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“Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası” konulu mitingle 

tüm sağlık çalışanlarının örgütlü katılımı ile birlikte 13 Mart’ ta 

Sıhhıye meydanındaydık.

Serbest, Kamuda ve Üniversitede çalışan tüm meslektaşlarımız 

sesimizi daha kuvvetli duyurmak adına meydandaydık.

Seçim meydanlarında “...Yapacağımız tüm uygulamalarda sivil 

toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının görüşlerini mutlaka 

alacağız...” diyen  siyasi iktidara bu taahhüdünü hatırlatmak, 

haklarımızın verilmesini sağlamak için meydandaydık.

Özelden Hizmet Alımı, Kamudaki Çarpık İstihdam, Kamuda 

Çalışanların Özlük Hakları,  Asgari  Muayene ve Tedavi 

Ücret Tarifesi, Toplum Ağız Diş Sağlığına yönelik koruyucu 

uygulamaların yapılmamış olması,  Sağlığı ilgilendiren konularda 

Meslek Örgütümüzün görüşü alınmadan uygulamaya geçilmesi,  

Sağlık Meslek Birliklerinin  önemsenmemeleri nedenlerinden 

meydandaydık.

Meydandaydık çünkü; Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın devam 

eden sorunları hakkında uzun bir süredir devam eden diyalog 

çabalarımız yazık ki mevcut iktidar tarafında ne şimdiye kadar 

hiçbir şekilde karşılık bulmamıştı.

Sorunları iyi tespit edersek, çözümlerine de daha kolay ulaşırız. 

Yıllarca söyledik, halkın sağlık hizmetine erişiminin önündeki 

engeller kaldırılsın, muayenehaneler sisteme entegre edilsin, 

nitelikli sağlık hizmeti için birlikte düzenlemeler yapalım. 

Nitelikli Sağlık Hizmeti
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Kamuda çalışan meslektaşlarımızın uygulanan 

performans sistemine,  yapılan işlerin aktivasyon 

süreleri de dahil edilsin. Günlük yapılabilecek 

girişimsel işlem sayıları ortaklaşa bir çalışmayla 

belirlensin. Farklı kurumlarda  çalışan kişiler bu 

performansları karşılığı olan göstergelerindeki 

miktarları alarak, farklılıklar, haksızlıklar  ortadan 

kaldırılsın. Özlük hakları düzeltisin. ADSM ‘lerde 

bakılabilecek hasta sayıları sınırlandırılmalıdır. 

Hastalara verilen randevuların sürelerinin  bir çok 

yerde performans ödemelerinde kriter olarak 

konulması son derece yanlıştır. Meslek odalarının 

görüşü alınmayınca, çıkarılan yönergelerin ömrü 

3 aylık oluyor. Yeni yönergeler de sorunları 

çözmüyor. Sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili 

çalışmalar bir an önce yapılmalıdır.

Toplumun Ağız ve Diş Sağlığın sorunu sadece 

Kamu yoluyla çözülemez. Muayenehaneler 

sisteme dahil edilmelidir.

Muayenehaneler milli servet, kolay açılabilecek 

yerler değil. Bakanlık  hepimizin bakanlığı.  

Anayası’nın 56. Maddesi;

“Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 

içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde 

gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 

gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek 

elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki 

sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, 

onları denetleyerek yerine getirir.” der.

Bakanlığımız artık bu maddeyi işleyişe sokmalıdır, 

bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

Vatandaşımız da hizmete erişiminin önündeki 

engellerin kaldırılması için, haklarını istemeli, 

haklarını savunmalıdır. Halk olarak  “ağız diş 

sağlığı hakkına en iyi şekilde ulaşmalıyım, 

hekim seçme özgürlüğümü ve Ağız diş sağlığı 

hizmetlerimin kalitesinin artmasını istiyorum” 

demelidir, haklarını savunmalı, haklarını 

aramalıdır.

“Nitelikli Sağlık Hizmeti”nin  partnerleri olarak 

olarak  başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere  

Meslek Örgütümüz ve halkımız bu sorumluluğu  

paylaşmalıdır. 

Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. 

Herkesin kazanacağı ortak değerimiz Nitelikli 

Sağlık Hizmeti için…

Sevgiyle kalın…
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T.C.
… VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
 
  

… tarih ve … sayılı “Kamuda hekimlerin tam gün çalışması” hakkındaki yazıyı okudum. Yazıda 
ikili çalışma imkanı kalmadığı belirtilmiş, bu nedenle çalışma durumumu bildirmem istenmiş, aksi 
halde ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiştir. 

 
Anayasa Mahkemesi’nin E.2010/29 sayılı dosyadaki kararı ile 1219 Sayılı Yasa’nın 12. 

maddesine konulan başka sağlık kuruluşunda çalışma yasakları iptal edilmiş, mesai saati bitiminden 
sonra muayenehane veya özel sağlık kuruluşunda hizmet sunmam önünde yasal bir engel 
kalmamıştır. 

Bilindiği üzere Anayasa’nın 153. Maddesinde “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede 
hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağlar.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

Bu nedenle ikili çalışma imkanı kalmadığına ilişkin bildirim Anayasa Mahkemesi’nin kararına, 
Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayacağına dair 
Anayasa’nın 153. maddesine, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında belirttiği 17 ve 56. maddelerine 
aykırıdır.

Bununla birlikte tebliğ edilen yazıda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 13.01.2011 gün-
lü ve YD İtiraz No 2010/1116 sayılı itiraz kabul kararına yer verilmiştir. Ancak DİDDK’nun itiraz kabul 
kararı, bir yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı değildir. DİDDK, itiraz kabul kararında 1219 Sayılı 
Yasanın 12. maddesinin 3. fıkrasının ve  Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının anlamını yeniden yo-
rumlamıştır. Türk Tabipler Birliği, Danıştay İDDK’nun Anayasa Mahkemesi kararına aykırı yorumu ile 
yeniden anlamlandırılan yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığını itiraz yolu ile ileri sürmüş ve dosyanın 
Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini istemiştir. Bu talebin önümüzdeki günlerde değerlendirilip, 
karara bağlanması söz konusu olacaktır.

Buna rağmen aksi uygulamalar nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanımı talep etmek 
ile aynı adres ve mülkte, aynı şartlarda muayenehanemi tekrar açabilmek hakkım dahil, kazanılmış ve 
kazanılacak her türlü kanuni hakkımı da saklı tutmaktayım. 

 
İletilen yazıda uygulamaya esas teşkil edecek bildirim beyanının sunulmaması durumunda 

ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem tesis edileceği de ifade edilmiştir. “İlgili mevzuattan” hangi 
düzenlemelerin kastedildiği, haklarımın neler olduğu bildirilmemiştir. Bu bilgilerin tarafıma iletilmesinin 
ardından uygulamaya yönelik beyanımı sunacağımı saygılarımla arz ederim.
 

Tebligatlar Gönderildi

Sağlık Bakanlığı’nın hem kamuda hem de serbest 
olarak çalışan meslektaşlarımıza yönelik bir tercih 
yapmalarına ilişkin dayatma içeren tebligatları 
meslektaşlarımıza ulaşmaya başlamıştır. Hukuksuz 
olduğunu düşündüğümüz bu uygulamaların telafisi 
zor sonuçlar yaratmasını engellemeye yönelik 
yapılan çalışmalar sonucunda hukuk danışmanımız
Av. Ziynet Özçelik hem üniversitedeki hem de 
kamudaki meslektaşlarımıza yönelik olarak, 
bu tebligatlara cevap niteliği taşıyan birer dilekçe 
örneği hazırlamıştır.
 
Bu yazının ekinde bulunan bu dilekçe örneklerinin 
ilgili meslektaşlarımız tarafından kullanılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Konu ile ilgili olarak her 
türlü danışma ve  hukuksal destek için
Ankara Dişhekimleri Odası’na başvurunuz.

Kamuda çalışanlar için
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"Sağlıkta Özelleştirmelere Karşı Çok Ses Tek Yü-

rek" mitingini düzenleyen sağlık örgütlerinin yö-

netici ve temsilcileri, 12 Mart 2011 günü Ankara 

Kızılay'da bildiri dağıtarak, Ankaralılar'ı da mitinge 

davet etti. Kızılay'da saat 12.30'da YKM önün-

de toplanan grup, bildiri dağıtımına geçmeden 

önce basına kısa bir açıklama yaptı. Düzenleyi-

ci, destekleyici örgütler adına açıklamayı yapan 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, 

13 Mart Mitingi'nin ana temasının "Sağlık haktır. 
Herkese sağlık, güvenli gelecek" olduğunu söyle-
di. Mitingin herhangi bir faaliyetin bitişi anlamına 
gelmediğini belirten Bilaloğlu, asıl etkinliğin mi-
tingden sonra başlayacağına dikkat çekti. Anka-
ralılar'ı mitinge davet eden Bilaloğlu, "Sizlerden 
ricamız yarınki mitingde bizlerle birlikte olmanız. 
Bizim için değil; kendiniz için, kendi sağlık hak-

kınız için bizlerle birlikte olmanızı diliyoruz" diye 

konuştu.

TDB Başkanlar Konseyi toplantısında (Erzurum) tüm sağlık bileşenlerinin 
içinde yer aldığı 13 Mart’ta Ankara`da yapılacak "Sağlık Hakkı" mitingine 
TDB, Odalar ve Dişhekimleri olarak katılınması kararlaştırıldı ve Süha 
ALPAY, Aret  KARABULUT ,  Ayten YILDIRIM, Emel COŞKUN,  İlkay 
KARADEMİRCİ ÜLKÜ,  Nebil  SEYFETTİN ve Nihat  KÖKSAL'ın 
katılımlarıyla  "Miting Komitesi"  oluşturuldu. 

İçindekiler
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d)  Sağlık kurum ve kuruluşu: Sağlık hizmeti 
verilen resmi veya özel bütün kurum ve kuru-
luşlar ile sağlık hizmeti verilen bütün yerleri,

f)  Yeterlik: Hastanın, yaş, akıl gücü gibi somut 
belirleyicileri ile algılama ve bilişsel işlevlerin 
sağlamlığını, önerilen tedavide karşılaşabilece-
ği ya da reddettiğinde doğabilecek sonuçları, 
makul bir şekilde, anlama ve değerlendirme 
yeteneğine sahip olduğunu,

g)  Tıbbi Müdahale: Hastaya yapılan her türlü 
müdahaleyi, 

ğ) Bilgilendirilmiş onay: Yapılması planlanan 
ve önerilen her türlü tıbbi müdahale ve/veya gi-
rişimsel tanı ve tedavi öncesinde sağlık çalışa-
nının kapsamlı olarak yaptığı bilgilendirmenin, 
hasta tarafından yeterince anladığına dayana-
rak; hastanın, hiçbir baskı altında kalmadan 
serbest iradesiyle önerilen tıbbi uygulamayı bi-
linçli ve gönüllü olarak kabul etmesini, 

h)  Hasta Sorumlulukları: Genel olarak hasta-
nın bir sağlık kurum ve kuruluşuna ya da taba-
bet icra edilen herhangi bir yere başvurmadan 
önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine 
getirmesi gereken ödev ve yükümlülükleri,

ı)  Hasta Hakları Uygulaması: Sağlık kurum 
ve kuruluşlarından hizmet alan herkesin hasta 
haklarına uygun olarak sağlık hizmetlerinden 
faydalanabilmesi, hak ihlallerinden korunabil-
mesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını 
fiilen kullanabilmesi, hasta hakları uygulama-
larının usul ve esaslarını belirleyerek adalet ve 
hakkaniyet ilkeleri ile etik değerlere uygun sağ-
lık hizmeti sunumunu, ifade eder.” maddeleri 
eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kal-
dırılmış ve Beşinci Bölüm başlığı ile beraber 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 inci maddeler aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM-Tıbbi Müdahale Öncesi  
Bilgi Verilmesi ve Onayın Alınması

Bilginin İçeriği, Bilgilendirmenin Usul ve Esasları

MADDE 24- Hastayı bilgilendirmek için verilecek 
bilgi; 

a)  Hastalığın olası sebeplerini, 

b)  Tanı için yapılacak gerekli girişimler kim tarafın-

dan nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, ne 

kadar süreceği, hastanın neler hissedeceği, iş-

leme bağlı çıkabilecek komplikasyonlar, alter-

natif işlemler ve maliyetinin ne kadar olduğunu,

c)  Tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getire-

ceği fayda ve riskleri ile hastanın sağlığı üzerin-

deki olası etkilerini,

ç)  Tedavinin şekli, süresi, olası komplikasyonları-

nı,

d)  Tedaviyi kabul veya reddetme durumlarında 

ortaya çıkabilecek fayda ve risklerini,

e)  Hastalığın nasıl seyredebileceğini,

f)  Kullanılacak ilaçların özellikleri, süresi, kullanım 

şekli, yan etkileri ve ilaçların etkileşimlerini,

g)  Tedavi sonrası sağlığı için istenilen yaşam tarzı 

ve evde bakım şeklini,

ğ)  Gerektiğinde yeniden aynı konuda tıbbi yardı-

ma nasıl ulaşacağını içerir.

