
var. Şöyleki;  Bir hekimin iki ay süreyle aynı işi yap-
tığını var sayacak olursak, aynı puanı yapan bu 
hekim aynı ücreti alamıyor. Hatta farklı kurumlarda 
aynı yapılan puanların karşılığı da aynı ödemeler ol-
muyor. 

Hastane ortalamaları, başhekimin dağıtacağı mik-
tar, hastane ortalamasına göre performans alan ki-
şilerin sayısı gibi birçok faktör bu farklılığı yaratmak-
ta. Oysa yapılan iş aynı, hastanenin SGK’dan aldığı 
ücret her zaman aynı, ama hekimler açısından aynı 
yapılan işlerin fiyatları farklı. Bu ay okluzal dolgu iki 
lira, bir daha ki ay bir lira gibi. Hekimlerin kendi in-
siyatifi sadece hastalarına bakmaları. Hekimlerimi-
zin kendi inisiyatifleri dışındaki nedenlerden dolayı 
ücretlerinin azalması  emeğin sömürüsü demektir. 

Mesai sonrası çalışmalar başladı. Mesai sonrası 
çalışmalarda yardımcı personel sıkıntıları da had 
safhada. Aynı kliniklerde gündüz çalışan yardımcı 
personellerin yarısı ile aynı işler yapılmaya çalışılı-
yor. Daha da kötüsü bu kişiler sözleşmelerdeki bazı 
maddelere dayandırılarak, ek ödeme verilmeden 
çalıştırılıyor. Bir nevi angarya…Sömürünün dini, 
milleti, cinsiyeti yok! 

Mesai sonrası ödemelerin gündüz ve gece tahak-
kuklarının ayrı olarak ücretlendirilmesi ve ödemelerin 
ayrı olarak yapılması doğru olacaktır. Tam  karşılığı 
olmayan, bir kısım artışlar veya aynı tahakkuklarla 
yapılacak ödemeler, yine hekim emeğini sömürme 
ye dönüşecektir. Gündüz çalışanların emeği ucuz-
latılacaktır.

Hastanelerde, hastane ortalamasından döner ser-
maye alan kişilerin sayısı ne kadar fazla olursa, 
aktif emeğin karşılığı düşüyor. Bir dönem SSK ‘la-
rın batma nedenine benziyor. Bir emekliye bir ça-
lışan düşüyordu. Hastanelerde Kalite Sorumlusu, 
Protez Onay, Protez labaratuvar sorumluları gibi 
asli görevlerini yapmayan kişilerin işlerini üstlenen 
çalışanların  ortaya çıkması ve bu kişilere hastane 
ortalamasından ödemeler yapılması yine hastane 
ortalamasından performans alan ve sayılarının neye 
göre arttığı bir türlü bilinemeyen çalışanların varlığı 
nedeniyle performans ödemeleri azalmaktadır. 

Tabi ki aynı iş yerinde çalışan, çeşitli görevlerde 
olan ve bir bütünü oluşturan kişilerin döner sermaye 
almamasını düşünmek, asla haklı, doğru bir düşün-
ce şekli olamaz.

Ama şunu söyleyebiliriz ki, ADSM ’lerin tahakkuk-
larının yüzde onunu kaynak olarak aile hekimlerine 
gönderileceğine, bu ödemelerin kaynağı olarak kul-
lanılabilir. Aylık izin, kongre veya heyet raporlu has-
talıklarda hastane ortalamasından puan verilmesi 
konusunda yıllardır süren söylemlerimize verilen 
cevabın “bunun bir performans ödemesi olduğu ve 
çalışılmayan dönemlerde, verilemeyeceği “ şeklinde 
ki cevapların ne denli gerçek dışı ve  çelişkili olduğu 
da görülmektedir.

Kamuda çalışanların özlük haklarına yansıya-
cak birçok konu bugün itibariyle göz ardı edil-
mektedir. Kamu çalışanları ile serbest  çalışan 
hekimlerimizin sorunları ortaktır.

Bu sorunlar aynı potada eritilebilir, çözülebilir.

Kamuda Çalışan 
Dişhekimleri Sömürülüyor

Sağlık, herkesin hakkı ve sağlıklı olmak 
hepimizin dileği. Anayasaya göre devlet 
herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı 
içerisinde sürdürmesini sağlamak amacı 
ile sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp 
hizmet vermesini düzenler. Devlet bu 
planlamayı yaparken özel sağlık kuruluşları ve 
muayenehaneleri de kullanmak zorundadır.
Yazan Serdar SÜTCÜ
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“Bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımız TDB ve 
FDI standartlarının çok çok üstünde çalıştırılarak, 
özlük haklarına yansımayan ödemelerle emekleri 
sömürülmekte ve her geçen gün mutsuz ve mes-
lek hastalığı riskine yaklaşarak yaşamaktadırlar.

Mesleğimizle ilgili her türlü kararların alınıp uygu-
lamaya geçirilmeden önce meslek örgütümüzün 
görüşleri sorulmalı ve ona göre değerlendirilmelidir, 
kısacası masada meslek örgütümüzde olmalıdır.” 

Raporda yer alan iki paragraf bile çalıştay da yazı-
lanları özetlemektedir.

Türk Sağlık-Sen  çalıştayının sonuçlarına göz ata-
cak olursak;

Türk Sağlık-Sen çalıştayının ardından hazırlanan 
rapor, çalışanlar ile ilgili en bilineninden hiç bilin-
meyene tam 49 maddeyi kapsadığı bildirilmekte. 
Rapor sektörün tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Laboratuvar koşulları da, özlük hakları da ye-
tersiz

Hazırlanan çalışma raporunda,  kişi sağlığını doğ-
rudan etkileyen olumsuz şartlara sahip laboratuvar 
koşullarının ele alındığı bölümde, Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının; ağız ve diş sağlığı 
merkezleri, diş hastaneleri ile Bakanlığa bağlı bün-
yesinde diş protez laboratuvarları bulunan devlet 
hastanelerinde diş protez teknisyeni olarak çalışan 
diş teknisyenlerinin rehberliğinde belirlenen so-
runlar ele alındı. Diş protez teknisyenlerinin sıklıkla 
kullandığı zehirli ve zararlı kimyasal maddelere, si-
lika tozlarına, çapraz enfeksiyon riskine ve sıklıkla 
havalandırması yetersiz ortam koşullarına maruz 
kaldıkları ifade edilen raporda, iyi havalandırma 
koşullarının sağlanması; vakumlu akril hazırlama 
kabini ve akrilik polimerizasyon cihazlarının kullanıl-
ması; sürekli alev olmasını önleyen ısı kaynaklarının 
kullanılması gerektiği vurgulandı.

Genellikle havasız ve karanlık bodrum katlarında 
yer alan diş protez laboratuvarlarında, sağlıklı te-
miz hava ve gün ışığından yeterince faydalanılan 
çalışma ortamlarının oluşturulması gerektiği söyle-
nirken; ağır ve tehlikeli işler kategorisinde sayılan 
diş protez teknisyenliği mesleğini yürüten çalışan-
lara, yıllık izine ilave olarak kimyasal etki maruziyeti 
nedeni ile izin verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. 

Elbette “Döner sermaye”

Yürütülen çalışmada, ağız ve diş sağlığı alanında 
görev yapan sağlık çalışanlarının doğrudan sağlık-
larını etkileyen eksik koşullar kadar, yapılan öde-
melerden de memnun olmadığı belirtiliyor. Mua-
yene ve girişimsel işlem puanları karşılığında elde 
edilen performans puanlarına göre döner sermaye 
ek ödemesi yapılması uygulaması hizmetin kali-
tesini ve hasta memnuniyetini azalttığı belirtilen 
raporda, performans uygulamasının hasta sayı-
sını arttırırken, nitelikte kayba neden olduğu ifade 
edilerek, “Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde perfor-
mansa dayalı döner sermaye ek ödemesi uygula-
masından vazgeçilerek sabit ödeme niteliğinde ek 
ödeme yapılması gerekmektedir” çözüm önerisine 
yer veriliyor. 

Meslek hastalığına rapor var, tazminat yok

Hazırlanan raporda döner sermaye ile ilgili; fiilen 
çalışılmayan yıllık, şua izni ve raporlu sürelerde dö-
ner sermaye ödenmemesi sorununa da yer verildi. 
Çalışanların bu uygulama nedeniyle kanuni hakla-
rını kullanamayarak çeşitli mağduriyetler yaşadığı 
vurgulanan raporda, yapılacak bir yasal düzenle-
me ile bahsi geçen sürelerin ek ödeme kapsamına 
alınması isteniyor. 

Uzmanlaşma ve istihdam sorunu

Diş hekimleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’na göre atanırken 2005 yılından 2010 yılı birinci 
dönemine kadar atamaların 657 sayılı Kanun’un 
4/B’sine göre sözleşmeli personel olarak yapılma-
ya başlamasından dolayı mağduriyetler yaşanmak-
tadır. 

Tabip ile diş hekimi aylıklarının farklılığı

Dişhekimlerinin döner sermaye oranlarının diğer 
hekimlerin seviyesine çıkarılması için girişimsel 

Dişhekimliğinde
Sorunlar Yumağı
Türk Sağlık-Sen  AR-GE 
Merkezi tarafından hazırlanan 
çalıştay raporu yayınlandı. 
Türk Sağlık-Sen tarafından 
hiçbir çalışmanın bu çalışma 
kadar ağız diş sağlığı 
çalışanlarının sorunlarını 
yansıtmadığı yazılsa 
da Meslek Örgütümüz 
Haziran 2009 yılında 
TDB Meslek Sorunları 
sempozyumunda 
“Kamu da Çalışan 
Meslektaşlarımızın 
Özlük Hakları“ 
konulu çalışmada 
bu sorunların daha 
fazlası tartışılarak 
bir rapor halinde 
yayınlandı.
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işlem puanlarının yükseltilmesi gerektiği savunul-
makta. Raporda yer verilen diğer önemli bir sorun 
ise diş hekimleri ile tabiplerin aylıklarındaki fark-
lılıklar oldu. İki alan arasında zam, tazminat, yan 
ödeme ve puanlama oranlarının farklılığına raporda 
dikkat çekilmektedir.

 “Hekim başına düşen hasta sayısı fazla”

Türk Sağlık-Sen tarafından düzenlenen “Ağız ve 
Diş Sağlığı Çalışanlarının Sorunları” çalıştay ra-
porunda yer verilen ve en çok üzerinde durulan 
sorunlardan biri de personel eksikliği oldu. Diğer 
hizmetlerde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı hizmet-
lerinin de ekip çalışması anlayışı ile yürütülmesi ge-
rektiğine değinilen raporda, personel eksikliğinden 
dolayı, hemşirenin asiste ettiği hekim sayısının faz-
la olduğu; hemşire sayısının yetersizliği nedeni ile 
yaşanan sorunların giderilmesi için bir hekime bir 
hemşire düşecek şekilde planlamaya gidilmesi ge-
rektiği vurgulanıyor.

Hazırlanan çalıştay raporunda, hekim başına dü-
şen hasta sayısı nedeniyle hekimlerin de büyük 
zorluklar yaşadığı belirtildi. Türkiye’de yaygın bir 
halk sağlığı problemi olan diş hastalıklarının sadece 
kamu imkânları ile çözülmesinin mümkün olmadığı 
söylenirken; çözüm olarak serbest ve özel çalışan 
diş hekimlerinden de yararlanma yolunun açılması 
öneriliyor.