Bilgilendirmenin Usul ve Esasları

a) Bilgi, hastanın anlayabileceği şekilde, sosyal ve 

kültürel düzeyine uygun, tıbbi terimler kullanıl-

madan, mümkün olduğunca sadeleştirilerek, 

tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın 

ruhi durumuna uygun ve gerektiğinde soru 

sormasını teşvik edecek tarzda nazik bir ifade 

ile verilir.

b) Hasta, sağlık durumu konusunda sözlü olarak, 

tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık çalışanı tara-

fından bilgilendirilir. Tıbbi müdahaleyi başka bir 

sağlık çalışanı yapacaksa -bu durumu da içe-

ren- hususlar bilgilendirilmiş onay formuna ya-

zılır ve şahitle birlikte imza altına alınır. Hastanın 

talep etmesi halinde, bizzat tıbbi müdahaleyi 

yapacak sağlık çalışanı tarafından bilgilendiril-

mesi ve soruların cevaplandırılması sağlanır. 

Hasta Hakları 
Yönetmeliği 
Değişiyor...

Sağlık Bakanlığı 01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ ni yeniden 
düzenlemektedir. Taslağa göre; 

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Tanımlar başlığını taşıyan 4 üncü 
maddesinin (d) bendi değiştirilmiş, (f ), (g), (ğ), (h), (ı) bendleri 
eklenmiştir.
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Anayasa Mahkemesinin 1.12.2010 tarihli Res-

mi Gazetede yayımlanan Kararında “... 1219 sa-

yılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında 

değişiklik yapılmakta ve Türk Ceza Kanununun 

53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa 

bile, “milli savunmaya karşı suçlardan, devlet sırla-

rına karşı suçlardan ve casusluk, kamunun sağlığı-

na karşı suçlar suçlarından tümcesinin” kapsamına 

giren taksirli suçlardan hapis cezasına mahkûm 

olanların, azami bir yıl ve daha az hapis cezasına 

mahkûm olanların diş hekimliği mesleğini süresiz 

icra edemeyecekleri hükme bağlanmaktadır. Bu 

kural ile doğrudan doğruya bir suçun karşılığı ol-

gösterilmiş ise de artık Anayasaya aykırılığı saptan-
mış bu hükümler uyarınca dişhekimlerinin meslek-
ten ömür boyu men edilmesine olanak olmadığı 
düşünülmektedir. 

23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Temel Ceza Ka-
nunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve 
Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un iptal edilen hükmü içeren madde:  
  
“MADDE 29- 1219 sayılı Kanunun 45 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 45- Diş hekimliği mesleğinin icrası için; 

mak üzere öngörülen asli cezaların yanında, bu ce-
zaya ek olarak ve cezaların işlenen suçla orantılı ol-
ması ilkesine aykırı bir şekilde hak yoksunluğu (diş-
hekimliği mesleğini icra edememe) getirilmektedir.” 
tespitinde bulunularak; 1219 sayılı Kanun’un  45. 
maddesinin birinci fıkrasındaki “...milli savunmaya 
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casus-
luk, kamunun sağlığına karşı suçlar,...” ibaresinin 
iptaline karar verilmiştir. 

1219 sayılı Yasanın 45. maddesinde 5728 sayılı 
Yasa ile yapılan değişiklikle ortaya çıkan, dişhekim-
liği ile ilgisiz suçlar sebebiyle mesleki uygulama-
nın ömür boyu engellenmesi niteliğindeki yaptırım 
Anayasa Mahkemesi kararıyla tamamen ortadan 
kaldırılmamış olmakla birlikte kısmen düzeltilmiş; 
diğer suçlara ilişkin Anayasa’ya aykırılık iddiası ileri 
sürülebilmesinin yolu açılmıştır. Bu açıdan önemli 
bir karardır. Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi 
Kararında, kararın yürürlük tarihi olarak 1.12.2011 

Türk Ceza Kanununun 53‘üncü maddesinde be-
lirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 
suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savun-
maya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm ol-
mamak gerekir. 

İcrayı sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı akli 
ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş ta-
bibi ve dişçiler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık 
Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla icrayı sa-
nattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri 
geri alınır.”

Orantısız Ceza Hükmünü
Anayasa Mahkemesi 
İptal Etti

Dişhekimliği mesleğinin sürekli olarak yitirilmesine sebep olan suçların 
tanımlandığı 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanun’un 45. maddesinde 5728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik 
Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edildi.

Dişhekimliği mesleğinin uygulanmasını sürekli olarak engelleyen 
suçların tanımlandığı 1219 sayılı Yasanın 45. maddesinde 2008 yılında 
yapılan değişiklikle bir çok suç tipi ölçüsüz biçimde madde metnine dahil 
edilmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği’nin de katkısıyla CHP`nin başvurusu 
üzerine Anayasa Mahkemesi, başvuruya konu edilen bütün hükümleri 
iptal etmiştir. 
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GEREKÇE:
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Yasak İşler” başlıklı 24. Maddesinin 
birinci fıkrasına göre; “Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri 
olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, 
ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı 
sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan 
muayenehaneler bu hükmün dışındadır…”
 
Yasa hükmü ile getirilen yasak kat mülkiyetine tabi gayrimenkullerin tapuda 
kütüğündeki bağımsız bölümleri ister mesken ister iş veya ticaret yeri olarak 
gösterilsin buralarda hastane, klinik gibi sayılan işletmelerin Sözleşme ile dahi 
kurulamayacağıdır. 
 
Dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler ise kural olarak 
Yasa hükmüyle belirtilen bu yasağın dışında kalmaktadır. Ne var ki Yönetim 
Planında aksi yönde bir kayıt bulunması veya kat maliklerinin sonradan Yönetim 
Planı’nda bu yönde değişikliğe gitmesi durumunda bağımsız bölümler mesken 
dışındaki bir amaçla kullanılamamaktadır. Nitekim Yasa’nın 28. Maddesine 
göre Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. 
 
Yargıtay da Yönetim Planı’nda mesken olarak görünen bağımsız bölümlerde 
açılan büro veya muayenehanelerle ilgili uyuşmazlıklarda Yasa’nın 24. 
Maddesini bu şekilde yorumlamakta Yasa’nın diğer hükümleriyle bütünlüğünü 
de gözeterek Yönetim Planı’nı esas almaktadır. Yargıtay’ın bazı dairelerinin 
aksi yöndeki kararları üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Yönetim Planındaki 
yasaklayıcı hükmün 634 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre bütün kat maliklerini 
bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğu ve aksine kullanımın söz konusu 
olamayacağı sonucuna varmıştır[1]. 
 
Bir sitede muayene açılması nedeniyle konusu sitenin birden fazla parsel 
üzerine inşa edilmiş olması durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamı dışında 
kalması ve genel hükümlere tabi olması halinde de Site Yönetim Planının hukuki 
bağlayıcılığı bulunduğu Yargıtay kararlarında hükme bağlanmıştır.[2] 
 
Belediyeler de giderek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin işlemlerinde 
yukarıda değinilen ve Yargıtay Kararları ile ortaya konan hukuksal duruma 
paralel uygulama yapma kararları almaktadır. Bu nedenle diş hekimlerinin 
muayenehane açmadan ya da muayenehanelerini nakletmeden önce;  tapuda 
mesken olarak kayıtlı yerlerin yönetim planlarına mutlaka bakmaları, işyeri 
olarak kullanılmasında  yasaklayıcı bir hükmün bulunup bulunmadığını kontrol 
etmelerinde yarar bulunmaktadır.
 
[1] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.09.2008 gün ve 2008/18-546 Esas, 2008/556  K. sayılı 
kararı
[2] Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 07.11.2006 gün ve 2006/9943 E., 2006/14614 K. sayılı kararı.  

Dişhekimleri
Tapuda Mesken Olarak 
Kayıtlı Gayrimenkullerde 
Muayenehane Açabilir mi?

Diş Hekimleri kural 
olarak tapuda 
mesken olarak kayıtlı 
yerlerde muayenehane 
açabilirler. Ancak 
Yönetim planında 
mesken dışında 
başka amaçlarla 
kullanılamayacağı 
belirtilmiş ve özel 
olarak bir yasak 
getirilmiş ise Yargıtay 
verdiği kararlarda 
muayenehane 
açılamayacağı sonucuna 
varmaktadır.
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Sağlıkta Performans ve 
Kalite Yönergesi(yeni)

Sağlıkta performans ve kalite yönergesini genel 

olarak yorumladığımızda, hiç kimsenin sağlık ku-

rum ve kuruluşlarının bu hizmet kalite standartları ile 

donatılmasına, yönetilmesine söyleyebileceği olum-

suz bir sözü olamaz.

Yanlış olan, İl Performans ve Kalite 

Koordinatörlüğü’nün, İldeki kurum ve kuruluşları 

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yılda 2 

kez değerlendirmesini,  İlde memnuniyet anket 

çalışmalarını koordine etmesini, gerektiğinde anketleri 

yapmak veya yaptırmasını, Kurum ve kuruluşların  

Hizmet Kalite Standartları  kapsamında yapılan ka-

lite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi 

ve koordinasyonu görevini yürütme işlemlerinin 

tüm sonuçlarını  performansa dayalı ek ödeme 

uygulamalarına bağlamak.

Dişhekimlerimizin asli görevleri hastalarına karşı olan 

sorumluluklarıdır. Onları modern tıp teknikleriyle te-

davi etmek, sağlıklarına kavuşturmaktır. İşverenin 

görevi ise bu şartları sağlamaktır. Nedir bu şartlar ;

hekimlerimizin çalışma şartları, hastaların tedavi or-

tamları, şartları diyebiliriz, kısaca hizmet kalitesi, 

standartları da diyebiliriz.

Hizmet  Kalitesi  Standartlarına baktığımızda kalite 

standartlarının düzenleneceği, çalışmaların yapılaca-

ğı ofislerin kurulması, yöneticilerin seçilmesi.

ADSM’ lere kolay ulaşımı sağlayacak yönlendirme-

lerin yapılması, hasta ve çalışan arasında fiziki  ba-

riyerin olmayacağı alanların yaratılması, Radyasyon 

güvenliği, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması, tesis 

güvenliliğinin sağlanması, ADSM alt yapı güvenliliği-

nin sağlanması, kurumda can ve mal güvenliliğinin 

sağlanması, Atık Yönetimi çalışmalarının yapılması.

ADSM’lerin temizliğine yönelik çalışmaların yapılma-

sı, otopark, lavabo, tuvalet, banyoların engellilerin 

kullanımına yönelik düzenlemelerin yapılması, yine 

engelli kişiler için çıkış rampaları ve tutunma barları 

yaptırılması. ADSM’lerde 24 saat güvenlik hizmeti 

verilmesi, ADSM bahçelerinde oturma grupları yapıl-

ması, Merdivenlerde korkuluk olması, Asansör, ha-

valandırma, su deposu, Jeneratör v.s.,……

Bu sayılan kriterler kimsenin reddedemeyeceği, ol-

ması gereken standartlardır. Ama bu standartların 

oluşturulması görevi işverenin, yani Bakanlığın gö-

revidir. Uygulayanlar ise yöneticilerdir. İl Performans 

ve Kalite Koordinatörlüğü’nün Bakanlık adına yaptı-

ğı değerlendirme, denetleme gerçekte yöneticilerin 

bu başarıyı yakalayıp yakalayamadığıdır. Asıl görevi 

sadece hastasına bakmak olan hekimlerimizin bu 

kriterlerin tesisi ile ilgili olarak ne yetkisi ne de sorum-

luluğu vardır, dolayısıyla bu kriterlerin değerlendirilme 

sonucu  performansa bağlı ek ödeme uygulamaları-

na bağlanamaz.  

Kritelere baktığımızda ADSM randevu süreleri tablo-

su da bir diğer konu. Uygulanacak tedavi ve randevu 

verme süreleri dolgu için 10, kanal dolgusu için 10, 

detertraj için 10, sabit protez ve hareketli protez için 

15 gün kabul edilebilir değerler.

Ağız ve diş sağlığında ki koruyucu uygulamaların 

yetersizliği, yıllık fırça ve macun tüketimi, 12-13 yaş 

grubunda her 100 çocuktan 83’ünde çürük diş bu-

lunması, 30-34 yaş grubunda 100 kişiden 97’sinin 

ağzında çürük bulunması, ülkemizde kişilerin dolgu, 

çekim, dişeti hastalığı v.s. tedavi gereksinimleri, her 

bölgede (kamuda) dişhekimine düşen hasta sayısı 

v.s., kriterleri değerlendirildiğinde, muayene süre-

lerinin olumsuzluğu performansa bağlı ek ödeme 

uygulamalarında kriter olarak dişhekiminin  sırtına 

yüklenmiş.

WEB sitesi kurma çalışanların görevi midir? Ayrıca 

kriterlerde yer alan “çalışanların, hastaların veya ya-

kınlarının görüşlerini bildirmeleri” TDB web sitesi etik 

kurallarına ne kadar uymaktadır. Hastaları’nın olumlu 

düşüncelerini web sitesine yazan hekimlerimiz hak-

sız rekabet ve reklam yaptıkları gerekçesiyle ceza 

alırlarken, web sitelerinden bu tip yazılar kaldırılırken, 

bunu devletin kurumu yapacak. Üstelik, Reklam ko-

nusunda ADSM’ nin yaptığı reklamları suç olarak ka-

bul eden ve ceza alan mahkeme kararları da varken.

Veri İzleme İndikatörleri Seti konusunun ne kadar he-

kim sorumluluğunda olduğu bir diğer konu.

Hastanın bilgilendirme ve rızasının alınmasına yö-

nelik düzenlemelerin yapılması konusu yıllardır üze-

rinde önemle durduğumuz bir konu. Yine yıllardır 

üzerinde durduğumuz diğer çok önemli bir konu da 

performans sisteminde yapılan işlerin aktivasyon sü-

relerinin de değerlendirmeye tabi tutulması. Günlük 

bakılacak hasta sayılarının FDI kriterlerine göre belir-

lenmesi, hastaların bilgilendirilmiş rızalarının alınması, 

kayıtlarının tutulması, nitelikli sağlık hizmetinin verile-

bileceği aylık sabit bir puanın belirlenmesi mutlaka 

gerçekleştirilmelidir.

Sonuç olarak; dişhekimin görevi hastalarına nitelikli 

sağlık hizmeti vermektir, bu hizmeti vermesi için ge-

rekli şartları sağlamak ise bakanlığın görevidir. Bu 

şartların sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi 

de yetkililerin, yöneticilerin değerlendirilmesidir.

Yönergeler yenilendiğinde hatalar görülüp düzeltil-

melidir, hizmet alanlarının standartlarını değerlendi-

rirken, hizmet vericilerin  standartları da göz önüne 

alınmalıdır. Sorumlulukları dışındaki uygulamaların 

hekimlerimizin sırtına yüklenmesi asla kabul edile-

mez. 

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık 
hizmet sunumun sağlanması amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal 
performansının ölçülmesine yönelik olarak, 02/07/2008 tarihinde “Sağlıkta 
Performans ve Kalite Yönergesi”  ni yürürlüğe koymuş ve bugüne kadar kurumsal 
performans katsayısı tespiti işlemleri bu Yönergeye göre yapılmıştı. Bakanlık, 
01/03/2011 tarihinde yeni hazırlanan ve 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe 
konulacak olan yeni bir yönergeyi onaylayarak yürürlüğe sokmuştur. Bu nedenle, 
02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 
01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
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Merih BAYKARA
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı

Kasım 2004 tarihinde Avrupa Dişhekimliği eğitimi Derneği ve DentEd III 
konulu ağı tarafından yayınlanan  ve İngilizce aslına sadık kalınarak Prof. 
Dr. Gökhan H. Alpaslan tarafından Türkçe’ye tercüme edilen “Avrupa’lı 
Dişhekiminin Profil ve Yeterlilikleri” başlıklı makalede  dişhekiminin mes-
leki nitelikleri ve yeterlilikleri tanımlanıyor. Bu makalede dişhekimi tanımı 
ve eğitimi konusunda şöyle diyor; “Avrupa Birliği Komisyonu mesleki ni-
teliklerin tanınması ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin yönerge-
sini kabul etmiş bulunmaktadır. Bu dokümanda dişhekimliği mesleği için 
şu ifade yer almıştır: “Tüm üye ülkeler dişhekimliği mesleğini odontos-
tomatoloji konusunda uzmanlaşmış olsun veya olmasın tıp doktorluğu 
mesleğinden farklı spesifik bir meslek olarak kabul ederler. Üye ülke-
ler dişhekimlerini; dişlerin, ağız boşluğunun, çenelerin ve ilgili dokuların 
hastalıklarını ve anormalliklerini tanıyacak, tedavi edecek ve koruyucu 
hekimlik önlemlerini alabilecek eğitim ile donattığını garanti eder. Dişhe-
kimliği mesleki faaliyetleri yönetmelikte sözü geçen bu özellikleri taşıyan 
dişhekimlerince icra edilir” ifadesi kullanılmaktadır. Dişhekimliği eğitimi en 
az 5 tam yıllık teorik ve pratik eğitimi içeren bir üniversite eğitimi, veya bir 
üniversitenin kontrolunda ve üniversite denkliğinde olduğu tanınmış bir 
yüksek öğretim kuruluşunca verilmelidir.” Ülkemizdeki dişhekimliği alanı 
ve eğitimi konusunda yukarıda belirtilen tanım ve şartlara aykırı bir durum 
yoktur. Dişhekimliği eğitimi 5 yıllıktır ve üniversitelerde verilmektedir. Diş-
hekimi tanımı ve yetki alanı da yukarıdaki gibidir. Ya yeterlilik ve yetkinli-
ğimiz nasıl, onu da bu makaleden aldığım aşağıda sıralanmış maddeleri 
tek tek okuyarak kendimiz yanıtlayalım.
 
Alan 1: Profesyonellik
Ana Yeterlilik: Profesyonel Davranış
Mezun olmuş bir dişhekimi çok geniş kapsamdaki çağdaş dişhekimliği 
uygulamalarının inceliklerini bilen ve anlayan, araştırıcı ve inceleyici, ana-
litik, problemleri çözebilen, planlı, iletişim ve sunuş yeteneği olan, takım 
çalışmasına yatkın ve bunların dişhekimliği mesleğine olan yansımasını 
ve önemini kavrayabilen kişiler olmalıdır.
Mezun olacak dişhekiminin özellikle bilmesinin şart olan;
Ana Yeterlilik: İletişim Yetkinlikleri
Mezun olmuş bir dişhekimi hastalarıyla, hasta ailesi ile yakınları ve has-
taya sunulan tedavi hizmetinde yer alan tüm sağlık personeli ile etkin bir 
iletişim sağlayabilmelidir. Mezun olacak dişhekiminin özellikle bilmesinin 
şart olan;
Destekleyici Yeterlilikler
1.1. Hastalarına karşı gereken ilgi ve uygun davranışı gösterebilme ko-

nusunda yeterli olmalıdır.
1.2. Dişhekimliği takımın tüm bireylerine karşı uygun profesyonel davra-

nışlar sergileyebilmelidir.
1.3. Hastalarının bakımıyla ilgili sosyal ve psikolojik konular hakkında bil-

gi sahibi olmalıdır.
1.4. En üst düzeyde kanıta dayalı bilgi ve klinik yetkinliğin sağlanabilmesi 

amacıyla sürekli eğitim süreci içerisinde yıllık sürekli mesleki gelişim 
programlarını takip etmek. Sürekli mesleki gelişim kayıt defteri üze-
rinde bunun gösterilmesine hazırlıklı bulunulacaktır.

1.5. Enfeksiyon kontroluna özel önem vererek çalışma ortamınında 
bunu tüm yönleriyle sağlayabilecek olmak.

Dişhekimi Profilimiz
Nitelik ve Yetkinlik
(papazı dövdürmeyecektik)
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1.6. Kendi sağlığının koruyor olmanın, dişhekimi olarak 
çalışabilmesi için ne derece önemli olduğunun öne-
mini kavraması ve farkında olması. (ergonomi ve 
meslek hastalıkları)

1.7. Sağlık ve güvenlik konularında dişhekimliği ekibinin 
diğer üyeleri ile uyum içinde olabilmelidir.

Ana Yeterlilik: Etik, Töre ve Yargı İçtihatları
Mezun olmuş bir dişhekimi sağlık hizmeti sağlarken has-
talarına ve topluma karşı olan ahlaki ve etik sorumlulukla-
rını bilmeli ve anlamalıdır, ayrıca dişhekimliği uygulamaları 
ile ilgili olan geçerli yasal uygulamalar hakkında bilgi sahibi 
olmalıdır. Mezun olacak dişhekiminin özellikle bilmesinin 
şart olan;
Destekleyici Yeterlilikler;
1.8.  Dişhekimliği ile ilgili etik kurallar hakkında bilgi sa-

hibi olmalı, mesleğini icra ederken, kişisel ve mes-
leki namus, dürüstlük ve güvenilirlikte olmalı; 1.9. 
Tüm hastalarına hizmet ederken insancıl ve mer-
hametli olmalı;

1.10. Hastalarının bilgilendirilmiş onay hakkı, yükümlü-
lük ve mahremiyetlerine önem vererek hasta hak-
larını bilmeli ve anlamalı;

1.11. Dişhekiminin her zaman hastalarına mümkün olan 
en üst kalitede hizmet sunmak için gayret etmek 
zorunda olduğunun bilincinde olmalı;

1.12. Her hastanın bireysel özelliğine, hedeflerine ve de-
ğerlerine en uygun olan ve öncelikli, modern ve 
ağız diş sağlığı felsefesi ile uyumlu tedavi seçe-
neklerini gerçekleştirebilecek yetkinlikte olmalı;

1.13. Hastalarının sunmakta olduğu hizmetin, teşhis, te-
davi planı ve tedavi gibi tüm işlemlerin merkezinde 
olduğunu kabul etmeli ve bu hizmetleri hastasının 
iyiliğini hedeflemeli;

1.14. Dil, kültür, cinsiyet, ırk ve mevki farkı gözetmeksi-
zin hasta ve meslektaşlarına saygılı olmalı;

1.15. Yetersiz, zarar görmüş ve etik olmayan meslektaş 
ve hastaları için kendi sınırlarını bilerek uygun olan 
davranış ve yardımı yapabilmeli;

1.16. Dişhekimliği ile ilgili yasalar, yönetmelikler ve idari 
uygulamalar ve politikalar hakkında bilgi sahibi ol-
malı;

1.17. Klinik yönetimi ve denetimini gerçekleştirebilmeli-
dir.

Alan 2: İletişim ve Kişilerarası Etkileşim Yetenekleri
Ana Yeterlilik: İletişim Yetkinlikleri
Destekleyici Yeterlilikler;
2.1. Dişhekimliği hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanabil-

mesi için hasta-hekim ilişkisini sağlayabilmek;

2.2. Dişhekimliği hizmetlerinin sunulmasında yardımcı 
olan davranış faktörlerinide (örneğin cinsiyet ve et-
nik faktörler) içine alan davranış bilimleri ve iletişim 
konularında ve hasta bakımında psikolojik gelişimin 
rolü hakkında bilgi sahibi olmak;

2.3. Hastaların yapılan tedavi hakkındaki beklenti (istek 
ve ihtiyaçları) ve amaçlarını tespit edebilecek yete-
nekte olmak;

2.4. Dişlerin, ağızın veya yüzün hastalık yada disfonksi-
yonlarını başlatan veya devam etmesine neden olan 
psikolojik yada sosyal faktörleri tespit edebilecek, 
bunların tanı, tedavi ve gerektiği hallerde tedavisini 
yapabilecek diğer disiplinlere yönlendirebilecek ye-
tenekte olmak;

2.5. Hastaları ve diğer uzmanlarla sözlü ve yazılı olarak 
bilgi mesleki görüşlerini paylaşma, gerektiğinde ya-
pıcı eleştirilerde bulunma, bunlardan yararlanma ko-
nularında yeterli olmak;

2.6. Gerekli olduğu durumlarda kendisinin, hastalarının 
ve dişhekimiliği takımının stresle mücadele edebil-
mesi için gereken yöntemleri uygulayabilmek;

2.7. Dişhekimiliği takımının diğer elemanları ile çalışabil-
mek;

 
Alan 3: Bilgi tabanı, Bilgi toplama, Eleştirel Düşünce
Ana Yeterlilik: Temel Biyomedikal, Teknik ve Klinik Bi-
limler
Mezun olmuş bir dişhekimi dişhekimliği uygulamalarında 
karşılaşabileceği normal ve patolojik durumları anlaya-
bilmek için temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlerde 
yeteri kadar bilgi sahibi olmalı ve bu bilgileri klinik olarak 
karşılaşabileceği durumlara uygulayabilmelidir. Mezun 
olacak dişhekiminin özellikle bilmesinin şart olan;
Destekleyici Yeterlilikler;
3.1. Dişhekimliği ilgili temel ve biyomedikal bilimler, onları 

anlayabilecek bilimsel mekanizmaları edinmeli, bi-
limsel metod ve kanıtların değerlendirilmeside dahil 
olmak üzere dişhekimliğinin bilimsel temellerini hak-
kında bilgi sahibi olmalıdır. Bu bilgileri, yeni gelişme-
leri yorumlayabilmek ve elde ettiği kazanımları klinik 
uygulamalara aktarabilecek şekilde kullanabilmelidir.

3.2. Klinik uygulamalar sırasında çapraz enfeksiyon kon-
trolunu sağlayabilmek için sterilizasyon, dezenfeksi-
yon ve antisepsinin temel bilimsel prensiplerini hak-
kında bilgi sahibi olmalıdır.

3.3. Dişhekimliğinde kullanılan biyomateryaller hakkında 
bilgi sahibi olamak, kullanımlarıyla ilgili sınırlamalar ve 
yaratabileceği çevre problemlerinin bilincinde olmak.

3.4. İyonize radyasyonun tehlikeleri, dokular üzerindeki 
etkileri, radyasyonun yayılımı, korunma ve dozunun 
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düşürülmeside dahil olacak şekilde kullanımıyla ilgili 
düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

3.5. Genetik ve metabolik bozukluklar, dejenerasyonlar, 
neoplaziler, immün sistem bozuklukları, iltihabi has-
talıklar ve enfeksiyonlarıda içine alan hastalık süreç-
leri hakkında bilgi sahibi olmak.