Denetim eksik, görüş alan da yok

Ağız ve diş sağlığı alanında çalışanların diğer 
önemli bir sorunu ise kullanılan sarf malzemeleri-
nin alımında teknisyenlerin ve tabiplerin görüşleri-
nin alınmaması. Hazırlanan protezlerde kullanılan 
ucuz, kalitesiz ve sağlıksız materyallerden dolayı 
diş teknisyenlerinde ve hastalarda ciddi birtakım 
olumsuz reaksiyonlar ortaya çıktığı belirtilen çalış-
tay raporunda, “Ucuz diye kalitesiz malzeme alarak 
devletimizi ve hastalarımızı zarara uğratmak yerine, 
kaliteli malzemeyi ucuza alabilmenin yollarını araş-
tırmalıyız” önerisine yer verildi.

Diğer başlıklara baktığımızda ;

• Hizmet içi eğitimler 

• Geçici görevlendirmelerde statü farkı

• Sağlık çalışanların mesai saatleri içinde ve nö-
betlerde dinlenmelerine imkan tanınmaması

• Kullanılan teknik ekipmanların bakım ve onarım-
larının düzenli ve zamanında yapılamaması 

• Hekimlere Labaratuvar seçme hakkı tanınma-
ması

• Personelden yemek ücreti alınması   

 v.s gibi bir takım sorunları da kapsamakta.

Ayrıca , Ağız ve diş sağlığı merkezleri hakkında ayrı 
bir mevzuat düzenlemesinin bulunmaması, Ağız ve 
diş sağlığı merkezleri hakkında yapılan yasal dü-
zenlemelerde çalışanların görüşlerinin alınmaması, 
yasal düzenlemeler ile çözüme ulaştırılması gere-
ken diğer sorunlar olarak rapordaki yerini aldı.

Bu rapor sendikanın çalışması olarak memnuniyet 
verici bir rapor. Bu rapor Kamu da çalışanların so-
runlarının bir kısmının doğru ifade edildiği, doğru 
teşhis edildiği açısından da memnuniyet verici bir 
rapor.

TDB Özlük Hakları Komisyonunun çalışmaları ve 
MSS “Kamuda Çalışan Dişhekimlerinin Özlük Hak-
ları Komisyonu”  raporunda  bunların hepsi detaylı, 
daha kapsamlı olarak var. TDB  ve Oda yetkililerinin 
çeşitli nedenlerle yapmış oldukları bir çok konuş-
malarda da bu konular anlatıldı, bu sıkıntılar dile 
getirildi. Belki bu raporlar yeterince anlatılamadı, 
sendikalara ulaştırılamadı ve sonucunda bu sıkın-
tılar masaya  yatırılamadı. 

Şimdi Sendikanın elinde TDB’ nin MSS  raporuyla 
aynı paralellikte  bir rapor var. 

Sorunlar aynı şekilde dile getirilmiş. Bundan sonra 
bu sorunların çözüm yeri toplu sözleşme masasına 
yatırılması. Bu amaçla tüm sendikalara bu raporlar 
ulaştırılıp, masadaki yerini alması sağlanmalı. Bu 
konuda herkesin sorumluluğu ve yapacakları var.

•	 Koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterince verilmemesi, 

•	 Her  tedavinin yapılabilir makul bir süresi vardır, hekimler bu süre 
üstünde hasta bakmaya zorlanmamalıdır, 

•	 Yoğunluktan dolayı çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, mesleki 
dayanışma, çalışma dışı sosyal ilişkilerimiz ve hekim-hasta ilişkileri 
olumsuz etkilenmiştir.

•	 İzin, rapor, kongre ve sempozyumlarda döner sermayeden yapılan 
kesintiler ortadan kaldırılmalıdır. Kongre ve sempozyumlara 
katılıma SDE açısından destek olunmalıdır. Bu dönemlerde hastane 
ortalamasından performans alınmalıdır.

•	 Ağız diş sağlığı hizmeti verilen birimlerde farklı kurumda çalışan 
meslektaşlar arasında döner sermaye gelir farklılıkları vardır. 
Kurumlar arası farklılığın ortadan kalkması için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

•	 Dişhekimliği girişimsel işlemlerinin performans puanı 
hesaplamalarında aktivasyon süreleri göz önüne alınmalıdır. 

•	 Çalışma yoğunluğu hekimin hem fiziksel hem psikolojik açıdan 
fazlaca yıpranmasına sebep olmaktadır. Son yıllarda fiziksel ve ruhsal 
yönden çöküntüye uğrayan meslektaş sayımızda artış olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bu yoğunlukta maalesef endikasyonlar ve tedaviler de 
olumsuz anlamda etkilenmektedir.

•	 Hasta haklarının tamamen hekimi köleleştirici bir yönetmelik 
olmadığı bunun hem hekimi hem hastayı koruyan içerik taşıdığı 
hastalara bildirilmelidir. Hasta hakları hekimler üzerinde bir baskı 
yaratmaktadır. 

•	 Mesleki riskler ve meslek hastalıklarının bu yoğun tempoda giderek 
artması 

•	 “Acil dişhekimliği nöbeti” ve “vardiya sistemi” net olarak yeniden 
tanımlanmalıdır.

•	 Hasta Haklarının yanında Hekim hakları da revize edilmelidir.

•	 Mesleki gelişim hem bizler hem de hastalarımız için büyük önem 
taşımaktadır, teşvik edilmelidir…
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Türk bilim adamları, özel gözlük kullan-
maya gerek kalmadan izlenebilecek 3 
boyutlu televizyon icat etti. Diomedes adı 
verilen televizyon 3 boyutlu efektleri 2 kat 
daha iyi kalitede gösterebiliyor. AB'nin 
finanse ettiği projenin başkanlığını Koç 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Murat Tekalp yapıyor. Tekalp bu 
televizyonun 4 senelik bir çalışmanın ürü-
nü olduğunu söyledi.

Baş Ağrisina Son
Prof Tekalp çalışmaları hakkında şu bilgi-
leri verdi: "Şu an piyasadaki 3 boyutlu ek-
ranlar sadece gözlükle izlenebiliyor. Bizim 
televizyonda 2 görüntüye ek olarak 3 gö-
rüntüyü de internet üzerinden ekrana yol-
luyoruz. Böylece çok sayıda izleyici aynı 
anda 3 boyutlu efektleri algılayabiliyor." 
Tekalp bu televizyonun diğerlerine göre 
daha az yan etkileri olduğunu söyledi. 
Prof. Tekalp, "Gözlük takmaya gerek ol-
madığından başımız daha az ağrıyacak. "

 

Yenilikçi teknolojilerin lider üretici-
si ASUS, dokunmatik ekrana sahip 
ASUS EeeTop PC’yi sunar. EeeTop, 
15.6” boyutundaki dokunmatik ek-
ranı sayesinde, kullanıcılara rahat 
ve kolay kullanım özellikleri sunuyor. 
El yazısı tanıma özelliği veya sanal 
klavye sayesinde, bilgisayar ile yeni 
tanışan kullanıcılar bile, yazı yazma 
veya web sitesinde gezinme gibi tüm 
işlevleri sadece dokunarak kolayca 
gerçekleştirebiliyor. 

Kurulum ve Kullanım Kolaylığı 
ASUS EeeTop estetik tasarımının ya-
nısıra oldukça kolay kurulum ve kulla-
nım özellikleri sunuyor. İkonlarla yön-
lendirilen dokun-seç arayüzlü yeni 
KOLAY KULLANIMLI Windows® 
uygulaması, özellikle Windows® 
kullanmaya alışık olmayanlar kulla-
nıcılar için rahat ve kolay bir arayüz 
sunuyor. Eee Memo ile aile bireyleri 
sadece ekrana dokunarak birbirlerine 
mesaj bırakabiliyor. SoftStylus'un el 
yazısı* tanıma özelliği sayesinde bir 
klavye olmaksızın bu notlara metin 
girilebiliyor. SoftStylus ayrıca alter-
natif sanal klavye özelliği de sunuyor. 
Opera Touch özelliği sayesinde fare 
olmadan, ekrana dokunarak, tut-çek 
foksiyonları, hızlı arama vb. sayesin-
de de rahatça internette sörf yapıla-
biliyor.

Mükemmel Tasarım ve Esnek 
Yerleştirme 
EeeTop’ın tasarımı hem işlevsel hem 
de çekici. Kasa kulpları aynı zaman-
da klavyeyi** de taşıyor. Soğutma 
sistemi işini çok sessiz yapıyor (26 
dB***). Şık ve temiz görünüm, sessiz 
çalışabilme gibi özellikleri sayesinde 

EeeTop; evde, ofiste veya iş yerinde 
istenilen her yere yerleştirilebiliyor. 
Ayırca, portatif olması sebebiyle ko-
layca ev veya ofis içinde bir yerden 
diğerine taşınabiliyor. 

Güçlü Multimedya Özellikleri 
ASUS EeeTop sunduğu zengin mul-
timedya özellikleri ile tam anlamıyla 
bir eğlence merkezi!. 15.6” boyutun-
daki geniş (widescreen 16:9) LCD**** 
ekran, Splendid™ Görüntü Geliştir-
me Teknolojisi ile çevre aydınlatma-
sına bağımlı kalmadan ekranın daima 
net ve aydınlık kalmasını, keskin ve 
canlı renkler göstermesini sağlıyor. 
Bütünleşik Hi-Fi hoparlörler ve SRS 
TruSurround HD™ teknolojisi saye-
sinde ekstra bir çaba ve ek aygıt-
lar olmadan yüksek kalitede müzik 
dinlenebiliyor. ATI Mobility Radeon 
HD3450 grafik kartı sayesinde 3D 
uygulamalarda ve oyunlarda mükem-
mel görüntü kalitesi sunuyor. Kullanı-
cıların fotoğraf, video, müzik ve sine-
ma beklentilerini aynı anda karşılayan 
EeeTop; mükemmel görüntü ve ses 
kalitesinin yanısıra, kullanıcılara iste-
dikleri medya uygulamasını sadece 
ekrana dokunarak parmaklarıyla seç-
me keyfini de yaşatıyor.

 Yetenekleri ile sınır tanımayan Ezco-
ol HD Dream medya oynatıcı Türki-
ye’de satışa sunuldu..! 

Geçtiğimiz aylarda kalitesi ve tasarımıyla 
kendinden oldukça söz ettiren EZCOOL 
markası, şimdi de yeni ürünü Full HD 
Medya Oynatıcı olan EZCOOL HD Dre-
am’i kullanıcıların beğenisine sunuyor. 
Sade ve şık tasarımı kolay kullanım ile 
birleştiren EZCOOL HD Dream sinema 
keyfini ev rahatlığında kullanıcılarla buluş-
turuyor.

 

SS-White yeni cıkardığı özel polimer 
yapılı frezleri derin çürük dokularını 
temizleme sırasında büyük kolaylık-
lar sağladığını bildiriyor.

Sağlıklı dentin dokusuna gelince 
vibrasyon yapan, sağlıklı dentın 
dokusunu kesmiyen.sağlam dentin 
dokusunda frezin kesici uçları de-
forme olan smart burs 2  yumusak 
dentini tamamen temizleyip  saglam  
dentin dokusunda istenen bitim çiz-
gisini sağlıyor. Seçici olarak çürük 
dentini kaldırdığı için sağlıklı dentinin 
devamlılıgını bozmuyor dikatsizce 
kaldırılan dentin dokusu yuzunden 
kanal tedavisi riskini oratdan kaldı-
rıyor. Sağlıklı dentin tubullerine trav-
ma yaratmadıgından post operatif 
hassasiyet riski azalıyor, hastanın 
anestezi ihtiyacı olmuyor.

 

 
Class II tip dolgular için özel olarak 
üretilmiştir. Bant boyları aynı olmakla 
birlikte, kama ebatlari ince ve normal 
olarak ikiye ayrılır. Ayrıca mesial ve 
distal taraf için farklı eğimlerdedirler. 
Tek bir hareketle çok rahat bir şekilde 
takılıp çıkarılabilir. Kontak noktası olu-
şumunda kusursuzdur. Otoklavda po-
şetleme yapılarak steril edilebilir. Hızlı, 
kolay  ve mükemmel sonuç verir.

  

InGet angldruva genellikle teknik 
servis gereksinimini minimize etmek 
amacıyla rulman sistemi elemine 
edilmiş özel bir angldruvadır. Dişli 
çarklı bu sistem sayesinde dün-
yanın en küçük kafalı angldruvası 
elde edilmiştir. R-endo (retreatment 
kiti) için özel olarak üretilmiştir. Aynı 
zamanda Hero Shaper ve Revo-S  
InGet (Micro -Mega) eğeleri ile de 
kullanıma uygundur. Böylece hem 
retreatment hem de kök kanalı şe-
killendirilmesi ve genişletilmesi için-
de kullanılabilir. Küçük başlığı ve 
düşük boyun açısına nedeniyle ; 
geniş görüş alanı ve arka dişlerde 
de kolay çalışma olanağı sağlar. 
Geleneksel  rulman sistemi olmadı-
ğından motordan gelen gücü eğeye 
tam olarak iletir, salınım ve titreşim 
yapmaz. Sadece elektrikli mikromo-
tora uyumlu (1/100), sadece havalı 
mikromotora uyumlu (1/50) ve  hem 
havalı hem de elektrikli mikromotora 
uyumlu (1/75) formu mevcuttur.

Avantajları:

1- Tek bir parmak hareketiyle eğe 
takılıp çıkarılabilir.

2- Kullanıcı tarafından kolayca te-
mizlenip bakımı yapılabilir.  

3- Alüminyum alaşım gövde ,dar-
belere dayanıklı ve hafiftir.

4- Elinizde bulunan her çeşit mik-
romotor için (havalı veya elek-
trikli) uygun bir anguldruva se-
çeneği mevcuttur.

Koruyucu ve invasif tedavilerin 
geçiş noktası; DMG   ICON

Aproksimal ve vestibüler bölgelerdeki 
başlangıç çürüklerinin mikroinvazif teda-
visi için geliştirilen Icon çürük infiltrasyon 
sistemi.
Icon Carries Infiltrant-Aproksimal: 
Sert dokuyu koruyan bir yaklaşımla 
özellikle başlangıç dönemindeki arayüz 
çürüklerinin tedavisi için geliştirilen ürün, 
patentli aproksimal uygulama ucu ile 
tedavi edilecek bölgeye kolay ve hızlı 
ulaşım sağlar. Frez kullanılmasına ge-
rek yoktur. Icon Carries Infiltrant-Vesti-
büler: Özellikle ortodontik tedavi gören 
hastalarda braketlerin çıkarılmasından 
sonra vestibüler bölgede görülen beyaz 
noktaların giderilmesinde kullanılmak-
tadır. Arayüzlerdeki başlangıç çürükleri 
(dentinin dış 1/3’lük kısmını geçmemiş 
lezyonlar) ve vestibüler bölgede mine 
düzeyindeki lezyonların (braketlerin çı-
karılmasından sonraki çürük oluşumu-
na eğilimli beyaz noktalar) tedavisinde 
kullanılan Icon ile sağlam diş dokusuna 
zarar vermeden çürük tedavisinin müm-
kün olduğu belirtiliyor.
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Meslektaşımız Tahir Özkan KAL-
KAN Uluslararası Yüzme Yarışların 
da;  bireysel yarışlar da 3 birincilik 
alarak 1 Türkiye rekoru kırmıştır. Yine 
meslektaşımız Feridun Şaklar katıldığı 
ilk yarışmada Bayrak yarışlarında 1 
birincilik ve 3 ikincilik almayı başardı. 
Meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

Meslektaşlarımıza 
Kutlama

Isparta’da, kendisini dişhekimi 
olarak tanıttığı hastaya yanlış tedavi 
uyguladığı gerekçesiyle yargılanan 
diş teknisyeni, 2 yıl 6 ay hapis ceza-
sına çarptırıldı.

Uşak’ta, dişhekiminin yanında 
çalıştığı iddia edilen diş teknisyeni 
İzzet Çelik’in uyguladığı yanlış te-
daviyle mağdur olan hastanın Uşak 
Dişhekimleri Odası’na yaptığı şika-
yet üzerine yargılanan diş teknisye-
ni, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarp-
tırıldı.

Isparta ve Uşak'ta  
Cezalar

Hürriyet Gazetesi’nin web say-
fasında yayımlanan “White Light Diş 
Beyazlatma Sistemi” isimli ürünün 
reklamı üzerine çok sayıda meslek-
taşımız Birliğimizi arayarak yakın-
malarını iletmişlerdir. Söz konusu 
reklamda, halkı yanıltıcı ifadelerin ve 
dişhekimliği uygulamaları konusun-
da yanlış bilgilendirmelerin olduğu 
görüldüğünden reklamla ilgili giri-
şimlerimiz başlatılmıştır.

Yanıltıcı Reklamları

Ankara Valiliği Sağlık Müdür-
lüğü’nün Odamıza gönderdiği 
28.07.2010 tarihli yazısına göre, Berk 
Farma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. adı-
na ruhsatlı olan “Gudef Şurup” (10 
mg Dekstrometorfan  hidrobromür, 
30 mg Psödoefedrin  hidroklorür ve 
100 mg Guaifenesin / 5 ml) isimli ilaç; 
Kontrole tabi madde içermesi nedeni 
ile; kontrollü tüketiminin sağlanması 
amacıyla “Normal Reçete ile Verile-
cek İzlemeye Tabi İlaçlar” kapsamına 
alınmıştır.

 Söz konusu ilacın Normal Reçete 
ile verilmesi, elden yapılan satışların-
da reçete kayıt defterine kayıtlarının 
yapılması ve reçetelerin eczaneler-
de saklanması zorunlu olup sosyal 
güvenlik provizyon sistemlerinden 
onay alınarak karşılanan söz konusu 
reçetelerin sosyal güvenlik provizyon 
sistemlerinden alınan dökümlerin bil-
gisayar çıktısı veya dijital ortamda 
muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Kontrole Tabi İlaçlar

Bursa  Dişhekimleri  Odası 
eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Dele-
gesi Hakan ÖZDÜNDAR ve eşi Nuray 
ÖZDÜNDAR, 24.08.2010 tarihinde 
Hollanda’nın Rotterdam kentinde ge-
çirdikleri trafik kazası sonucu hayatla-
rını kaybetmişlerdir. 

ÖZDÜNDAR çiftinin cenazeleri 
Türkiye’ye getirilerek Bursa’da defne-
dilmiştir. 

Meslektaşımız Hakan ÖZDÜN-
DAR ve eşinin kaybından dolayı ai-
lesine, Bursa Dişhekimleri Odamıza 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz. 

Meslektaşımız 
Hakan Özdündar 
Hayatını Kaybetti

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
88. yıldönümünde Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk ve milli mücadelemizin tüm 
kahramanlarını rahmetle anıyoruz. 

 
30 Ağustos, Yüce Türk Milleti-

nin Şanlı Ordumuz ile birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti›nin temelini attığı başlan-
gıçtır. Bu zafer, Millet-Ordu bütünleş-
mesinin göz kamaştıran sonucu ve 
Mehmetçiğin cesaret ve kahramanlık 
gösterisi, gelecek nesillere ilham ola-
cak bir ayakta kalma mücadelesinin 
destanıdır.

Zafer Bayramı
Kutlaması

13 ağustos 2010 tarihinde gaze-
telerde “Maliye Bakanlığı, yayınladığı 
genelge ile memurların diş hastalıkları 
ile ilgili tedavilerinde de, özel sağlık 
kuruluşlarına sevk edilebileceklerini 
duyurdu”. şeklinde çıkan haberlerin 
hem meslektaşlarımızın hem de has-
talarımızın kafalarını karıştırdığı anlaşıl-
mıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
29 Mart 2010 tarihli ve 2010/41 sayılı 
genelgesine atıfta bulunulan olay öze-
le sevk ile ilgili açılan dava sonucu Da-
nıştay’ın iptal kararı ile oluşan durum-
dur ve belirtildiği gibi Mart 2010 da 
gerçekleşmiştir. Kısacası haber  eski 
bilginin henüz yeni haberleşmesinden 
kaynaklanıyor, yeni bir durum ya da 
Maliye Bakanlığı›nın yeni bir tasarrufu 
söz konusu olmayıp haberin gazete-
lere yeni bir değişiklikmiş gibi servis 
edilmesi hiçbir anlam ifade etmemek-
tedir. İlgili SGK genelgesi Mart 2010 
da yayınlanmıştır.

Meslektaşlarımızın 
Dikkatine

1 Eylül Dünya Barış 
Günü Kutlandı

Diş Hastaneleri 
Hasılatlarının 

Yüzde 10'nu Sağlık 
Müdürlüklerine

Sağlık Bakanlığı Strateji Ge-
liştirme Başkanlığı, aile hekimliği 
uygulamasına geçilen illerde il sağ-
lık müdürlüklerinin daha kaliteli ve 
verimli sağlık hizmeti sunabilmeleri 
amacıyla bir genelge yayımladı. Va-
liliklere gönderilen karşılıksız kaynak 
aktarımı› genelgesinde, 2005 yılında 
başlatılan ve bu yıl sonu itibariyle 
ülke genelinde yaygınlaştırılacak aile 
hekimliği uygulaması için karşılıksız 
kaynak oluşturulduğu belirtildi.

Genelgede, 5471 sayılı Kanunun 
“Döner Sermayeli İşletmelerin mali 
imkânı elverişli olanlarından, mali 
durumu yetersiz olanlara karşılıksız 
veya borç olarak kaynak aktarmaya 
Sağlık Bakanı yetkilidir.” hükmü ha-
tırlatıldı. Genelgede şu ifadelere yer 
verildi: “Bakanlığımıza bağlı ağız ve 
diş merkezleri ve diş hastanelerinin 
aylık gayrisafi hâsılattan aylık tahsil 
edilen tutarın yüzde 10’unu aile he-
kimliği uygulamasına geçilen illerde, 
her ay düzenli olarak İl Sağlık Mü-
dürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere karşılıksız aktarılması uygun 
görülmüştür. Adı geçen aktarımların 
Ağustos ayından itibaren her ayın 
15’ine kadar gerçekleştirilmesi ge-
rekiyor. Karşılıksız Kaynak aktarma 
işlemi Genelge doğrultusunda her 
ay düzenli olarak gerçekleştirileceği 
belirtilmiştir.