3.6. Hastalıkların ve büyük organ sistemi hastalıklarının 
dişhekimliği ile ilişkileri ile sistemik hastalıkların oral 
dokularda yaptığı değişiklikler hakkında bilgi sahibi 
olmak.

3.7. Ağız hastalıklarının (bireylerde ve toplumda) önlenme-
sine katkıda bulunmak, tanı ve tedavisini gerçekleşti-
rebilmek için bunların etyolojileri ve patolojik süreçleri 
hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Ana Yeterlilik: Bilgi Toplamak ve Bilgiyi Kullanabilmek-
Mezun olmuş bir dişhekimi eleştirici, bilimsel ve etkili bir 
şekilde bilgi toplayabilecek ve bu bilgiyi kullanabilecek 
yetenekte olmalıdır. Dişhekiminin özellikle bilmesinin şart 
olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
3.8. Dokümentasyon, sürekli eğitim, iletişim, bilişim yö-

netimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini 
ve bunların sağlık sektöründeki kullanımları konu-
sunda yetenek sahibi olmalı.

3.9. Hastalarının kişiye özel bilgilerini saklayabilecek 
yetenekte olmalı;

3.10. Eksiklikleri tamamlayabilmek için düzenli olarak ki-
şisel bilgilerini değerlendirebilecek ve ilave bilgilere 
ulaşabilecek yetenekte olmalı.

3.11. Dişhekimi kendi klinik uygulamalardaki sınırlarını 
bilip uygun durumlarda hastasını diğer uzmanlara 
göndermeli;

3.12. Ürünlerin ve tekniklerin iddia edilen özelliklerinin 
kar/zarar oranlarını değerlendirebilecek yetenekte 
olmalı;

3.13. Yayınlanmış klinik ve temel bilimsel araştırmaları 
değerlendirebilecek ve edindiği bu bilgileri enteg-
re ederek hastalarının ağız sağlığını kalkındırmada 
kullanabilecek yetenekte olmalı;

3.14. Ağız diş sağlığı uygulamaları sırasında ağız sağlığı 
ile ilgili problemleri çözerken deneyim ve bilimsel 
metodları uygulayabilmelidir.

Alan 4: Klinik Bilgi Toplama
Ana Yeterlilik: Hastaların Oral ve Dental Durumları Hak-
kında Kapsamlı
Medikal Hikaye Alması ve Kaydetmesi.
Mezuniyetinden sonra dişhekimi hastalarının oral ve den-
tal durumları hakkında kapsamlı medikal hikaye alması ve 
hasta kayıtlarını tutabilecek yetenekte olmalıdır. Bu her 
yaştaki hastasının ağız sağlığını değerlendirebilmek için 
biyolojik, tıbbi, psikiyatrik ve sosyal durumları hakkında-
ki bilgileride içermelidir. Buna ek olarak dişhekimi uygun 
fizik muayeneyi yapabilecek, bulguları yorumlayabilecek 
ve gereken ileri değerlendirmeleri düzenleyebilecek yete-
nekte olmalıdır. Dişhekimi özellikle bilmesinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
4.1. Hastanın asıl şikayetini tespit ederek mevcut has-

talığın hikayesini tıbbi hikayenin bir kısmı şeklinde 
etkin bir şekilde alabilecek yetenekte olmak.

4.2. Diyetle ilgili analizleri yapabilmelidir.
4.3. Hasta kayıtlarını yapabilmeli ve gerçekleştirdiği 

hasta tedavi kayıtlarını düzenli bir şekilde muhafa-
za edebilmeli.

4.4. Anormal hasta davranışlarını (anksiyete dahil ola-
cak şeklide) tespit edebilmelidir.

4.5. Hastanın sistemik şikayeti ile ilgili bir sorunun ay-
dınlatılması için uygun bir yazılı tıbbi konsültasyo-
nun hazırlanması veya hastanın bir uzmana gön-
derilmesi işlemlerini başlatabilecek yeteneğe sahip 
olmak.

4.6. Hasta için uygun olan ekstraoral ve intraoral mua-
yeneyi yapıp; vital bulgularda dahil olacak şekilde 
bulguları değerlendirebilecek ve hasta kayıtlarına 
işleyebilecek yeteneğe sahip olmalı.

4.7. Dişlerin, periodonsiyumun ve ağız mukozasının 
ayrıntılı muayenesini yapıp hasta dosyasında ka-
yıtlarını tutabilecek yetenekte olmalıdır.

4.8. Dişhekimliği uygulamaları sırasında radyografi 
çekebilmeli; diş röntgenleri ve dişhekimliği ile ilgili 
diğer tıbbi görüntülemelerin sonuçlarını değerlen-
direbilecek yetkinlikte olmalıdır.

4.9. İyonize radyasyonu idare edebilecek yetenekte ol-
malıdır.

4.10. Dişhekimliği radyolojik teknikleri hakkında bilgi sa-
hibi olmalıdır.

4.11. Uygun klinik laboratuvar veya diğer diyagnostik iş-
lemler ve testler hakkında bilgi sahibi olmalı, bun-
ların diyagnostik geçerliliklerini, ve güvenilirlikleri 
hakkında bilgi sahibi olmalı ve sonuçlarını değer-
lendirebilecek yeterlilikte olmalıdır.

4.12. Tanı amaçlı modelleri elde edebilmeli ve bunları 
interoklüzal kayıtlara göre bunları biraraya getire-
bilecek yetenekte olmalıdır.

4.13. Ağız ve çenelerin duysal ve motor fonksiyonlarını 
değerlendirebilmelidir.

4.14. Tükürük bezi fonksiyonlarını değerlendirebilmeli-
dir.

4.15. Orofasiyal ağrıyı değerlendirebilmelidir.
4.16. Fasiyal formu ve bozukluklarını normalden ayırde-

debilecek değerlendirmeyi yapabilmelidir.
4.17. Hasta istismarı ve ihmalinin belirtilerini anlayabile-

cek ve gerektiği durumlarda yasal mercilere bildir-
meye yetecek kadar bilgi sahibi olmalıdır.

 
Alan 5: Tanı ve Tedavi Planlaması
Ana Yeterlilik: Karar Verme, Klinik Muhakeme ve Yar-
gılama
Mezuniyetinden sonra dişhekimi hastalarının sosyal ve et-
nik geçmişinide göz önünde tutarak, klinik ve radyolojik 
muayene ve diğer diyagnostik testleri, hasta hikayesinde-
ki bulguları ilişkilendirerek ayırıcı tanı, ön tanı veya kesin 
tanı koyabilmek için karar alma, klinik muhakeme ve de-
ğerlendirme yeteneklerine sahip olmalıdır. Dişhekimi her 
yaştaki hastası için tanı koyabilmeli istek ve ihtiyaçlarına 
göre tedavi planı yapabilmelidir, ancak kendi yeteneklerini 
aşan tedavileri ayırdedecek ve uygun bir uzmana yönlen-
direbilecek yetenekte olmalıdır. Mezun olacak dişhekimi-
nin özellikle bilmesinin şart olan;
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Destekleyici Yeterlilikler;
5.1. Hastasına yapacağı işlemler için bililendirilmiş onam 

almak konusunda yetkin olmalıdır.
5.2.  Sistemik hastalığın varlığının farkına varabilecek 

yetkinlikte olmalı ve bu hastalığın dişhekiminin uy-
gulayacağı ağız-diş sağlığı hizmetini nasıl etkileye-
ceğini bilmeli.

5.3.  Diş çürüğü ve diş dokusu kayıplarının lokalizasyo-
nunu, miktarını ve etkinliğini tespit edebilecek ye-
tenekte olmak.

5.4.  Periodontal sağlık, fonksiyon yada estetiği etki-
leyen ve tedavi gerektiren dişlerdeki veya perio-
donsiyumdaki anatomik şekil bozukluklarını teşhis 
edebilecek yetenekte olmak.

5.5.  Sağlıklı pulpa ile pulpa hastalıklarının arasındaki 
farkı ayırdedebilecek ve tedaviye gereksinim duyu-
lan durumları tespit edebilecek yetenekte olmak.

5.6.  Oral neoplazileride içeren, oral mukoza hastalıkla-
rının veya bozukluklarının klinik özelliklerini bilme, 
ve tedavi gerektiren durumları tanıyabilme yetene-
ğine sahip olmak.

5.7.  Maksillofasiyal problemleri, organik, nörolojik ve 
psikiyatrik kökenli akut ve kronik kraniyofasiyal ağ-
rıyı, ve dişhekiminin veya diğer sağlık personelinin 
tedavi etmesi gereken durumları tanıyıp teşhis ko-
yabilecek yetenekte olmak.

5.8.  Orofasiyal problemlere katkısı olan hasta davranış-
larını tanıyıp, teşhis, önleme ve tedavi gerektiren 
durumları tespit edebilecek yetenekte olmak.

5.9.  Hastalarının estetik isteklerini ve bu istekleri ne de-
receye kadar yerine getirebileceğini tespit edebile-
cek yetenekte olmak.

5.10.  Ortodontik değerlendirme yapabilmelidir.
5.11.  Temporomandibuler eklem bozukluklarının tanısını 

koymaya alışkın olmalıdır.
5.12.  Tıbbi acil durumları tespit edebilecek yetenekte ol-

malıdır.
5.13.  Genç ve yaşlı hastaların tedavilerinde sedasyonun 

rolü hakkında bilgi sahibi olmalı, hastasını sedas-
yon ve genel anestezi için ne zaman, nasıl ve kime 
gönderebileceğini bilmeli ve klinik değerlendirme-
ye göre hastasını uygun bir şekilde yönlendirebile-
cek yetenekte olmalıdır.

5.14.  Değişik sosyal ve etnik yapıdan gelen hastalara 
hizmet sunabilecek yetenekte olmalıdır.

 
Alan 6: Ağız Sağlığının Sağlanması ve Korunması
Ana Yeterlilik: Hasta Eğitimi ve Kapsamlı Primer Bakım 
Hizmeti
Mezun olan dişhekimi her yaştaki hastasına ağız hastalık-
larından korunma ve tedavi konularında mevcut kavram-
lara ağırlık veren ve sistemik ve ağız sağlığını destekleyen 
primer bakım hizmetlerini sunabilecek ve bu konuda eği-
tebilecek yeterlilikte olmalıdır. Dişhekiminin özellikle bilme-
sinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.1. Minimal müdahele anlayışı ile etkin ağız sağlığı 

sağlayabilecek bilgi ve anlayışta olmalı.
6.2. Kanıta dayalı tedaviler gerçekleştirebilecek yeterli-

likte olmak.
6.3. Hijyen eğitimi, topikal flor uygulamaları ve fissür 

sealent uygulayabilecek yeterlilikte olmak.

6.4. Hastalarını ağız hastalıklarının etiyolojileri ve korun-
ması konusunda eğitebilecek ve hastalarının kendi 
sağlıkları hakkındaki sorumluluklarını bilmek konu-
sunda teşvik edebilecek yetenekte olmak.

6.5. Diş plağının kimyasal olarak kontrol eden ilaçlarda 
dahil olmak üzere uygun farmakolojik ajanları reçe-
telendirebilecek ve etkilerini izleyebilecek yetenek-
te olmalı.

6.6. Diyet konusunda hastalarına danışmanlık edebile-
cek ve ağız sağlığı ile ilgili beslenme eğitimini sağ-
layabilecek yetenekte olmalı.

6.7. Hastalarının kendi ağız hijyenini sağlamada düş-
tükleri uygunsuzlukları öngörebilecek, önleyebile-
cek ve düzeltebilecek ve hastalarının hatalı alışkan-
lıklarını kontrol altına alabilecek stratejiler geliştire-
bilecek yetkinlikte olmak.

6.8. Tüm tedavi sonuçlarını değerlendirebilecek ve ila-
ve bakım veya işlemleri sağlayabilecek veya tavsi-
ye edebilecek yetenekte olmalı.

6.9. Diş yapısını koruyacak, sert doku hastalıklarını ön-
leyecek ve yumuşak doku sağlığına katkıda bulu-
nacak koruyucu ve restoratif işlemleri gerçekleşti-
rebilecek yeterlilikte olmalıdır.

Ana Yeterlilik: Ağız Hastalıkları ve Tedavileri
Mezun olmuş dişhekimi her yaştaki hastanın sık görülen 
mukozal hastalık ve bozuklukları teşhis ederek tedavisi-
ni gerçekleştirebilecek yetenekte olmalıdır. Dişhekiminin 
mutlaka yetkin olması gereken;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.10. Hastalarına gerçekçi tedavi seçenekleri ve beklen-

tileri sunarak hayati tehlike yaratmayan ağız muko-
zası hastalıkları ve bozukluklarının özellikleri ve şid-
deti hakkında danışmanlık yapabilecek yeterlilikte 
olmak.

6.11. Sınırlı yumuşak doku tanı işlemlerini gerçekleştire-
bilecek yeterlilikte olmak.

6.12. Hayatı tehdit eden mukozal lezyonların teşhisinde 
ve ilgili uzmana yönlendirilmesinde rol alabilecek 
yetenekte olmak.

6.13. Gerekli ilaçların verilmesi ve hastanın uzmana ha-
vale edilmeside dahil olmak üzere akut oral enfek-
siyonların tedavisini gerçekleştirebilecek yeterlilikte 
olmak.