Mustafa Kemal ATATÜRK 20 Ni-
san 1931’de  “Yurtta barış, dünyada 
barış” diyerek Türkiye Cumhuriye-
ti’nin de temel düşüncelerinden olan 
felsefeyi ortaya koyduktan 8 yıl son-
ra, İkinci Dünya Savaşı diye bilinen 
İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım 
Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin 
Polonya’yı işgaliyle başladı. Ardında 
52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, 
sakat ve moloz yığını haline gelmiş 
kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. Ma-
yıs 1945’de son buldu. İnsanlık tari-
hinin bu en acımasız, en kanlı ve en 
kirli savaşının başladığı gün, yani 1 
Eylül, daha sonra Dünya Barış Günü 
olarak kabul edildi. İnsan sağlığının 
etkilendiği her konu, mesleki so-
rumluluğu en fazla olan biz hekim-
leri yakından ilgilendirmektedir. Bu 
nedenle biz hekim için barış günü, 
dünyanın neresinde olursa olsun her 
türlü savaş hali yüzünden bozulan 
insan sağlığının vurgulanması ve en 
önemli hakkın sağlıklı yaşam hakkı 
olduğunun ortaya konması için  bir 
sebep olmaktadır. 1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nün sözde olmadığı, 
doyasıya kutlandığı bir gelecek di-
liyoruz.

Ankara Valiliği Sağlık 
Müdürlüğü›nün Odamıza gönderdiği 
yazısına göre, Nevofam 40 mg Tab-
let  isimli müstahzarın 09H245211 
(İT:08.2009-SKT.08.2011) seri nu-
maralısında yapılan inceleme ve ana-
liz sonuçlarına göre numune uygun 
bulunmamıştır.

Bu nedenle; «Nevofam 40 mg 
Tablet» adlı müstahzarın söz konu-
su serisine; 15 Ağustos 1986 tarih 
ve 19196 sayılı Resmi Gazete›de 
yayımlanan «Farmasötik ve Tıbbi 
Müstahzar, Madde, Malzeme ve Ter-
kipleri ile Bitkisel Preparatların Geri 
Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında 
Yönetmelik»e göre 2. sınıf B seviye-
sinde geri çekilme işlemi uygulanmış-
tır.

İlaç Geri Çekme

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı 
hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4/B madde-
sine göre sözleşmeli personel statü-
sünde istihdam edilmek üzere, 790 
sözleşmeli dişhekimi alımı kurası 15 
Temmuz 2010 tarihinde çekildi. Ku-
rada 757 dişhekiminin görev yerleri 
belli oldu.

33 kadroya ise tama yapılamadı.

Kamuya 757 
sözleşmeli 

dişhekimi atandı

2-5 Eylül 2010 tarihlerinde Brezil-
ya’nın Salvador da Bahia şehrinde 
yapılan Dünya Dişhekimleri Birliği 
(FDI)  98. Kongresi’nde TDB temsil-
cisi Prof. Dr. Nermin YAMALIK,  FDI 
Konsey Üyeliğine seçilmiştir. Prof.
Dr.Nermin YAMALIK, 9 adayın ya-
rıştığı seçimlerde Fransız temsilci ile 
birlikte Avrupa`yı temsilen Konseye 
seçilen iki adaydan birisi olmuştur.    
134 ülkeden 191 Birliğin üye olduğu 
FDI’ın en önemli karar organına tem-
silcimizin seçilmiş olması dişhekimliği 
camiasında sevinçle karşılanmıştır.  
11 Üyesi seçimle gelen ve oy hakkına 
sahip olan toplam 13 kişiden oluşan 
FDI Konseyi,  kararların alındığı en üst 
yapıdır. FDI,  dünya genelinde yak-
laşık 1 milyon dişhekimini temsil et-
mekte ve dişhekimliği alanında önemli 
uluslararası organizasyon olma niteliği 
taşımaktadır.    
2001 Yılında Malezya’da yapılan se-
çimlerde FDI Dental Practice Komi-
tesi’ne seçilen ve bu görevi 2 dönem 
yürüten  Prof. Dr. Nermin YAMALIK,  
2007 yılında da FDI Eğitim Komi-
tesine seçilmiştir. Prof. Dr. Nermin 
YAMALIK`ın  FDI Konsey Üyeliği’ne 
seçilmesin den dolayı mutluluğumuzu 
belirtirken, meslektaşımızı kutluyoruz.

Prof. Dr. Nermin 
YAMALIK FDI 

Konsey Üyeliğine 
Seçildi
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Ankara Arena Uğurlu Geldi
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası hem organizas-
yon hem de milli takımımızın aldığı sonuçlar olarak ba-
şarılı bir şekilde tamamlandı. Ulusal takımımız Ankara 
ARENA’ da oynanan grup maçlarında 5’te 5 yaptı ve 
yenilgisiz lider olarak 2. tura çıktı. İlk turda Ulusal ta-
kımımız Fildişi Sahili, Rusya, Yunanistan, Porto Riko 
ve Çin Halk Cumhuriyetini yenerek namağlup ikinci 
tura yükseldi. Grubumuz hiçte kolay bir grup değildi. 
İspanyadaki Avrupa birincisi Rusya, 35 yıldır yeneme-
diğimiz Yunanistan ve Amerika kıtasının güçlü takımı 
Porto Riko ile aynı gruptaydık.

12 Dev Adam  ikinci  turda bizimle karşılaşmak için  
kasten Yeni Zelanda’ya yenilen Fransa’yı, çeyrek fi-
nalde Slovenya’yı yenerek yarı finale geldi. Yarı final-
de son yıllarda dünya şampiyonlarında oynanan en 
heyecanlı maç sonucu bugüne kadar hiç yeneme-
diğimiz Sırbistan’ı geçerek büyük bir başarıya imza 
attı. Finalde ABD ile karşılaşan millilerimiz gümüş 
madalyanın sahibi oldu ve 12 Dev Adam Türkiye›yi 
bütünleştiren ve sevindiren bir öykünün kahramanı 
olduklar. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası‘nın 
en değerli oyuncusu Amerika’nın 22 yaşındaki yıldızı 

Kevin Durant olurken, Ulusal takımımız’ın  kaptanı 
Hidayet Türkoğlu ise turnuvanın en iyi 5'ine seçildi.

Türkiye’de grup maçlarının ardından Çin maçında 
forma giymeyen Ersan İlyasova 4 maçta 66 sayıyla 
en fazla sayı atan (ortalama 16.5 sayı) ve 36 ribauntla 
maç başına en fazla ribaunt alan (ortalama 9) oyun-
cu olurken, kaptan Hidayet Türkoğlu ise 5 maçta 4 
ortalama ile en fazla asist yapan oyuncu oldu.

13. DEV ADAM BOĞDAN TANJEVİÇ RAKİPLERİNİ 
YENDİ SIRA HASTALIĞINDA…

Ulusal Takımızın Sorumlusu Tanjevic  ; “İnanılmaz bir 
turnuva oldu. Bu şampiyonada oynadığımız basket-
bolu hiç yaşamamıştım diyebilirim. Son güne kadar 
ribaundlar, mücadele, olan bitenler… Bu enerji bi-

zim için önemliydi. Adrenalin yüzünden sabah 5-6 
olduğunda bile hâlâ kimse uyuyamıyordu. Sürekli 
insanlar odalarında dönüp dolanıyorlardı. Bu yüzden 
FIBA’nın da aslında yarı final ile final arasında bir gün 
ara vermesi gerekiyor. Yeterli ölçüde ara verilmiyor. 
Belki de bunun yeniden gözden geçirilmesi gereki-
yor. Bu kurala neden kimse karşı çıkmıyor anlamış 
değiliz. İki önemli maç art arda yapılıyor. Bir gün yarı 
final oynanıp ara verilmeli ve final maçı oynanmalı. İki 
final arka arkaya oynanıyor, Muhteşem Bir Basket-
bol Ulusu Ortaya Çıkıyor” ifadesini kullandı.

Kanser olan ve tedavisine ara verip Ulusal takımımı-
zı yalnız bırakmayan Boğdan TANJEVİC rakiplerini 
yendi, sıra hastalığında. Ulusal takımımız FIBA Ülke 
Sıralamasında tam 12 Basamak Atlayarak 18’nci Sı-
radan 6’ncı Sıraya Yerleşti.

Fotoğraf : Selçuk Mumcu
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ANKARA YENİ BİR TESİS KAZANDI
“ANKARA ARENA”

Ankara Süper Arena 2010 Dünya Basketbol Şampi-
yonası için yapılmış,  VIP, loca ve portatif tribünler ile 
birlikte 13 bin kapasiteli bir tesistir..

Ankara Arena tamamlandıktan sonra ilk olarak 9. 
Efes Cup ve 2010 Basketbol Dünya kupası düzen-
lenmiştir. Ardından basketbol dışında Voleybol, Te-
nis, Buz Hokeyi ve Boks gibi spor branşları ‘nın  ve 
çeşitli sosyal organizasyonlara da ev sahipliği yapa-
caktır.

Ankara ‘nın şehir merkezinde yer alan tesiste 21 bin 
m2’lik otopark mevcuttur.. Salona ulaşım otobüs, 
metro ve minibüs ile Ankara ‘nın her yerinden ra-
hatlıkla yapılabilmektedir. Tesiste tüm binaya ulaşı-
mı sağlayan merdiven ve farklı kotlarda oluşturulan 

terasları, açık ve kapalı mekanları ile tesisin kentin 
sosyal yaşamının bir uzantısı olması amaçlanmıştır.  

Ankara Arena içerisinde spor salonunun yanında; 
ısınma salonu, sporcu ve hakemler için soyunma 
odaları, idari ofisler, basın merkezi ve çalışma oda-
ları da yer alıyor. Seyirciler için kafe, büfe, restaurant 
ve mağazalar düşünülürken tesis içerisinde proto-
kol ve VIP için de özel bölümler yapılıyor. Salonda 
ayrıca, engelliler için özel otoparklar ayrılmış, ulaşım 
kolaylığını sağlayacak çözümler ve özel tuvaletler 
inşa edilmiştir.

Ankara Arena Spor Kompleksinin sadece spor ak-
tiviteleri ile kullanılan bir tesis olmaktan çıkıp sosyal 
yaşamın bir parçası olarak kente 365 gün 24 saat 
hizmet veren bir merkez haline gelmesi planlanmış-
tır.

Oral-B Şarj Edilebilir Diş Fırçaları’nı hastalarınıza tavsiye etmeniz 
onların kalıcı ağız sağlığı hedeflerine ulaşmalarına yardım edebilir.                                 
Klinik araştırmalar ispatlamaktadır ki fırça başımızın benzersiz, 
küçük, yuvarlak dizaynı ve titreşimli döner temizleme hareketi 
sıradan bir manuel fırçayla karşılaştırıldığında, ulaşılması güç 
alanlarda bile çok daha etkin bir temizlik elde edilmesini sağlar. 

Hastalarınıza birlikte verebileceğimiz etkin temizlik önerileriyle, 
ağız sağlıklarında fark yaratabileceğimize inancımız tamdır.

Hep birlikte, 
kalıcı bir ağız sağlığı için, 
daha ileriye...

P10823
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AA: Haluk bey, öncelikle bize zaman ayırdığı-
nız için teşekkür ederim. Kısaca özgeçmişi-
nizden bahsedebilirmisiniz?

HC: 1959 Ankara doğumluyum. İlk, orta ve 
lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. Daha 
sonra Mithatpaşa tiyatrosunun açmış olduğu 
çocuk oyuncu sınavı vardı 1969 yılında. On ya-
şımda tiyatroyla tanıştım. Orada replikli bir ro-
lüm vardı, bir yıl oynadıktan sonra öğrenimime 
devam ettim.

AA: Ailenizin bu sınava girdiğinden haberi 
yok sanırım.

HC: Evet. O başvuruyu yaptığımda  mahalle-
mizde o dönemde işte Beyhan Gürol Seyhan 
Saran oturuyorlar. Ali Gürol o dönem tiyatroda. 
Onlar böyle bir sınavın açılacağını söylediler. 
Biz de mahallede karagöz filan oynatıyoruz. O 
zaman bir mahalle hayatı var Ankara’da. Oyun 
alanlarımız var. Sınava teyzemin kızıyla beraber 
katıldık. Sınava girdik. İkimizde sınavı kazan-
dık. O dans kadrosuna ben de oyuncu kadro-
suna girdim. Bize rol  verdiler. Bir ay boyunca 
ailelerimizden habersiz provaları yaptık. Oyun 
başlayınca bize maaş ödenecek. Çocuğuz 
diye vermediler, aileniz gelsin dediler. Ailemin 
eğitim düzeyi yüksekti. Haftada iki kez beni ti-

yatroya götürürlerdi. Buna rağmen çocukça bir 
korkuydu işte. Söyleyince babam neden söy-
lemedin gurur duyarız dedi. On yaşındaki bir 
çocuk için inanılmaz bir sorumluluk. İlk paramla 
kendime rugan bir ayakkabı almıştım, bir tane 
de anneanneme. Teyzemle anneme de birer 
çorap almıştım. Ortaokul zamanında tiyatro 
ile buluşmadım. Edebiyat öğretmenim uygun 
görmedi. O dönem Ankara Sanat Tiyatrosunun 
kursları vardı onlara yazıldım. Dört yıl Ankara 
Sanat Tiyatrosunda çalıştım. 81 yılında kon-
servatuara girdim. Dört yıllık bir eğitim sonunda 
Adana devlet tiyatrosuna atandım. 85 yılından 
90 yılına kadar Ankara’da Devlet Tiyatrosunda 
görev yaptım. Antalya Devlet Tiyatrosunun ku-
ruluşu için geçici görevlendirme ile Antalya ya 
gittim. Ankara’ya döndükten sonra geçtiğimiz 
16 Ağustosa kadar  oyuncu rejisör ve yardım-
cı rejisör olarak görev yaptım ve 16 Ağustosta 
emekli oldum.

AA: Dizi sektörüne geçişiniz nasıl oldu?

HC: İlk deneyimimi  1983 yılında yaşadım. Rah-
metli Kerim Avşar Ankara’da bir dizi yapılacağı-
nı söyledi. Kurtla kuzu diye bir dizi. Orada genç 
bir plakçı rolü vardı.onu oynadım. Aynı dönem-
lerde seslendirmelere  başladım. 28 yıldır ses-
lendirme sanatçısıyım. Kurtlar vadisi Irak filmi, 
Bizim evin halleri, Ferhunde hanım dizilerinde 
oynadım. atv ‘de karayılan dizisinde rol aldım, 
Talih kuşu’nda  muhtar rolünü oynadım, yine 
Bir bulut olsam’da bir buçuk sezon rol aldım.

AA: O bir çıkış oldu mu?

HC: Oldu tabi. Uzun soluklu ve iyi bir roldü. 
Daha sonra kapalı çarşıda bir mafya ağa rolü 

oynadım. Bu sene Bir Ankara polisiyesi Behzt 
Ç ‘de Mecit başkan diye bir karakter var onu 
canlandırıyorum. Ayrıca kast sorumlusu olarak 
oyuncuların belirlenmesinde görev alıyorum.

AA: Dizinin Ankara da çekilmesi çok hoş. An-
cak bu alanda sanki İstanbul hegemonyası 
var gibi . Neden böyle ?

HC: Bunu halkımız bu hale getirdi. Yıllardır  An-
kara da yaşıyorum. Son bir yıldır Şükür Anka-
ra’ya geldiniz diyorlar. Aslında hep buradayım. 
İstanbul çekilen ve uzun soluklu rollerde aslında 
hep Ankaralı sanatçılar var. İstanbul hegemon-
yası şöyle bir şey. Mantık olarak düşündüğü-
müzde mekan olarak denizi, tarihi dokusu, 
farklı mahalleleri  ile çok seçenek var. Osmanlı 
ve Selçuklu dönemine ait yapılar var. Anka-
ra’da tarihi doku anlamında sadece Kale içi var. 
Dizi sektörüne yarayacak çok alan yok. Ama 
bizimki gibi bir şey çekerseniz emniyet Genel 
müdürlüğü Ankara’da, Bakanlıklar Ankara ‘da. 
Sektör İstanbul’a göre organize olduğu için 
mekan anlamında sıkıntı var. Ancak bundan 
sonrası gelecek gibi görünüyor. Hegemonya 
yok ama sektörel kolaylık var İstanbul’da.

AA: Son zamanlarda bir tartışma var sanatçı 
her şartta sahneye çıkmalı mı? Sahne her du-
rumda devam etmeli mi diye bu konuda çok 
da yorum yapıldı. Sizin düşünceniz nedir?

HC: Sonuçta yaşayan insanlarız. Bizim duy-
gularımız var. Annemiz,babamız, çocuklarımız 
var. Ben Devlet tiyatrosunda iken kızımın kolu 
kırıldı ve ben provada olduğum için gidemedim. 
Çok acı çektim. Yönetmen arkadaşımdan izin 
istediğim halde genel provalardan ötürü gi-

Röportaj Alper ALKAN

"Behzat Ç. Yıllar sonra Ankara'da yapılan bir dizi "
Arkadaşımız Alper ALKAN dizinin oyuncusu ve kast sorumlusu
Haluk ÇÖMERT ile bir röportaj yaptı...
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demedim. Bunun acısı bende hala var. Diğer 
devlet memurlarından ayrıldığımız konu şu; bir 
büro amiri yerine birini bırakabilir. Ancak bir X 
karakterini oynarken kardeş sen benim yerime 
oyna da ben şuraya gideyim diyemeyiz. Bay-
ram yok, yılbaşı yok, bunların hepsinde çalı-
şıyoruz. Sezon içinde tatil kullanma hakkımız 
yok. Devlet memuru iznini Ocak ayında da da 
kullanabilir, Martta ayında da. Bizim 15 Mayıs 
‘tan Ağustosa kadar bir iznimiz var. Haluk Bil-
giner’in açtığı bir tartışma galiba. Biz yaşayan 
insanlarız. İnsana insanı, insanla anlatan bir sa-
nattayız. Biz kendimiz insan olmazsak biz neyi 
anlatacağız.? Bence insani öğeler daha ön pla-
na çıkmalı. Sahne kapanır mı insani nedenler-
den evet kapanır. Bizi bugüne getiren bir anne 
ve babamız var. Onun son yolculuğunda ya-
nında olmazsam var olma sebebimi inkar etmiş 
olurum. Babam ölse sahneye çıkarım diye bize 
öğretildi ama ben katılmıyorum.

AA: Ülkemizdeki sanat anlayışı ve profili bir 
tarz mı değiştiriyor? Sanatçılar  daha birey-
selleşiyorlar mı?

HC: Öyle bir şey yok aslında. Bireysel olma-
ya zorlayan bir sektör var. Kendini koruyabilen 
nitelikli insanlar olduğu sürece sanatçı kavramı 
var olacaktır.

AA: Sanat anlayışı popüler kültürün baskısı 
altında kalıyor mu?

HC: Maalesef kaldığı yerler oluyor

AA: Dizileri toplum mu yönlendiriyor?

HC: Toplumda yönlendiriyor. Devletin içinde 
bunu yönlendiren birimler de var. Töre cinaye-
ti ön plana çıktığı zaman ve dizilerde vurgula-
nınca azalmalar olabiliyor. Bir bulut olsam da 
mayın konusu ortaya atıldı, ardından mecliste 
mayınla ilgili önerge geldi. Birbirini tetikleyen 
öğeler olduğunu görüyoruz.

AA: Çok ütopik dizlerde var.

HC: Sıradan yaşayan insanlara ütopik gelen 
bazı olgular yaşamın içinde var aslında. Hadi 
canım bu kadar saçmalık olur mu ya dediğiniz 
bir olayı gözümüzle gördüğümüz olmuştur.

AA: Tiyatro ve sinema arasında bir kıyaslama 
ya da tercih yapsanız?

HC: Tiyatro her zaman geçerli bir şey. Sinema-
da dört beş provadan sonra rolü oynarsınız. Ti-
yatroda rolü bir ay prova edersiniz ve hep aynı 
şekilde oynamak zorundasınız. Seyirciyle göz 
temasınız vardır. Daha sıcak bir durumdur.

AA: Ankara’nın sanatsal ve kültürel faaliyet-
lerdeki konumu sizce yeterli mi? Yaşanabi-
lirlik açısından 1 numara olan Ankara sanatta 
aynı seviyede değil, neler yapılabilir?

HC: Devletin ve devlete bağlı kurumların kül-
tür politikalarının olmamasından kaynaklanan 
bir durum bu. Protokolde bile Kültür Bakanlığı 
son sıralardadır. Diğer ülkelerde birinci, ikinci 
sıradadır. Balesi, operası, tiyatrosu bunlar diğer 
ülkelerde önemli etkenler. Bizde geri kaldığın-
dan olay bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ankara 
başkent, Opera binası burada, Kültür Bakan-
lığı burada ama sıralamada onuncu sıradayız. 
Bütün siyasi partilerin program ve tüzüklerinde 
sanat politikaları yok. Varsa da üç cümle. 

AA: Bir de seslendirme sanatçılığı boyutunuz 
var. SES-BİR diye bir dernek var ve başkan-
sınız. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? 

HC: Seslendirmeye başladığım dönemde bel-
li karakterleri seslendirirdim. Eddy Murpy,Will 
Smith, Buggs Bunny bir dönem seslendirdim. 
Çeşitli  dizlerde önemli karakterleri seslendirir-
dim. Ancak gün oldu, özel televizyonlar para-
mızı ödemediler. Karşılığında bir makbuz ala-
madık. Bunun üzerine Ses-Der diye bir dernek 
kurduk. Bu dernek TRT’yi baz alarak diğer 
kanallarında aynı ücretlerin ödenmesi için mü-
cadele etti. Gün geldi bakanlık dedi ki dernek-
leri bu konuda lav edeceğiz. Meslek birliklerinin 
kurulmasını sağlayacağız. Dünyada bunun ör-
neği yok. Diğer ülkelerde aktör sendikaları var. 
Biz de bu mücadelenin içine girdik. Ancak bir 
sıfır mağlup başladık nedeni de şu; her mesle-
ğin iş yasalarında tanımı var. Ama seslendirme 
sanatçısının yok. Olmayan bir mesleğin meslek 
birliğini bakanlık bize kurduruyor. Berber tanımı 
var ama seslendirme sanatçısı tanımı yok. Bun-
la ilgili bir yasa tarsısı hazırladık. Meclise kadar 
götürdük.