6.14. Ağızın sık görülen tıbbi hastalıklarının tıbbi ve cer-
rahi tedavilerine aşina olmalıdır.

6.15. Sigaranın ağız mukozası üzerindeki etkileri hak-
kında ve sigara kullanımını bırakmak isteyen has-
talarına yardımcı olabilecek yöntemler bilgi sahibi 
olmak.

Ana Yeterlilik: Periodontal Tedavi
Yeni mezun dişhekimi her yaştaki hastasının periodontal 
hastalıklarını tedavi edebilecek yeterlilikte olmalıdır. Dişhe-
kimi özellikle bilmesinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.21. İleri periodontal cerrahi işlemlerine olan ihtiyacı teş-
his edebilecek, açıklayabilecek ve tartışabilecek, ve uygun 
bir şeklide uzmana havale edebilecek yeterlilikte olmak.
6.22. Periodontal tedavinin sonuçlarını değerlendirebile-
cek ve risk faktörlerinin tartışılmasıda dahil olmak üzere 
bakım programı düzenleyebilecek ve izleyebilecek yeter-
lilikte olmak.
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Ana Yeterlilik: Çürük ve Endodontik Tedavi
Her yaştaki hastasının diş çürüğü, pulpa ve periradiküler 
bozukluklarını tedavi edebilecek yeterlilikte olmalıdır. Diş-
hekiminin özellikle bilmesinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.23. Hastalarının çürük risklerini değerlendirerek çürük-

ten korunma stratejilerini uygulayabilecek yeterli-
likte olmak.

6.24. Çürüğü uzaklaştıracak aksi halde çürük diş do-
kusunu tedavi edecek, yumuşak doku sağlığını 
sağlayan, sert doku hastalıklarını önleyen, form, 
fonksyon ve estetiği uygun malzemeler kullanarak 
restore eden, pulpa vitalitesini koruyan teknikleri 
kullanabilecek yeterlilikte olmak.

6.25. Diş pulpasının savunma mekanizmasını koruyacak 
tedavi yöntemlerini uygulayabilecek yeterlilikte ol-
mak.

6.26. Tek ve çok köklü sorunsuz dişlerde endodontik 
tedavileri gerçekleştirebilecek yeterlilikte olmalıdır.

6.27. Cerrahi olan veya olmayan komplike kanal tedavisi 
endikasyonlarını tanıyabilecek ve gereken uygula-
mayı yapabilecek yetenekte olmak.

Ana Yeterlilik: Cerrahi Uygulamalar
Mezun olmuş dişhekimi dişlerin çekimi, köklerin çıkarıl-
ması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku 
cerrahisi, ve tedaviye destek olacak farmakolojik ajanların 
uygulanması dahil olmak üzere her yaştaki hastanın yu-
muşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi 
işlemler gerektiren durumları halledebilecek yeterlilikte ol-
malıdır. Dişhekiminin özellikle bilmesinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.28. Sürmüş dişlerin komplikasyonsuz diş çekimini 

gerçekleştirebilecek yetkinlikte olmalıdır.
6.29. Daimi ve süt dişlenmesi döneminde travma teda-

visi hakkında bilgi sahibi ve maksillofasiyel travma-
nın cerrahi ve cerrahi olmayan tedavilerine aşina 
olmalı.

6.30. Sorunsuz gömülü dişlerin ve sorunsuz artık ve kı-
rık kök parçalarının cerrahi yöntemlerle çekimlerini 
gerçekleştirebilecek yeterlilikte olmalıdır.

6.31. Basit preprostetik cerrahi işlemleri gerçekleştirebi-
lecek yetkinlikte olmalıdır.

6.32. Operasyon sırasında ve sonrasında meydane ge-
len cerrahikomplikasyonların üstesinden gelebile-
cek ve tedavilerini gerçekleştirebilecek yeterlilikte 
olmak.

6.33. Hastalarına osseointegre implantların endikasyon 
ile kontrendikasyonlarını ve cerrahi olarak yerleş-
tirilmesi prensiplerini izah edebilecek yeterlilikte 
olmak.

Ana Yeterlilik: Ağrı ve Anksiyete Halinin Ortadan Kal-
dırılması
Mezun olmuş dişhekimi orofasiyal ağrı, psikolojik huzur-
suzluk ve sıkıntı halini ortadan kalıdıracak uygun teknikleri 
uygulayabilecek yeterlilikte olmalıdır. Dişhekiminin özellikle 
bilmesinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.34. Lokal anestezi komplikasyonlarının tedaviside 

dahil olamak üzere, ağız boşluğu içinde restoratif 
ve cerrahi işlemler veya diğer tedaviler ve lüzumu 
olduğu durumlarda orofasiyal ağrı tedavisi için ge-
rekli infiltrasyon ve lokal blok anestezilerini gerçek-
leştirebilecek yeterlilikte olmak.

6.35. Orofasiyal ağrının tanısını koyabilecek, uygun şe-
kilde tedavisini gerçekleştirebilecek veya ilgili uz-
manlara gönderebilecek yeterlilikte olmak.

6.36. Dişhekimliği uygulamalarında kullanılan inhalasyon 
ve intravenöz bilinçli sedasyon teknikleri hakkında 
bilgi sahibi olmak.

6.37. Preoperatif, operatif ve postoperatif ağrı ve ank-
siyetenin tedavisi amacıyla uygun ilaçları seçerek 
kullanabilecek yetenekte olmak.

6.38. Dişhekimi korkusu ve anksiyetenin nedenlerini ve 
sürekliliğini tanıyabilecek ve bu korku ve anksiyete 
halini davranış yöntemleri ile halledebilecek yeterli-
likte olmalıdır.

Ana Yeterlilik: Restoratif/ Prostodontik Tedavi
Mezun olan dişhekimi her yaştaki hastasının kusurlu ve/
veya eksik dişini kabul edilebilir form, fonksyon ve este-
tikte restore edebilecek yeterlilikte olmalıdır. Dişhekiminin 
özellikle bilmesinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.39. İndirekt restorasyonlar, anterior ve posterior kron-

lar, basit köprüler, tam ve bölümlü protezler, ok-
lüzyonu yükseltmeye yarayan apareyler ve hizmet 
gördüğü ülkedeki bunlara benzer diğer işlemleri 
etkin bir şekilde yapabilecek yeterlilikte olmak.

6.40. Kronların, köprülerin, tam ve bölümlü protezlerin 
planlanması ve yapımındaki laboratuvar işlem-
leri ile bu restorasyonlar ile ilgili klinikte yapılması 
gereken düzeltmeler konusunda deneyim ve bilgi 
sahibi olmalı.

6.41. Beklentiler ve ulaşılabilecek sonuçlar arasındaki 
farklılıklarda dahil olmak üzere hastalarına estetik 
tedavilerin teknik ve prensiplerini anlatabilecek ye-
terlikte olmak.

6.42. Restorasyon amacıyla yapılan osseointegre imp-
lantların prensiplerini ve tekniklerini hastalarına 
izah edebilecek yeterlilikte olmalıdır.

6.43. Dentisyonun restorasyonunda dişhekimliği ile ilgili 
teknolojik işlemlerinin olası sınırlılıkları (risk ve fay-
da) ve dişhekimliği malzemelerini işleyebilme ko-
nularına aşina olmalı.

Ana Yeterlilik: Ortodontik Tedavi
Mezun olmuş dişhekimi primer ve daimi dişlenme dö-
nemlerinde, sınırlı gelişimsel veya edinilmiş dentoalveolar, 
gelişimsel ve fonksyonel anomalilerin gerekli tedavilerini 
yapabilecek yeterlilikte olmalıdır. Dişhekiminin özellikle bil-
mesinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.44. Dentofasiyel deformitelerin tedavi prensipleri ve 

bunlarla ilişkili olan genel ortodontik/maksillofasi-
yel işlemlere aşina olmak.

6.45. Ortodontik tedavi ihtiyacını tanıyabilecek yetkinlikte 
ve güncel tedavi teknikleri ile aşina olmalı.

6.46. Yer tutucuları ve tek bir dişi hareket ettirecek veya 
çapraz kapanışı düzeltecek aktif hareketli apa-
reyleri planlayacak ve uygulayabilecek yeterlilikte 
olmalı.

6.47. Uzmana havale etmek dahil olmak üzere her tür 
ortodontik acil durumu halledebilecek yetenekte 
olmalıdır.

6.48. Maloklüzyonu şiddetlendirebilecek olan zararlı alış-
kanlıkları tanıyabilecek, gerekli olduğu durumda 
sonuçlarını düzeltebilecek hasta eğitimi veaparey 
tedavisini gerçekleştirebilecek yeterlilikte olmak.

Ana Yeterlilik: Acil Durumların Tedavisi
Genel dişhekimliği uygulamaları sırasında karşılaşabilece-
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ği medikal ve dental acil durumların büyük bölümünü etkin 
bir biçimde önleyebilecek ve tedavi edebilecek yeterlilikte 
olmalıdır. Dişhekiminin özellikle bilmesinin şart olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
6.49. Muayenehanesinde karşılaşabileceği dental ve 

medikal acil durumları önleyebilecek etkin strateji-
ler geliştirip bunları uygulamak ve bu acil durumla-
rın ortaya çıkması halinde tedavi için uygulayacağı 
tutumu belirlemek konusunda yeterli olmalıdır.

6.50. Dişhekimliği işlemleri sırasında karşılaşabileceği 
kardiyak arrest, anaflaktik reaksiyonlar, üst so-
lunum yolundaki tıkanıklıklar, kollaps, vazovagal 
atak, epileptik atak, kanama, yabancı maddelerin 
solunması yada içilmesi, hipoglisemi, diyabetik 
koma, ve diğer tıbbi acil durumlarda resusitasyon 
teknikleri ve diğer acil tedavileri en kısa sürede ger-
çekleştirebilecek yeterlilikte olmak.

6.51. Pulpayı ilgilendiren ve travmatik veya periodontal 
durumlarda dahil olmak üzere dental acil durumla-
rı tespit edip tedavilerini gerçekleştirebilecek yete-
nekte olmalıdır.

6.52. Genel dişhekiminin ilgi alanının dışında kalan den-
tal ve medikal acil durumları tespit edip gerekli uz-
manlara gönderebilecek yetenekte olmalıdır.

Alan 7: Sağlığın Yaygınlaştırılması
Ana Yeterlilik: Toplumdaki grupların, ailelerin ve bireyle-
rin ağız sağlığının kalkındırılması.
Mezun olmuş dişhekimi toplumdaki grupların, ailelerin ve 
bireylerin ağız sağlıkların yüksek seviyeye çıkarabilecek 
yeterlilikte olmalıdır. Dişhekiminin özellikle bilmesinin şart 
olduğu;
Destekleyici Yeterlilikler;
7.1. Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi 

prensiplerini uygulayabilecek yeterlilikte olmalıdır.
7.2. Toplum ve hastane hizmetinde dişhekimliği hiz-

metlerinin organizasyonu ve sağlanması konula-
rında bilgi sahibi olmalıdır.

7.3. Ağız sağlığı ve hastalıkları üzerinde etkisi olan, ağız 
sağlığı, beslenme, genel sağlık, kullanılan ilaçlar ve 
hastalıklar arasındaki kompleks etkileşimler konu-
sunda bilgi sahibi olmalıdır.

7.4. Hekimlik yaptığı ülkede sıklıkla görülen ağız ve 
dişleri ilgilendiren durumların sıklığı hakkında bilgi 
sahibi olmalıdır.

7.5. Toplumsal koruyucu hekimlik uygulamalarının 
önemini kavramış olmalıdır.

7.6. Sağlık ve hastalık ile ilgili sosyal, kültürel ve çevre-
sel faktörler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Eğer bir dişhekimi olarak yukarıdaki ana yeterlilik ve des-
tekleyici yeterlilikler kapsamında alanımızı belirleyebiliyor-
sak “kanunla” verilmiş bu yetkilerimizin daraltılmasına izin 
vermemeliyiz. Kanunla elde edilmiş bu yetki ve sınırları da-
raltmaya da kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur.
Uzmanlık bu alanın dışına taşan yeni yetki ve yeterlilikleri 
içerir. Bu şekilde yetki ve yeterlilik kazananlara kimsenin 
karşı olduğunu sanmıyorum. Bilgi ve emeğe her zaman 
saygı duyan bir mesleğin üyeleriyiz. Sıkıntı yaratan konu 
dişhekimliği alanının daraltılabileceği ihtimali ve eşit işe uy-
gulanan farklı performans katsayılarıdır.
Ülkemizdeki dişhekimlerinin yukarıdaki yetki ve yeterlilik-
lerinde tatmin olmayıp bunu uzmanlıkla kapatmayı he-

defleyenlerin öncelikle teşhisi, buna bağlı olarak tedavi 
yöntemleri yanlıştır. Eğer yetersizlik görülüyorsa öncelikle 
dişhekimlerini yetiştiren kurumların kendisini gözden ge-
çirmesi gerekir.
 