AA: Geçtiği zaman yasal olarak size güç ve-
recek mi?

HC: Elbette hakkımız bir yerde kalmayacak. 
Düşününki siz tabipler odasına bağlı olmadan 
muayenehane açmanız mümkün olamaz. Mi-
marlar için de geçerli bu. Ama seslendirmede 
kapıdan birini çağırıp kardeş sesin fena de-
ğil gel şunu seslendir diyebiliyorsunuz. Bu da 
mesleği biraz ayaklar altına alıyor.

AA: Haluk bey çok teşekkür ederim . Meslek-
taşlarımıza bir mesajınız var mı?

HC: Onurlu bir mesleğiniz var. Ülkemizin ihti-
yacı olan mesleklerden biri, başarılar diliyorum.

75.Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan mes-
lektaşımız Cihat SOPACI 16 Eylül tarihinde bıçaklı saldırı-
ya uğradı. A.D isimli şahsın hastanede görevli bir hekim 
arkadaşına hakaret etmesine  tepki gösteren meslektaşı-
mız, “bu kurumda çalışan resmi bir kamu görevlisine, bir 
hekime böyle hakaret edemezsiniz “ diye şahsı sakinleş-
tirmeye çalışırken, A.D isimli şahıs bu kez meslektaşımıza 
hakaretler ederek uzaklaşmıştır. 

Bir müddet sonra A.D isimli şahıs yanına kardeşi Y.D ve 
kocası Ş.D ‘yi alarak meslektaşımız’ın  çalıştığı kliniği ba-
sarak darp etmeye başlamışlardır. Saldırı ve hakaretler  
devam ederken Y.D ‘nin  belinden çıkardığı bıçağı gören 
görevliler duruma müdahale ederek şahsın elinden bıçağı 
alıp, saldırganları etkisiz hale getirmişlerdir. Olayla ilgili so-
ruşturma devam etmektedir.

Ankara Dişhekimleri Odası olarak saldırıyı kınıyor ve dava-
nın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Ayrıca;

Yanlış çalıştırılan  Hasta Hakları Kurulları ve yoğun çalışma 
koşulları altında kapasitelerinin çok üstünde hasta bak-
maya zorlanan meslektaşlarımız,  hastalara karşı hedef 
haline getirilmektedir.

Hekimlere  ve Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetlerin art-
ması karşısında Sağlık Bakanlığı’nın önlemler almasını  ve 
hekimlerimizi hedef alan söylemleriyle hastalarla hekimleri 
karşı karşıya getirmemesini DİLİYORUZ.

Ankara Dişhekimleri Odası

Meslektaşımıza 
Bıçaklı Saldırı
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Genişletilmiş 2. Baskı

Prof. Dr. Semih Özbayrak

Sevgili hocam adıma imzalayarak kitabının yeni baskısını 
bana gönderdiğinde zaten başucu kitabım olan ilk baskı-
sının etkisiyle heyecanla sayfalar arasında dolaşa dolaşa 
kitabı okudum. Oldukça yaygın olarak karşılaştığımız an-
cak pek azımızın hakim olduğu oral mukoza hastalıklarını 
işlevsel bir biçimde sınıflandıran kitap, düzgün Türkçe an-
latımı ve tıbbi terminolojiyi akıcı kullanımı ile her dişhekimi 
meslektaşımızın elinin altında kolaylıkla bulundurulabilme-
si için cep kitabı formatında hazırlanmış. Dişhekimliğinin 
sadece“diş” doktorluğu olmadığını, oral kavite ve çevre 
dokularının, maksillofasiyal bölgenin doktorluğu da oldu-
ğunu dosta düşmana anlatmaya çalıştığımız şu günlerde 
kitabın arka kapağından bir alıntı sorunumuzu ne güzel 
ifade etmektedir:

“Uğraşı alanı sadece dişlerle ilgili olan dişhekimi değil, 
bütün bir oral kavite ile ilgili komşuluklarının tıbbi sorum-
luluklarını üstlenen –ağız hekimi (stomatolog/oral phsici-
an)- kavramının ülkemizde yerleşmemiş olması önemli bir 
boşluk oluşturmaktadır.

(Ağız Lezyonları ve Temel Patogenetik Mekanizmalar)

Prof. Dr. Tülin Oygür

Sevgili Tülin hocamın, öğlen tatillerinde yemeğe çık-
mayıp mikroskop başında bana ve çalışma arkadaşla-
rıma anlattığı dersler sırasında söylediği bir cümleyi hiç 
unutmadım. Çocuklar demişti “ ne yazık ki patolojiler 
kitap okumaz”. Ancak bu nefis anlatımlı oral patolo-
ji kitabını dişhekimleri mutlaka okumalı. Tülin hoca o 
hepimizin bildiği müthiş üslubunu kitabına da taşıyarak 
patoloji gibi zor bir konuyu son derece okunabilir ve 
anlaşılır hale getirmiş. Sayın Tülin Oygür Kitabını bakın 
kendi nasıl tanımlıyor:

“Bu kitabı, konuyu anlatabilme genel hedefiyle örtüşüm 
içinde hazırlamaya çalıştım. Diş hekimi adayı öğrencile-
rim oral patolojiyi temel patolojiye dayalı bir yapı içinde 
öğrensinler istedim. Kitabı bakın ben neler biliyorum 
egosuyla değil, fazla bilgiyi en aza nasıl indiririm yakla-
şımı içinde yazdım (gerçi bütün bildiklerim de bundan 
fazla değildir!).”

Oral mukoza çalışmalarımın temel dayanağı ve heves-
lendiricisi olan hocama tüm öğrencileri adına teşekkür 
eder, kitaplarının devamını dilerim. 

Oral Mukoza ve Hastalıkları

Ağız Patolojisi Ders Kitabı

Kitap Tanıtım: A. R. İlker CEBECİ
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Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hazırladığı 
Bilimsel Sempozyum, 07.10.2010 tarihinde, Vali Galip 
Demirel Vilayetler Evi’nde, 250  diş hekiminin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Sempozyum’a; CHP Adıyaman Milletvekili Dt. Şevket 
Köse, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Aksoy, Sağlık Müdür 
Yardımcıları Dr. Erhan Önal ve Dr. Halil Kara, Gölbaşı 
Kaymakamı Raşit Zengin ve Ankara’daki Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezlerinin Başhekimleri katılmıştır.

Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ve Gölbaşı’nın 
güzelliklerinin tanıtıldığı VTR’nin ardından Başhekim Dr. 
Dt. Dilek Emek Çiftci sempozyumun açılış ve hoş geldiniz 
konuşmasını yaptı. CHP Adıyaman Milletvekili Dt. Şevket 
Köse, Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Aksoy ve 
Gölbaşı Kaymakamı Raşit Zengin’in konuşmalarının 
ardından Sempozyum’un Bilimsel programına geçildi.

Sempozyum’da; 

— Bilimsel Yayın Nasıl Hazırlanır?

— Prekanseröz  Lezyonlar

— Endodontik Tedavide Güncel Yaklaşımlar

— Klinik ve Radyografik Değerlendirme ve 

— Diş Hekimliği’nde Akılcı Antibiyotik Kullanımı başlıklı 
sunumlar yapılmıştır.

Dr. Dt. Dilek Emek Çiftci’nin fotoğraf sergisi ve Dt. Ali 
Özgür Nohut’un yağlıboya resim sergisi ile renklenen 
sempozyum başarıyla tamamlanmıştır.

Gölbaşı ADSM 
Sempozyumu

Son günler de gazetelerde yayınlanan performans  için sağ-
lam dişler çekilmiş haberlerini Kamu da çalışan meslektaşla-
rımızı son derece üzmüştür. Asıl hedef mesleğimize yapılan 
saygısızlıktır. Bu çılgın çalışma şartları altında özveriyle çalı-
şan meslektaşlarımızın sorunlarını her platformda konuştuk, 
raporlar yazdık, yetkili yerlere ulaştırılması için ilettik. 

Sonuçta Devletin toplumun ağız ve diş sağlığı sorununu 
Kamu yoluyla çözme inadının durumu bu noktaya getirdiğini 
de çok önemli bir tespit olarak belirttik. 

Bu gazete haberlerine tepkiler oldu, ama en büyük tepki 
“Toplumun Ağız ve Diş Sağlığı sorununu Kamu yoluyla çö-
zeceğim ısrarında olan, her platformda ağız diş sağlığı hiz-
metlerini sayısal ifadelerle  sunan ve  bir dişhekiminin daha 
ne kadar yıpratırılarak çalıştırılacağını düşünmeyen” Sağlık 
Bakanlığından gelmeliydi. 

Performans nedeniyle sağlam dişlerin çekildiği haberini ya-
zanlara tepki göstermeyen  bakanlık yetkilileri dahil, , herkes 
bu yazılanları düşünmeli, doğru yorumlamalı ve yanlışığı hak-
sızlığı giderme yolunda adım atmalıdırlar. Bu haberleri yapan 
kişilere ise doğru  haber yapacaklarsa, aşağıdaki gerçekleri 
okumalarını öneririz. Şöyleki...

Avrupa’da toplam sağlık harcamalarının yüzde 10’unun diş 
tedavi ve bakımına ayrıldığını düşündüğümüzde, Türkiye’de 
ki verilerin çok net olmamakla birlikte yüzde 1’e bile ulaşma-
maktadır. 

Türkiye’de ağız ve diş sağlığıyla ilgili en büyük sorun koruyu-
cu hizmetlerin maalesef  planlanmamasıdır.  Koruyucu ön-
lemler alınmadığı için de  bütün sorunlar  gittikçe büyüyerek 
karşımıza çıkıyor. 

Ülkemizde ortalama 43 yaşına gelindiğinde insanlarımız 
bütün kendi dişlerini kaybetmiş oluyorlar. Yine ülkemizde 
insanların yaklaşık yüzde 86’sında diş eti sorunları bulunur-
ken, diş çürükleri oranı da yüzde 80’lere ulaşmıştır. Bu çok 
yüksek bir oran. Bu veri bile  ülkemizde ki hem koruyucu 
tedavi önlemlerinin, hem de tedavici edici hizmetlerin yeterli 
olmadığını gösteriyor. 

Biz de hala herkesin bir fırçası yok ve macun tüketimi az. 

Toplumumuzun ağız diş sağlığı profilindeki  olumlu ve olum-
suz gelişmelerin  saptanıp, gelecek yılların hedeflerinin  belir-
lenerek, daha  gerçekçi  uygulanabilir politikalar oluşturmak 
gerçek çözüm yoludur. 

Buna bugün sayıları 33 olan,  kaç tane dişhekimliği fakültele-
rine ve dişhekimlerine ihtiyaç vardır konusu da dahildir. 