Dişhekimliği camiası;  üniversiteleri, serbest çalışanı, ka-
muda çalışanı, bilim dernekleriyle birlik olarak, ortak karar-
lar alarak güçlenmek yerine ayrışarak ve birbirini karşıt gö-
rerek geleceği daha da karartıyorlar. Sanılıyor ki menfaat-
ler ayrı ayrıdır. Belirli bir zaman sonra görülecek ki önemli 
olan “ortak menfaatler”miş. Ancak çok geç olmadan, akil 
insanlarla birliktelik sağlanabilirse bu güne kadar olan ka-
yıplar ve hasarlar tefli edilebilir.
 
Bu uzun yazıyı dostum Can Balçık’ın gönderdiği bir hikaye 
ile sonlandırayım;
 
Üç arkadaş bir yaz günü yaya olarak yolculuk yapmak zo-
runda kalıyorlar.
Biri Türk, biri Kürt, diğeri de Ermeni.
Ama Ermeni olan aynı zamanda papaz.
Sıcak, bir süre sonra yolda susuyorlar.
Etrafta su yok. Bağların olgun zamanı.
“İki salkım üzüm yiyelim de ağzımız ıslansın," diye
Bir bağa giriyorlar.
Bağın sahibi bir Türk ama onu görememişler.
"Kaç paraysa veririz," diyerek yemeye başlamışlar.
Bu sırada bağın sahibi gelmiş.
Bakmış üç kişi üzümünü yiyorlar.
Fena bozulmuş ama üç kişiyle de başa çıkamayacağını 
düşünmüş.
Birine bakmış, kıyafetinden Ermeni ve papaz olduğu belli.
Diğerine bakmış, konuşmasından Kürt olduğunu anlamış.
Üçüncüsü de Türk.
Dönmüş Ermeni'ye,
"Bak bu adam Türk, yesin malımı.
Benim kanımdandır.
Helali hoş olsun.
Bu da Kürt'tür ama din kardeşimdir.
Sen niye yiyorsun benim üzümü mü?" demiş.
Bu laf, üzerlerine sorumluluk yüklenmeyen
Türk ve Kürt'ün hoşuna gitmiş.
Adam, papazı bir güzel dövmüş.
Kıpırdayacak hal bırakmamış, yere uzatmış.
Bağ sahibi biraz sonra Kürt'e dönmüş.
"Müslümansın da niye sahipsiz bağa giriyorsun.
Bu adam benim kanımdan yediyse afiyet olsun,
Çünkü o Türk'tür.
Kardeşimdir," diyerek bir güzel onu da dövmüş
ve yere uzatmış.
Bu durum Türk'ün hoşuna gitmiş.
Biraz sonra Türk'e dönmüş ve "Tamam anladık Türk'sün,
Aynı kandanız, aynı dindeniz ama sahibi olmadan başkası-
nın bağına girilir mi?" diyerek Türk'e de vurmaya başlamış.
Türk yumrukla yere yuvarlanınca Kürt'e dönmüş ve
"Biz," demiş.
"papazı dövdürmeyecektik."



12 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

A. R. İlker CEBECİ
Genel Sekreter

Sevgili Meslektaşlarım

Venedik’ de ortaçağ dönemlerinde “codega” denilen bir meslek 

varmış. Kiralamış olduğunuz bir ahbap gece elindeki fenerle 

önünüzde yürür, size yolu gösterir, hırsız ve şeytanları ürkütür, size 

bütün o karanlık sokaklar boyunca güven ve koruma getirirmiş. 

Mesleğimize sürekli ve istikrarlı bir şekilde süren Sağlık Bakanlığı 

ve mevcut idarenin saldırıları karşısında, meslek odalarımız ve 

onların oluşturduğu Türk Dişhekimleri Birliği hepimizin “codega”sı 

olmak durumunda. 

Meslek örgütümüz bizlerin varlığıyla oluşan ve çoğulcu katılım ile 

yürümesi gereken bir kurum. Bu kurumun tüm zeminlerde, tüm 

dişhekimlerini en iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Örgütümüzü, 

sorunlarımızın kaynağı olan muhataplarına karşı güçlü kılacak 

olgu “tüm dişhekimlerini” temsil edebiliyor olmasıdır. Kamu, 

üniversite ve askeri kurum çalışanı meslektaşlarımızın da serbest 

dişhekimleri meslektaşlarımız kadar örgütün içinde olması durumu 

“tüm dişhekimlerini” temsil etme gücünü örgüte verecektir. 

Zaten pratikte meslek örgütümüz tüm dişhekimlerinin sorunları 

ile ilgilenmekte ancak, tam meslektaş katılımı olmadığı için bu 

mücadele yarım kalmaktadır. 

Michel Onfray “Yaşamın tatsız yanları dostlarla birlikte bir 

sofranın etrafında toplanıldığında buharlaşıp gider” demektedir. 

Dişhekimleri olarak bizim de bir masa etrafında oturup, aynı çorbayı 

kaşıkladığımızın farkına varmamız ve bu güçle yaşamımızdaki 

tatsız şeyleri buharlaştırmamız gerekiyor. Artık vakti gelmedi mi? 
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Ya da klasik söylemlere devam edebiliriz: “Oda 
benim için ne yaptı veya TDB benim için ne 
yaptı?”. Evet istenen, arzu edilen her ne ise 
bunlar yeterince yapılmamış olabilir önceki 
yönetimlerce. Evet belki sorunlara yeterince 
zaman da ayrılmamış olabilir veya sorunlar yanlış 
tespit edilmiş, yanlış yöntemler benimsenmiş 
de olabilir. Eleştirmek tatlı bir eylemdir. Yapmak 
ise acı biberdir. Hayat hep tatlı ile geçmez. 
Obez olur insan hep tatlı yerse. Hareketsizleşir, 
eylemsizleşir. Bir süre sonra bu eylemsizlik hasta 
eder insanı, yatalak olur. 

Oda yönetimleri amatör oluşumlar. Kimi serbest 
dişhekimi kimi kamuda çalışan meslektaşımız. 
Herkes kendi çapında bir şeyler yapmak için 
didiniyor. O didinme halini o meslektaşlarımızın 
mutlak görevi olarak görür ve katkı sağlamadan 
eleştiri ile tüm durumlara yaklaşırsak, obez oluruz. 
Sadece eleştirel değil, eylemsel işlevler içinde de 
olmak zorundayız. 

Sorunlar geliştikçe, çözümler zorlaşıp belki 
de imkânsızlaşınca odamız aklımıza gelip ne 
yapılıyor diye bağrışmamız, ateist birinin uçak 
düşerken günah çıkarmasına benziyor. Belki de 
hiçbir çalışmasına “komisyonlar aracılığıyla, bölge 
temsilcisi olarak, etkinliklere katılarak, bir yönetim 
kurulu üyesine telefonla bir öneride bulunarak 

ve benzeri yollarla” katılmadığımız meslek 
örgütümüzün çalışmalarını sadece eleştirmek 
hakkına da sahip değiliz. Zamanım yok diyenlere 
tüm oda aktivistleri bizim de hiç zamanımız yok 
diyeceklerdir eminim ki. 

Bir Oscar Wilde tümcesi biz dişhekimlerinin 
odalarımızın işleyişi ile ilgili düşüncelerini özetliyor: 
“Düşen bir çığda, hiçbir kar tanesi kendisini olup 
bitenden sorumlu tutmaz”.

Sevgili Meslektaşım,

Odanı beğenmiyorsan bunun suçlusu sensin.

Odanı beğenmiyorsan bunun suçlusu benim.

Odanı beğenmiyorsan bunun suçlusu biziz.

Artık yeni bir nefes alma zamanı geldi. Kamuda 
ve üniversitelerde çalışan meslektaşlarımızın 
da tam katılımı ve desteğiyle güç kazanma ve 
serbest dişhekimleri ile beraber tüm kitlemizin 
maruz kaldığı saldırıları, haksızlıkları bertaraf etme 
zamanı geldi. Hep beraber….

Ben hiçbir şey yapmamaktan (yapamamaktan) 
yoruldum, el verin artık.

Sağlıkla kalın. 

Sevgili Meslektaşlarım
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Danıştay
Tam Gün Yasası’nı 
Durdurdu
Danıştay, Kamudaki Doktorlara Muayenehane Yolunu Açtı
Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığının ilgili işleminin, 
‘’Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına’’ 
ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, ‘’Kamuda görevli 
hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün 
olmadığına’’ ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.

SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA...

Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığının ‘’Tam 
Gün Kanunu’’ ile ilgili işleminin, 'Kamuda gö-
revli hekimlerin muayenehane açamayacakla-
rına' ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, 
'Kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuru-
luşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı-
na' ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.  
 
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın internet 
sitesinde 16 Temmuz 2010’da yayımlanan 'Tam 
Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklaması' ile, 5947 
sayılı Yasa ve bu Yasa hakkındaki Anayasa Mah-
kemesi kararına göre, üniversite öğretim üyeleri 
dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayene-
hane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalış-
malarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30 
Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacağının 
duyurulmasına ilişkin işlemin iptalini ve yürütmenin 
durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.  

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay Nö-
betçi 5. Dairesi, işlemin yürütmesini durdurmuştu.  

Davalı Sağlık Bakanlığı, bu karara itiraz ederek 
kararın kaldırılmasını istemiş, itirazı görüşen Da-
nıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakan-
lığının itirazını kabul etmiş ve üniversite öğretim 
üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların 
muayenehane açamayacakları ve özel sağlık ku-
ruluşlarında çalışamayacaklarına ilişkin işlemi, hu-
kuka uygun bulmuştu. 

Davayı esastan görüşen Danıştay 5. Dairesi, 
Sağlık Bakanlığının ilgili işleminin, "Kamuda gö-
revli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına" 
ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, 'Kamuda 
görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalış-
malarının mümkün olmadığına' ilişkin bölümünün 
iptal istemini ise reddetti.
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SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA...

Sekiz Dalda Uzmanlık
TBMM’de Kabul Edildi
Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde daha iyi ve 
kaliteli hizmet sunumunun sağlanması, iş ve işlemlerin 
hızlandırılması ve ihtiyaç olduğu halde kanuni tanzimi 
bulunmayan sağlık mesleklerinin düzenlenmesi ama-
cıyla hazırlandığı belirtilen son Torba Yasada 6 Nisan’da  
kabul edilerek yasalaştı. 

Bu Yasa ile, genel olarak kamu sağlık tesislerinin yapıl-
masından, kafeterya, büfe, otopark ve benzeri sosyal 
tesislerin kiralanıp gelirlerinin döner sermayeye akta-
rılmasına, klinik araştırmalara ilişkin kurallardan Sağlık 
Bakanlığının gereksinim duyduğunda avukatlık hizmet-
lerinin alınması ve benzeri düzenlemeleri içermektedir. 
Ayrıca, tabiplik ve diş tabipliğindeki uzmanlık ve yan dal 
uzmanlıkları ile bunların uzmanlık süreleri ve  uzmanlık 
alanlarında doktora yapmış olanlara uzmanlık belgesi 
verilmesi de yine bu yasa ile belirlenmiştir.

Dişhekimliği ile ilgili olarak söz konusu Yasa incelen-
diğinde en önemli değişiklik sekiz ayrı dalda uzmanlık 
belirlenmesi ve bu alanlarda doktora yapmış olanlara 
uzmanlık belgesi verilmesidir. Uzmanlık alanları ve eği-
tim süreleri aşağıdaki çizelgede belirtildiği şekilde kabul 
edilmiştir:

Uzmanlık eğitim süreleri Sağlık Bakanlığı tarafından, 
Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranı-
na kadar arttırılabilir. Uzmanlık dallarının eğitim müfre-
datları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının te-
mel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi 
Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenecektir.

Bu Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten 
önce bu Kanunla diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak 
belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış 
olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış 
olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere uzmanlık 
belgesi verilecektir. Bu Yasa ile 24 yeni meslek de ta-
nımlanmıştır. Bunlardan ağız ve diş sağlığı teknikeri ile 
diş protez teknikeri doğrudan diş hekimliği mesleği ile 
ilgilidir. 

Ağız ve diş sağlığı teknikeri; sağlık hizmetleri meslek 
yüksekokullarının ağız ve diş sağlığı programından me-
zun; hasta muayenesinde diş tabibine yardımcı olan, 
tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır 
halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir.

Diş protez teknikeri; sağlık hizmetleri meslek yükseko-
kullarının diş protez programından mezun; diş tabibi 
tarafından alınan ölçü üzerine, çene ve yüz protezlerini, 
ortodontik cihazları yapan ve onaran sağlık teknikeridir.

Belirlenen bu yeni meslekleri, diploması ya da meslek 
belgesi olmaksızın yapanlar ya da bu bu ünvanları kul-
lananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve para cezasıyla 
cezalandırılacaklardır.

Halen muayenehanelerdeki dişhekimi yardımcılarını ta-
nımlayan ağız ve diş sağlığı teknikerliği, bu işi en az bir 
yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğiti-
mi bulunanlardan, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca 
belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılı 
olanlar tarafından yapılmaya devam edilebilecektir. Bu 
alanda yapılacak eğitim ve sınavlar bir yıl içinde Bakan-
lık tarafından yapılacak olup ilgililer, söz konusu tarihe 
kadar çalışmalarını sürdürebileceklerdir. 

Sağlık meslek mensuplarının iş ve görev ayrıntıları ile 
sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupla-
rının sağlık hizmetlerinde çalışma şartları, iş ve görev 
tanımları; sertifikalı eğitime ilişkin usûl ve esaslar bir 
yıl içinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenecektir. Ancak Yasada ayrıca ve açıkça vur-
gulandığı üzere tabipler ve diş tabipleri dışındaki sağlık 
meslek mensupları hastalıklarla ilgili doğrudan teşhiste 
bulunarak tedavi planlayamaz ve reçete yazamaz.

Dişhekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim 
Süreleri

Ana Dallar Eğitim Süreleri

1-Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 yıl

2-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 3 yıl

3-Çocuk Dişhekimliği 3 yıl

4-Endodonti 3 yıl

5-Ortodonti 4 yıl

6-Periodontoloji 3 yıl

7-Protetik Diş Tedavisi 3 yıl

8- Restoratif Diş Tedavisi 3 yıl
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Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bö-

lümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. 

Dr. Ali DEMİRSOY, kendine özgü üslubuyla yap-

tığı Renklerin Dansı adlı sunumunda öğrencilere 

görsel bir şölen yaşattı. İnsanların ve diğer can-

lıların algılamış ve kullanmış oldukları renklerin 

ve desenlerin ortaya çıkışının, evrimsel mantık 

ve dizi içerisinde incelendiğinden bahsetti. İkinci 

oturumda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili 

Tıp Bilimleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana 

Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nesrin 

DEMİRSOY, meslek hayatında sık sık karşılaş-

Türk Dişhekimleri Birliği
5. Ulusal Öğrenci 
Kongresi
Türk Dişhekimleri Birliği 5. Ulusal Öğrenci Kongresi Ankara Dişhekimleri Odası 
Yerel Öğrenci Kolunun katkılarıyla 16-17 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya 
Kemer PGS Hotels World Palace’da gerçekleştirildi. Kongre, 16 fakülteden 328 öğrenci 
katılımı ile gerçekleşti. Kongreye TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinden Neşe 
DURSUN ve Rukselan SELEK’in yanı sıra Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKARA ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr.İlker 
CEBECİ ve Nihat KÖKSAL ile Başkent Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Sina UÇKAN  
katıldılar. Açılış töreninin ardından panel ve konferanslara geçildi.
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tığımız kas iskelet sorunlarının etyolojilerinden, 

ergonomik çalışma koşullarının sağlanamama-

sından kaynaklanan problemlerden bahsederek, 

bu tür hastalıklarla başa çıkmada ve ağrıların 

azaltılmasında en önemli faktörün doğru postür 

alışkanlığının kazanılması ve düzenli egzersiz ol-

duğuna değindi.

Öğleden sonraki oturumda Gazi Üniversite-

si Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Tıp Etiği ve 

Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nes-

rin ÇOBANOĞLU; temel etik kurallar, tıp etiği ve 

alanımızda çok önemli olan estetiğin etikle ilişkisi 

hakkında çok değerli bilgiler verdi. Etik yaptırım 

gücünün önemini vurguladı.

TDB Öğrenci Kolu NEO’su Meltem MUTLU 

kongreye katılmadığı için yerine vekaleten TDB 

Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Stj. Dişheki-

mi Ongun ÇELİKKOL bir konuşma yaptı. ÇELİK-

KOL, IADS’nin yurt dışı öğrenci değişim progra-

mı ve katılımı hususunda bilgi verdi.

Birinci gün akşamında havuz başında düzenle-

nen açılış kokteyli ile katılımcılar günün stresini 

attılar.

İkinci gün TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 

Neşe DURSUN’un öğrenci sorunlarına ilişkin 

yaptığı değerlendirmeden sonra Ankara Dişhe-

kimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu Başkanı Stj. 

Dişhekimi Gizem KILIÇ da, tüm Dişhekimliği 

Fakülteleri temsilcilerinin kendilerine aktarmış 

olduğu öğrenci sorunlarını ve beklentilerini dile 

getirdi.

Kongreye katılan Başkent Üniversitesi Dekanı 

Prof. Dr. Sina UÇKAN, öğrencilerin sorunlarını 

Mayıs ayı içinde yapılacak olan dekanlar toplan-

tısında dile getireceğini söylerken katılımcılardan 

da konunun takipçisi olmalarını istedi.

Kapanışta Dr. Dt. Yalçın ERGİR’in hazırladığı 

sunumda; gezgin, sanatçı, sporcu ve yaratıcı 

ruhuyla renklendirdiği hayatını, ilginç muayene-

hanesini keşfe çıktık...

Dişhekimliği fakültesinden mezun 
olurken;

“Ve mezun olunur… Çürük dirsekler, yorgun yü-

reklerle biter “Tüm Bir Yaşam” kitabının ilk cil-

di ... İkinci cilt bir kitap değil, boş bir defterdir 

aslında… “ Doldur işte” diye bir kurşun kalem 

verilmiştir sana.... Tüm dostlarıma sıkı sıkı doldu-

racak bir boş yaşam defteri, bir tükenmez kalem 

ve nüfus kağıdından bağımsız kronik bir gençlik 

dilerim!” Diyerek diplomasını alan bir hekim ola-

rak yoğun ve stresli bir eğitimin ardından gelece-

ğe kaygıyla bakan bizlerin dudağında gülümse-

me, gözlerinde ışıltı oldu düş hekimi...

Kapanışın ardından katılımcıların deniz ve gü-

neşin tadını çıkarmasıyla bir kongre daha son 

bulurken unutulmaz anılarla, dostluklarla dolu 

olarak hafızalara kazındı.

Kongre kapsamında düzenlenen ve dişhekimli-

ği fakültesi öğrencilerinin sorunlarının ele alındığı 

panelde tartışılan konular ışığında TDB 5.Ulusal 

Öğrenci Kongresi Sonuç Bildirgesi hazırlandı. 

Sonuç bildirgesinde dişhekimliği fakültesi öğren-

cilerinin eğitimleri sırasında yaşadıkları  güncel 

sorunlara değinilerek, fakülte yönetimlerinden 

beklentilerine  ve taleplerine yer verildi.
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Türk Dişhekimleri Birliği
5. Ulusal Öğrenci Kongresi Sonuç 
Bildirgesi  (16-17 Nisan 2011, Antalya)

•  Malzeme masrafları: İster preklinik isterse 
klinik stajlarında materyallerin büyük çoğun-
luğunun öğrenciler tarafından karşılanması, 
öğrenciler açısından ciddi maddi bir yük ge-
tirmektedir. Sarf malzemelerin fakülte tarafın-
dan karşılanması.

•  Stajyer dişhekimliği öğrencilerinin sağlık gü-
vencesi olmaması ve bu sorunun en kısa sü-
rede çözüme kavuşturulması.

• Kliniklerde çalışma şartlarının uygun olma-
ması: Kliniklerde şu anda çalışılan ünitler ve 
materyallerin iyi durumda olmaması ve ma-
teryal eksikliği hastalar ve hekimler açısından 
problem yaratmaktadır. Öğretim görevlileri, 
hemşireler, araştırma görevlileri ve öğrenciler 
arasında iletişim kopukluğuna dayalı koordi-
neli çalışılamama sorunlarının düzeltilmesi.

• Alttan ders alma: Alttan ve üstten ders alına-
madığı için ulusal ve uluslararası programlara 

katılamama

•  Tek ders sınav hakkı: Herhangi bir dersten 
kalan öğrencinin sadece tek bir ders için sınıf 
tekrarı yapmayıp, tek dersten sınav hakkına 
sahip olması.

•  Tüm üniversitelerle öğretim birliğinin sağlan-
ması, aynı dersler veya derslerin içeriklerinin 
birbirini tutmaması sebebiyle yatay geçişin 
engellenmesinin düzenlenmesi.

•  Sınıf geçme sistemi (not sistemi) : Fakülte-
mizde hem ders geçme barajının (finallerde 
60 puanı geçme) yüksek olması ve bununla 
birlikte bağıl sisteminin uygulanması öğrenci-
ler açısından sınıf geçmeyi sorunlu hale getir-
mektedir. Baraj sisteminin düzenlenmesi.

•  Özellikle 4. sınıfta herhangi bir stajın tamam-
lamaması durumda bir yıl gibi bir kayıp ya-
şanması: klinik stajını tamamlayamayan öğ-
rencilere bütünleme sınavına kadar stajını 
tamamlama hakkının verilmesi veya stajını 
tamamladığı zaman üstten ders alabilmesi

•  Öğrenci işleri: Öğrenci işlerinin öğrencilerle 
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ve öğretim görevlileriyle koordineli bir biçim-
de çalışması

•  Erasmus: Anlaşmalı okul sayısı az olduğu 
gibi bu okullarla da yer yer içerik yer yer de  
ders kredisi açısından uyumsuzluk olmakta, 
öğrenciye  öğretim görevlileri tarafından ye-
terli destek sağlanmamaktadır. Bu sorunun 
çözümü için hem kredi hem de içerik bakı-
mından uyumlu üniversitelerle anlaşılması ve 
anlaşmalı üniversite sayısının arttırılması.

•  Farabi: Değişim programı kapsamındaki üni-
versitelerde ders kredilerinin uyuşmaması 
dolayısıyla öğrencinin sınıf geçme problemi 
yaşaması.

•  Fakültemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin 
sorunlarının çözüme kavuşturulması. Sağlık 
güvencesinden ve kredi ve yurtlar kurumu 
hizmetlerinden T.C kimlik numaraları olma-
maları nedeniyle yararlanamamaktadırlar. 
Denklik sorunları üniversitemizce çözüleme-
diği için kendi ülkelerinde mesleklerini yerine 
getirememektedirler.

•  Fakültenin sosyal konulardaki topluluklara 

sahip olmaması: Fakülte öğrencilerinin so-
runları ve istekleri ile ilgili çalışma yapabilecek 
kulüplerin ve grupların olmaması nedeniyle 
yetkili mercilerin mevcut durumdan haberdar 
olmaması ve fakültenin gelişebilmesi için ça-
lışmaların yapılamaması sorunlarının düzen-
lenmesi.

•  Harç Ücretlerinin diğer fakültelerle eşit olma-
sı, yüksek olduğu takdirde de sarf malzeme-
lerinin karşılanması.

•  Doktora ve uzmanlık gibi tartışılan sorunların 
çözüme kavuşturulup, mezuniyeti yaklaşan 
diş hekimi adaylarının gelecek kaygısı yaşa-
malarının önüne geçilmesi.

•  Protez hastalarını öğrencilerin kendileri değil 
fakülte ya da bölüm tarafından oluşturulmuş 
havuz sistemi üzerinden sağlanması, öğren-
ciler hasta bulamadığı için sene tekrarı yap-
mak zorunda kalmamaları.

•  Dişhekimliği ile ilgili yayınları takip edebilme-
miz için fakültelerde İngilizce eğitimi verilme-
si.
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Tebligatlar Gönderildi

Sağlık Bakanlığı’nın hem kamuda hem de serbest 
olarak çalışan meslektaşlarımıza yönelik bir tercih 
yapmalarına ilişkin dayatma içeren tebligatları 
meslektaşlarımıza ulaşmaya başlamıştır. Hukuksuz 
olduğunu düşündüğümüz bu uygulamaların telafisi 
zor sonuçlar yaratmasını engellemeye yönelik 
yapılan çalışmalar sonucunda hukuk danışmanımız
Av. Ziynet Özçelik hem üniversitedeki hem de 
kamudaki meslektaşlarımıza yönelik olarak, 
bu tebligatlara cevap niteliği taşıyan birer dilekçe 
örneği hazırlamıştır.
 
Bu yazının ekinde bulunan bu dilekçe örneklerinin 
ilgili meslektaşlarımız tarafından kullanılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Konu ile ilgili olarak her 
türlü danışma ve  hukuksal destek için
Ankara Dişhekimleri Odası’na başvurunuz.
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T.C.
… VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
 
  

… tarih ve … sayılı “Kamuda hekimlerin tam gün çalışması” hakkındaki yazıyı okudum. Yazıda 
ikili çalışma imkanı kalmadığı belirtilmiş, bu nedenle çalışma durumumu bildirmem istenmiş, aksi 
halde ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiştir. 

 
Anayasa Mahkemesi’nin E.2010/29 sayılı dosyadaki kararı ile 1219 Sayılı Yasa’nın 12. 

maddesine konulan başka sağlık kuruluşunda çalışma yasakları iptal edilmiş, mesai saati bitiminden 
sonra muayenehane veya özel sağlık kuruluşunda hizmet sunmam önünde yasal bir engel 
kalmamıştır. 

Bilindiği üzere Anayasa’nın 153. Maddesinde “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede 
hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağlar.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

Bu nedenle ikili çalışma imkanı kalmadığına ilişkin bildirim Anayasa Mahkemesi’nin kararına, 
Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayacağına dair 
Anayasa’nın 153. maddesine, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında belirttiği 17 ve 56. maddelerine 
aykırıdır.

Bununla birlikte tebliğ edilen yazıda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 13.01.2011 gün-
lü ve YD İtiraz No 2010/1116 sayılı itiraz kabul kararına yer verilmiştir. Ancak DİDDK’nun itiraz kabul 
kararı, bir yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı değildir. DİDDK, itiraz kabul kararında 1219 Sayılı 
Yasanın 12. maddesinin 3. fıkrasının ve  Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının anlamını yeniden yo-
rumlamıştır. Türk Tabipler Birliği, Danıştay İDDK’nun Anayasa Mahkemesi kararına aykırı yorumu ile 
yeniden anlamlandırılan yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığını itiraz yolu ile ileri sürmüş ve dosyanın 
Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini istemiştir. Bu talebin önümüzdeki günlerde değerlendirilip, 
karara bağlanması söz konusu olacaktır.