Performans kriterleri neye göre konulmuştur. Yapılan işlerin 
performans puanları neye göre hesaplanmıştır. Uygulama 

süresine göre mi? Yoksa toplumun ağız ve diş sağlığı değer-
lerine artı değer katacak kriterlere göre mi?   

Bir dişhekiminin günlük yapabileceği girişimsel işlem sayısı 
neden hesaba katılmıyor (FDI ve TDB ‘nin bir dişhekiminin 
günde yapacağı girişimsel işlem sayısı 15-20 ‘dir).   

Meslektaşlarımıza yönelik suçlama çekim ve kanal tedavisi 
oranlarından çıkarılmış. Acaba bu artış, özellikle performans 
uygulanan yerlere özgü mü dür ? 

Ankara ‘daki  bir büyük ADSM’nin  istatiklerini incelediğimiz-
de; 

2009 yılında 199161 poliklinik sayısı olduğu ve bu sayıda 
toplam 24704 çekim yapıldığı (%8.06) görülmektedir. 

2010 yılı ilk 9 ayında ki (Ekim ayına kadar) istatistiklere ba-
karsak; 

2010 yılı ilk 9 ay 289157 poliklinik sayısı olduğu ve 33130 
çekim yapıldığı (%8.7) görülmektedir. 

Yani baktığımızda oranlar hemen hemen aynı. Haber sadece 
poliklinik sayıları dikkate alınmadan, sayısal artış üzerinden 
yapılmıştır. Böyle basit bir yüzde oranı yapılsa zaten yazan 
da anlayacak. Bu sayısal değerler bu şekilde yorumlanamaz. 
Ama haberi yapan kişinin de bu birikimi olup yazacak bir alt 
yapısının olmadığı da ortada.  

Kamu da çalışan arkadaşlarımıza bu şekilde suçlanması son 
derece üzücü ve haksız bir suçlamadır. Sonuç olarak ; 

Toplumun ağız ve diş sağlığı problemleri sadece kamu 
yoluyla çözülemez. Muayenehaneler mutlaka sisteme 
entegre edilmelidir. 

Bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımız TDB ve FDI 
standartlarının çok çok üstünde çalıştırılarak, özlük hak-
larına yansımayan ödemelerle emekleri sömürülmekte ve 
her geçen gün mutsuz ve meslek hastalığı riskine yakla-
şarak yaşamaktadırlar. 

ADSM’ler ve Kamu hastanelerinde çalışma şartları yeniden 
düzenlenmeli, günlük bakılabilecek bilimsel sayılar kadar 
hasta bakılmalıdır. 

Hasta Hakları Kurulları yeniden düzenlenmeli, hekimler üze-
rinde bir baskı oluşturmamalı, Meslek Odası temsilcileri mut-
laka bu kurullarda yer almalıdır. Ciddi olmayan şikayetlerin bir 
yaptırımı olmalıdır. 

Dişhekimliği girişimsel işlemlerinin performans puanları yeni-
den belirlenmelidir. 

Mesleki riskler ve meslek hastalıkları konusunda ciddi çalış-
malar yapılmalı, önleyici tedbirler alınmalıdır.

Mesleğimize Saygısızlık
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Çocukluk yıllarımı eski ama heybetli bir Rum evin-
de geçirmemi hep bir şans olarak görmüşümdür. 
Az sağanakta çatısının akması, sobalı ve yüksek 
tavanlarından ötürü zor ısınmasını hiç dert etme-
dim. Nazlı dantel gibi işlenmiş demir korunaklı bal-
konundan denizi ve gemileri görmem yeterdi bana. 
Hala öyle bir manzaralı bir evde oturmak bu yaşıma 
kadar nasip olmadı. Dışarıdan dolanan merdiven-
leri ve iki adet eski tavan lambalarıyla bile farklıydı. 
Köşelerindeki taş bloklar binayı heybetli kılar hatta 
bir şato havası verirdi. Vaktiyle  bir Rum tüccarına 
ait bir köşkmüş. Elden ele satılıp en son Alman-
ya’da çalışan bir Türk’e kalmış. Sonradan öğren-
dim ki yıkılıp yerine bir han yapılmış. Yıkılmamak 
için aylarca direnmiş. İçim acımıştı.  Duvarlarının 
her yanında kazıdığım kelimelerim, aşk itiraflarım 
hepsi silindi gitti o evle. Belki de o evi bu kadar özel 
kılan yaşayanların kendilerini büyük bir aile gibi his-
setmesiydi. Teklifsizlik her yere sıçramıştı. Annem 
evde yoksa rahatlıkla komşulara gidip yemeğinizi 
yiyip saatlerce oturabilirdik.  Onların çocukları da 
bizim için aileden biriydi. Aklımda kalan tatlar var o 
evde. Neriman teyzemin aşuresi, Havva teyzemin 
mıhlaması . Havva teyzemin ise hayatımda ayrı bir 
yeri var. Güçlü duruşu, sokaktan geçerken herke-
sin duyduğu topuklu ayakkabısının  sesleri, Türkan 
sultan misali edası, sıkça  duyduğum gür sesi hala 
kulaklarımda. Seksenli yılların abartılı makyajını da 
eksiksiz uygulardı . 

Hiç unutmam:annemin bir akşamüstü evden ba-
bamla doğumu yaklaşan Havva teyzem için ebe 
aramaya çıkmalarını. Üstelik sokağa çıkma yasa-
ğına rağmen. Geceyi yırtan haykırışlarla ikizlerinin 
doğumunu. O an gözümde daha bir kutsallaşmıştı 
o güzel kadın. Doğumdan hemen sonra annem 
beni çağırmıştı. Minik iki kedi yavrusu kılıklı ikizle-
ri gördüğümdeki şaşkınlığımı görmüş olsa gerek; 
"sen artık ağabeysin deyişini”.

Bizim büyük aile için o kedilerin doğumu çok 
önemli bir olaydı. O zamanlar bebek bezi diye bir 
kavram yoktu. Evimizin yan tarafındaki terasta 
Havva teyze küçük tüpün üzerine devasa bir ka-

me. Gece yatılı okuduğu zamanlarda geceleri sa-
atlerce ağladığını. Hiç gelmeyecek annesini hafta 
sonlarında nasıl özlediğini. 

Aslında gizli sırdaşım da sayılırdı. İlk aşk kaçama-
ğımı hoyratça gezindiğim  sahilde o yakalamıştı. 
Kömürlükte ilk sigara teşebbüsümü, okuldan ilk fi-
rarımı. Hiçbirini anneme anlatmamıştı. Anlatsa bel-
ki  bu kadar özel olmazdı. Hele okuldan kaçtığım 
– aslında yegane firarımdır-o gün. Okulu kırmasam 
arkadaşlar beni aforoz edeceklerdi. Umarsız bir 
Mayıs sabahında karşıdan elinde  çarşı filesiyle 
görmüştüm onu. Günlerden Salı ve Salı pazarı var  
ve ben dışarıdayım. 

zan kurar ve bezleri saatlerce kaynatırdı. Bazen 
benim okul dönüşüme denk gelirdi bu seremoni.

"Yakışıklı, bak yaramazlık yaparsan seni de kayna-
tırım bu kazanda"

Aklım  giderdi. Rüyalarıma girerdi o kara kazan. 
Oysa annemin yıllar sonra bana anlattığına göre 
yaşamı hiç de kolay geçmemiş. Annesinin ölümü 
üzerine kıraathane işleten babasının yanında bü-
yümüş. Kumarbaz gibi sigara içmeyi, küfretmeyi, 
erkek gibi güçlü olmayı da bu sayede öğrenmiş.  
Bütün zorluklara rağmen liseyi bitirip memur olma-
yı başarmış. Asla pes etmediğini anlatırmış anne-

“Nerden böyle”

“şey Havva teyze bugün son ders öğretmen gel-
medi bizi de erken bıraktılar.”

Aslında bahanem mükemmeldi ancak kıpkırmızı 
yüzüm beni ele vermişti işte.

“Bak ilk ve son olsun. Annen üzülür. Tamam  mı”

Nasıl rahatlamıştım. Arkadaşlarla hemen Boztepe-
ye çıkmıştık. 

Okul dönüşü keşke derdim keşke annem evde ol-
masa, Havva teyzelere gitsem. Bizde olmayan o 
renkli telefunken televizyonda bir şeyler izlesem, 
bana açlığımı sorsa bir şeyler hazırlasa, yesem. Li-
manın göründüğü balkonlarına çıksam. Gemilere 
el sallayıp vinçlerle umut yüklesem. Kendi yöntem-
leri ile pişirdiği ve annemin  hep kıskandığı o güzel 
keklerinden yesem. Eşi Ömer amca bana üniversi-
te yıllarını anlatsa. Memurken ticarete atılıp,bir kita-
pevi sahibi olmaya karar verişini özene bezene bir 
dillendirse. Havva teyzeme ilk görüşte nasıl aşık ol-
duğunu, kendisini fark ettirmek  için nasıl da çırpın-
dığını bir daha itiraf etse. Yan komşumuz Neriman 
teyzenin eşi Muzaffer amca bana yine resim tek-
niklerini öğretse. Bu arada o tarifsiz aşurelerinden 
bir tane daha yesem. Muzaffer amca bana Kıbrıs 
anılarını anlatsa. Koca balkonumuzda abimle top 
oynasam. Büyük pencerelerimizden babamın ge-
lişini gözlesem. Komşularla Konak sinemasına git-
sem bir  de gazoz içsem.

Ben o evde kendimi hep büyük bir ailenin ferdi gibi 
hissettim. Şimdiki insanlar anlayamaz bunu. Yaşa-
mın telaşından yaşamayı unutmuşlar. Teklifsizliğin 
ne olduğunu bilmezler. Her şeyde ya niyet ya da 
kazanç ararlar. Eşimin sesiyle sarsılıyorum;

“hayatım daldın gene kahvaltını bitir geç kalaca-
ğız.”

“Sen mıhlamayı bilir misin?”

“Hayatım o ne  iyi misin  hadi ?”

“Tamam” dedim yarı mırıldanarak.Bilmezdi elbet.
oğlumu uyandırmak için masadan kalktım. Gün 
utangaç yüzünü yeni yeni gösterirken keşke de-
dim içimden. O da teklifsiz bir mekanda büyüsey-
di. Keşke…

Teklifsizlik
Öykü Alper ALKAN
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Basın Açıklaması
Genel Sağlık Sigortası uygulamasının en önemli gerekçelerinden biri tüm toplum kesimleri 
için eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin sağlanması idi. Ne var ki ağız ve diş sağlığı uy-
gulamalarında kamunun yeşil kartlı vatandaşlarımıza dönük olarak, çarpık ve mantık dışı 
uygulamaları sürmektedir.   

Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü 15.01.2010 tarihli 465 sayılı yazısı ile 3816 
sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet 
Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesine 
göre yalnız diş çekimi ve diş protezlerinin, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Sosyal Sigortalara 
bağlı diş hastaneleri, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ile bu birimlere bağlı hastanelerin diş ünite-
lerinde yapılacağı, açıklanmaktadır.  

Bu yazıya göre yeşil kart sahibi vatandaşlarımıza, diş çekimi ve diş protezleri ücretsiz olarak 
sunulurken; dolgu, kanal tedavisi, diş eti tedavisi gibi uygulamalar kapsam dışında tutu-
lup ödeme yapılmamaktadır. Bilimsel bakış açısıyla bakıldığında; dişlerin ağızda tutulmasını 
hedefleyen, koruyucu uygulamaların öncelikli olarak karşılanması gerekirken, tam tersine 
çekim ve protez yapılması her yönüyle yanlış bir uygulamadır. Kamu kurumlarında hizmet 
sunan meslektaşlarımız açısından da bu uygulama rahatsızlık vericidir. Kurtarılabilecek diş-
ler hastanın ücretini karşılayamaması nedeniyle çekilebilmekte ve aslında maliyeti daha fazla 
olan protezler yapılmak durumunda kalınmaktadır.   

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); diş ve diş eti rahatsızlıklarını önlenebilir, ama yaygınlığı ve tek-
rarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından birisi olarak 
tanımlamaktadır. Önlenebilir hastalık grubunda tanımlanan diş ve diş eti hastalıklarının ön-
lenmesine yönelik koruyucu uygulamaların yapılmaması,  uzun vadede ağız ve diş sağlığı 
harcamalarının artmasına ve genel sağlıkla ilgili ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır.  

Daha önce TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu görüşmeleri sırasında 
tarafımızdan dikkat çekildiği üzere Maliye Bakanlığı’nın bir an önce bu yanlış uygulamayı 
sonlandırmasını, yeşil kartlılara diğer sigortalılarla aynı hakların tanınmasını eğer kısıtlı bir 
ödeme yapılacaksa öncelikle dişlerin ağızda tutulmasını ve koruyucu tedavilerin karşılanma-
sı gerekliliğini tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 

Prof. Dr. Murat AKKAYA
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Başkanı

Yeşil Kartlıların Mağduriyeti Giderildi. Ağız-Diş Sağlığı 

Hizmetlerinin Kapsamı Genişletildi.

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Ödeme Gücü Olmayan 

Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Kar-

şılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetme-

likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13.10.2010 

tarih ve 27728 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yapılan değişiklik ile daha önce Birliğimiz tarafından  ya-

pılan bir basın açıklaması ile dile getirilen ve düzeltilmesi 

talep edilen mağduriyet giderilerek yeşil kartlı hastaların 

diş çekimi ve diş protezi hizmetiyle sınırlı tutulan ağız-diş 

sağlığı hizmetilerinin kapsamı genişletildi ve dolgu ve ka-

nal tedavisi gibi koruyucu işlemler de  geri ödeme kap-

samına alındı.

Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından: 

Ödeme gücü olmayan vatandaşlarin tedavi 
giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve 
yeşil kart uygulaması hakkında yönetmelikte 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.

MADDE 1 – 13/8/1992 tarihli ve 21314 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Ödeme Gücü Olmayan 
Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından 
Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında 
Yönetmeliğin 15 inci maddesine son fıkra olarak 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Acil müdahale edilememesi halinde hastanın 
uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kay-
betmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, 
yanık, ağır travma gibi durumlar ile yoğun bakım 
tedavisine ihtiyacı olan yeşil kartlı hastaların ikinci 
ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde tedavisi-
nin sağlanamaması ve uygun yoğun bakım yatağı 
bulunmaması halinde bu durumun sağlık tesisi ve 
112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından belge-
lendirilmesi kaydıyla hastanın tedavi edilebileceği 
ve uygun yoğun bakım yatağı bulunan özel sağ-
lık tesisine hasta sevk edilir. Sevk işlemi Bakanlığa 
ait sağlık tesisince, hasta nakli ise 112 sistemi ile 
yapılır. Bu şekilde özel sağlık tesisinde verilecek 
sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi 16 ncı mad-
denin dördüncü fıkrası hükümlerine göre, tahakkuk 
ve tahsili işlemleri de 17 nci maddenin ikinci fıkrası 
hükümlerine göre yapılır. Tahakkuk edecek tutarın 
sağlık hizmetini sunan ilgili özel sağlık tesisinin ban-
ka hesabına aktarılması sağlanır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 
yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“Diş tedavisi kapsamında; öncelikle diş kaybını 
önleyici diş dolgusu ve kanal tedavisi gibi tedavi-
ler uygulanır, bu yöntemlerle diş tedavisi mümkün 
olmaması halinde diş çekimi ve diş protezi yapılır.” 

MADDE 3 – Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan 
bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Ba-
kanı yürütür. 

TDB
Yaptığı Basın Açıklamasında 
“Yeşil Kartlıların da 
Koruyucu Uygulamalar 
Altına Alınmasını Talep Etti”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
      
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BAŞIMDAN  GEÇTİ 
 
  Muayenehanede bir hastamın ağız ve dişlerini  muayene  ediyordum . Bir  
yandan dişlerin içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışırken bir yandan da  
tahmini  tedavi  planlamasını  aklımdan  geçiriyordum.  Bu  sırada gördükle-
rimi küçük küçük hastama söyleyerek ağız ve dişleri  hakkında  ve  tahmini  
tedavi planlaması hakkında bir ön fikir sahibi olmasını sağlamaya  çalışıyor-
dum . Bir ara gözüm dişlerin orta hattına takıldı. Baktım orta hat solda  duru-
yor , orta  hattınız da  sol  tarafa  kaymış  durumda  diye  hastama  belirttim .  
Hastam bir dakika diye parmağı ile işaret ederek konuşma gayreti içine girdi. 
Aletleri ağzından çekerek konuşmasına müsaade ettim. 6 ay önce bir  dişhe-
kimine gitmiş ve orta hattın sola kaymış durumda olduğunu o  dişhekimi de  
söylemiş. Neden olarak da dişlerinizi sağdan sola doğru fırçalamışsınız, diş-
leriniz o yüzden sola doğru kaymış demiş .Sonra da , şimdi soldan sağa 
doğru fırçalayın orta hat sağa doğru gider ve düzelir demiş .  
    Hastam şu anda dişlerini her yemekten sonra gayretle soldan sağa doğru 
fırçaladığını söyledi . Bunu söylerken de doktorunun tavsiyesine uyduğunu 
için takdir bekler bir hava içindeydi. 
   Bu  bilgiye çok inanç geliştirmiş durumda olan hastama durumu açıklamak 
ve bu yöntemle orta hattın bir yere gidemeyeceğini anlatmak epey uzun 
sürmüştü .  
                                                                            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 

 

  Protez  stajındayız. Elimdeki dosyala-
rın arasında bir tane de tek kron vardı. 
O günlerde çalışmaların bütün aşamala-
rını laboratuarda kendimiz yapmaktay-
dık. Kron ve köprüleri ise altından yapı-
yorduk. Ölçü , modeller,modelaj döküm 
derken kronu  tamamladım ve polisajını  
yapmaya  başladım. Sonunda  kronun 
polisajı bitti. Pırıl pırıl görünüyordu. Çek-
meceye kaldırmak üzereydim ki son bir 
fırça daha yapayım dedim.Sanki daha 
çok parlayacakmış gibi gelmiştİ o an.  
  Tabii her zamanki  olan oldu ve altın 
kron elimden ve fırçadan fırladı gitti. Dü-
şünce çıkaracağı sesi takip ettim ama 
bir ses çıkmadı . Neyse deyip aramaya 
başladım. Bütün laboratuarı aradım 
bulamadım. Tüm dolap altları dahil her 
tarafı süpürdüm. Çıkan yığını defalarca 
elden geçirdim ama kron yoktu. Bir daha 
bir daha aradım ama bulamadım.Akşam 
olunca ağlamaklı bir halde yarın hastaya 
ve hocaya ne söyleyeceğimi düşünerek 
eve gittim. 
 Yatmak için üzerimi çıkarırken pıt diye 
bir şey düştü yere. Bi baktım bizim altın 
kron. Sevincimi görmeliydiniz. Nasıl ol-
muş ve fark etmemişim  bilmiyorum ama 
meğer gömleğim ile atletimin arasına 
girmiş. O gece  çook mutlu uyumuştum.  
  Ertesi gün kronu hastama taktığımda 
hocamdan iyi bir not almıştım. 
           Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF  
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Dr. Romanos, Oral Sağlık İçin Rochester Eastman En-
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mesi. 500 ün üzerinde uluslar arası konferans sundu. 200 
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implant dentistry ile ilgili 4 kitabın yazarı ve tarama dergile-
rinden Ediorial Board üyesi

DR  DENNİS  SMİLER
Penisilvanya üniversitesi diş hekimliği 
bölümünden mezun oldu. Boston üniver-
sitesi , diş hekimliği okuluna katıldı, 1968 
de master ı kazanarak. Staj devresinin ve 
Roosevelt hastanesinin (New York) oral 
cerrahisinin doktora ihtisasından sonra 
1969 da Californiya ya döndü, Los Angeles 

ve Encino da oral cerrahi pratiğini yaparak.
Dr. Smiler dental implantolojinin öğretmeni. Dental profesyonel 
literatürlerde birçok makalesi yayınlandı, süreli yayınlar ve ders 
kitaplarına katkıda bulundu. Konferanslar ve sempozyumlara 
katıldı. Loma Linda Üniversitesinde öğretim görevliliği yapmış. 
Klinik profesörü olarak Southern California Üniversitesi, Drew 
Medical Center’da Profesör olarak görevi yapmıştır.  50 ülkede 
konferans vermiş, 100’ün üzerinde de makalesi yayınlanmıştır.
Dr. Smiler şunların diplomat üyesidir.
- American Board of Oral and Maxillofacial Surgery, the
 - International Congress of Oral Implantologist, the
 - American Congress of Oral Implantology, and the
-  American Society of Osseointegration.
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Sensodyne Hızlı Rahatlama etkisini nasıl gösteriyor?
Stronsiyum asetat formülasyonu dentin tübülleri içinde derin ve tıkayıcı bir tampon oluşturur.1,2

Sensodyne Hızlı Rahatlama -
Hassas dişlere karşı anında ve uzun süreli rahatlık 
•  Rahatlatma etkisi klinik olarak
 kanıtlanmıştır.3,4 Sadece
 60 saniye gibi kısa bir sürede
 etkisini gösterir.*3

•  Günde iki kez dişler fırçalandığında
 kanıtlanmış uzun süreli rahatlatma etkisi.4  

• Derin ve asitlere dayanıklı,
 tıkayıcı bir tampon oluşturur.1,2

• Florür içerir. 

YENİ

Açığa çıkmış dentin. Tedavi sonrası ve 30 saniye asitle temas 
etmesi sonucu. 

Tedavi sonrası ve 10 dakika asitle temas 
etmesi sonucu. 

Sensodyne Hızlı Rahatlama’nın oluşturduğu sağlam, tıkayıcı 
tampon, asit saldırısına maruz kalındıktan sonra da korunur.2

Sensodyne Hızlı Rahatlama’nın 60 saniye boyunca masaj hareketleri ile doğrudan uygulanmasının ardından asit saldırısına uğrayan dentin tübüllerinin geçirgenliğinin
(greyfurt suyuna batırılarak, pH 3.3) in vitro incelenmesi. Parkinson ve Willson 2010’dan uyarlandı.

Sensodyne Hızlı Rahatlama -
Hassas dişlerde anında rahatlama sağlar.

*Kutu üzerindeki kullanım talimatına uyulduğu takdirde.
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