Buna rağmen aksi uygulamalar nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanımı talep etmek 
ile aynı adres ve mülkte, aynı şartlarda muayenehanemi tekrar açabilmek hakkım dahil, kazanılmış ve 
kazanılacak her türlü kanuni hakkımı da saklı tutmaktayım. 

 
İletilen yazıda uygulamaya esas teşkil edecek bildirim beyanının sunulmaması durumunda 

ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem tesis edileceği de ifade edilmiştir. “İlgili mevzuattan” hangi 
düzenlemelerin kastedildiği, haklarımın neler olduğu bildirilmemiştir. Bu bilgilerin tarafıma iletilmesinin 
ardından uygulamaya yönelik beyanımı sunacağımı saygılarımla arz ederim.
 

Kamuda çalışanlar için
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T.C.
… VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
  
…. tarih ve …sayılı “Kamuda hekimlerin tam gün çalışması” hakkındaki yazıyı okudum. Yazıda ikili 
çalışma imkanı kalmadığı belirtilmiş, bu nedenle çalışma durumumu bildirmem istenmiş, aksi halde 
ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiştir. 
 
Ancak Anayasa Mahkemesi’nin E.2010/29 sayılı dosyadaki kararı ile üniversitelerde çalışan öğretim 
üyeleri yönünden 5947 sayılı Yasa’nın 3. maddesi ile getirilen sınırlamaların Anayasa’ya aykırı 
olduğu tespit edilmiştir. Kararın gerekçesinde; “Ancak getirilen bu sınırlamalar, üniversitelerdeki 
bilim özgürlüğü ve bilimsel özerkliğin gereği olan her türlü bilimsel faaliyeti engelleyici nitelikte 
olamaz. İptali istenen düzenleme ile üniversitelerin bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişime 
ve kalkınmaya destek olmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek gibi görevlerini yerine getirmesinin 
engellendiği, ayrıca, üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri, okutmanlar, öğretim 
yardımcıları ile akademik olarak belirli bir yetkinliğe sahip öğretim üyeleri arasında herhangi bir 
ayrım yapılmaksızın mesai sonrası ücretsiz de olsa resmi veya özel herhangi bir iş yapmalarının 
yasaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumun Anayasa’nın 130. maddesi ile bağdaşmadığı açıktır.” 
denilmiştir. 

Bu kararla birlikte 2547 sayılı Yasa’nın 5947 sayılı Yasa’nın 3. maddesi ile değiştirilen 36. maddesinin 
ikinci fıkrasındaki mesai sonrasında başka sağlık kuruluşunda çalışma yasağı iptal edilmiş, mesai 
saati bitiminden sonra muayenehane veya özel sağlık kuruluşunda hizmet sunmam önünde yasal 
bir engel kalmamıştır. 

Bilindiği üzere Anayasa’nın 153. Maddesinde “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede 
hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağlar.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu nedenle ikili çalışma imkanı kalmadığına ilişkin bildirim 
Anayasa Mahkemesi’nin kararına, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının yasama, yürütme ve 
yargı organlarını bağlayacağına dair Anayasa’nın 153. maddesine, Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
kararında belirttiği 130. maddesine aykırıdır.

Bununla birlikte tebliğ edilen yazıda değinilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 13.01.2011 
günlü ve YD İtiraz No 2010/1116 sayılı itiraz kabul kararı öğretim üyeleri yönünden bir hüküm içer-
memektedir. Kararda üniversiteler dışında kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler/diş 
hekimleri yönünden bir değerlendirmede bulunulmuştur. Bu nedenle söz konusu kararın tarafıma 
tebliğ edilen işlemin hukuksal dayanağını oluşturması olanaklı değildir. 

Kaldı ki yargılamaya konu işlemde Sağlık Bakanlığı açıkça Anayasa Mahkemesi kararı ile üniversite 
öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumları dışında çalışma yasağına ilişkin cümlenin iptal edildiğini 
belirtmektedir.
 
Tarafımdan istenen bildirim beyanı açıkça hukuksal dayanaktan yoksun olup yargı kararlarının uygu-
lanmaması niteliğindedir. Ayrıca aksi uygulamalar nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanımı 
talep etmek hakkım ve aynı adres ve mülkte, aynı şartlarda muayenehanemi tekrar açabilmek hak-
kım dahil, kazanılmış ve kazanılacak her türlü kanuni hakkımı da saklı tutmaktayım. 

Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olan işleminizin ivedilikle geri alınması-
nı aksi halde hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımı saygılarımla bilgilerinize 
sunarım. 

Öğretim Üyeleri için
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki “Torba Yasa” olarak anılan 6111 Sayılı Kanun, 25 Şubat 2011 Tarih ve 27857 
(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Kanunun 11/a maddesinde; “... üyelik aidat borçları asıllarının tamamını; bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu 
alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların,  alacak 
asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması 
halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
alacakların tahsilinden vazgeçilir.” denilmektedir.
 
11/b maddesinde ise;  “...Gerek üyelerinin odalara gerekse odaların üst kuruluşlara 
olan aidat veya üst kuruluş payı niteliğindeki alacaklarını bu fıkrada öngörülen şekilde 
yapılandırabilirler. Bu fıkra hükmünü uygulamaya ilgili meslek kuruluşunun üst kuruluşu 
yetkili olup, bağlı odalarca üst kuruluşun kararı uygulanır”, denilmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu, söz konusu yasal düzenlemenin Türk 
Dişhekimleri Birliği ve Odalarda uygulanmasına; karar vermiştir. Buna göre, 6111 sayılı 
Yasa’dan kaynaklanan haktan yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın odamıza, odamızın 
da Türk Dişhekimleri Birliği’ne 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurması halinde;

— 2011 yılı aidatı ödenmesi gereken zamanda tam olarak ödenecek olup gecikme 
halinde ilgili mevzuatı uyarınca faiz ve gecikme zammı uygulanacaktır.

— 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan üye 
aidatlarının 1 Eylül 2011 tarihine kadar ilgili odaya ödenmesi halinde herhangi bir faiz 
ya da gecikme zammı uygulanmayacaktır.

— 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan Birlik 
paylarının 1 Eylül 2011 tarihine kadar Birliğe ödenmesi halinde herhangi bir faiz ya 
da gecikme zammı uygulanmayacaktır. 

 
Aidatlarını çeşitli nedenlerle ödeyememiş birçok meslektaşımızın birikmiş aidat borçlarının 
faizlerle büyümüş meblağının sadece ana parasını ödemeleri konusunda tanınmış hakkı 
değerlendirerek 2 Mayıs 2011 tarihine kadar Odamıza dilekçe vermeleri gerekmektedir. 
Bu durumda  borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

Birikmiş Aidatların 
Faizleri’nin Affı Hakkında 
Yasal Duyuru
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TDB Başkanlar Konseyi toplantısında (Erzurum) tüm sağlık bileşenlerinin 
içinde yer aldığı 13 Mart’ta Ankara`da yapılacak "Sağlık Hakkı" mitingine 
TDB, Odalar ve Dişhekimleri olarak katılınması kararlaştırıldı ve Süha 
ALPAY, Aret  KARABULUT ,  Ayten YILDIRIM, Emel COŞKUN,  İlkay 
KARADEMİRCİ ÜLKÜ,  Nebil  SEYFETTİN ve Nihat  KÖKSAL'ın 
katılımlarıyla  "Miting Komitesi"  oluşturuldu. 
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"Sağlıkta Özelleştirmelere Karşı Çok Ses Tek Yü-

rek" mitingini düzenleyen sağlık örgütlerinin yö-

netici ve temsilcileri, 12 Mart 2011 günü Ankara 

Kızılay'da bildiri dağıtarak, Ankaralılar'ı da mitinge 

davet etti. Kızılay'da saat 12.30'da YKM önün-

de toplanan grup, bildiri dağıtımına geçmeden 

önce basına kısa bir açıklama yaptı. Düzenleyi-

ci, destekleyici örgütler adına açıklamayı yapan 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, 

13 Mart Mitingi'nin ana temasının "Sağlık haktır. 
Herkese sağlık, güvenli gelecek" olduğunu söyle-
di. Mitingin herhangi bir faaliyetin bitişi anlamına 
gelmediğini belirten Bilaloğlu, asıl etkinliğin mi-
tingden sonra başlayacağına dikkat çekti. Anka-
ralılar'ı mitinge davet eden Bilaloğlu, "Sizlerden 
ricamız yarınki mitingde bizlerle birlikte olmanız. 
Bizim için değil; kendiniz için, kendi sağlık hak-

kınız için bizlerle birlikte olmanızı diliyoruz" diye 

konuştu.
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Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Emekçileri Sendikası, Türk Medikal Radyotekno-

loji Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Ecza-

cıları Birliği, Ankara Tabip Odası, Türk Hemşireler 

Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Dev-

rimci Sağlık İş Sendikası temsilcilerinden oluşan 

grup, açıklamanın ardından Kızılay bölgesinde  

bildiri dağıtarak, Ankaralılar'ı mitinge davet etti.

"Çok Ses Tek Yürek" Mitingi 
Ankara'da Yapıldı

Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipler Birliği, 

Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Emekçileri Sendikası’nın (SES) organizasyonun-

da on beş sağlık örgütünün nitelikli sağlık hizmeti 

mücadelesi ve sağlık hakkı için  “Çok Ses Tek 

Yürek" sloganıyla düzenlendikleri miting, 13 Mart 

2011 tarihinde Ankara’da büyük bir katılımla ger-

çekleşti.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-

DER), Çevre ve Sağlık Derneği (ÇSD), Devrim-

ci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık 

Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık Me-

murları Derneği (SMD), Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN), Sağlık Teknisyen 

ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları 

Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri 

ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknis-

yenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), 

Türk Hemşireler Derneği (THD), Hasta Hakla-

rı Derneği’nin katıldığı mitingde, yaklaşık 22 bin 

sağlık çalışanı hep bir ağızdan herkes için nitelikli 

sağlık hizmeti, insanca çalışma koşulları taleple-

rini haykırdı.

Sabah erken saatlerde Ankara Tren garında 

toplanan yaklaşık 22 bin kişiden oluşan toplu-

luk,  "Sağlık Haktır Satılamaz" sloganı eşliğinde 

yürüyüşe başladı. Yoğun katılım nedeniyle Kortej 

ancak öğle saatlerinde mitingin gerçekleşeceği 

Sıhhiye Meydanı`na ulaştı. 

Mitinge katılan tüm grupların alanda toplanması-

nın ardından Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 

Başkanı Dr. Eriş BİLALOĞLU, Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Bed-

riye YORGUN,  Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 

(DEV SAĞLIK-İŞ) Başkanı Arzu ÇERKEZOĞLU 

ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Başkanı 

Nezaket ÖZGÜR birer konuşma yaptılar.

Mitingi düzenleyen sağlık örgütlerinin ortak açık-

lamasını okuyan Türk Tabipler Birliği Merkez 

Konseyi Başkanı Dr. Eriş BİLALOĞLU, " Biz önce 

sağlıkçıyız ama sağlığımız iyi değil, hemşiresinden 

dişhekimine, öğrencisinden 4-B- 4C’li çalışan iş-

çisine, bu sağlıksız koşullarda yaşıyoruz. Ama 

sorunların ne olduğunu biliyoruz çözümlerin de 

ne olduğunu biliyoruz. AKP’nin sunduğu sağlıkta 

dönüşüm programının ruhunu biliyoruz. Buradan 

halka sesleniyoruz, bize güvenin aynı yerdeyiz, 

herkese sağlık herkese güvenceli gelecek istiyo-

ruz” dedi. BİLALOĞLU, “Biz buraya sözlerimizi 

geri almayacağız diyerek geldik. Dayanışmak için 

buradayız. Bütün sağlığa zararlı AKP’ nin tedavisi 

4 harf yani grev" şeklinde konuştu.
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Sesimizi Duyurmak İçin  Alanlardaydık..!

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin muayenehane-

lerden satın alınmasını isteyen yaklaşık 1000 

dişhekimi ve  Ankara Diş Protez Teknisyenleri 

Derneği Üyeleri “Çok Ses Tek Yürek” mitingi için 

Ankara’daydı. 

Türkiye`nin farklı illerinden otobüslerle Ankara`ya 

gelen dişhekimleri, sabah saatlerinde gar önünde 

bir araya gelerek, bağlı bulundukları Dişhekimle-

ri Odası’nın pankartı eşliğinde yürüyüş kortejine 

katıldılar. TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

Türkiye’deki 24 Dişhekimi Odası’nın yönetici ve 

üyelerinin hazır bulunduğu yürüyüşe, Türkiye’nin 

çeşitli bölgelerinden gelen dişhekimliği fakültesi 

öğrencileri de katıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Ertelenemez; Sağlık Hizmetine 

Erişimi Engellemeyin!; Hekim Seçme Özgürlüğü 

Kısıtlanamaz; Dişine ve Hekimine Sahip Çık; Her-

kese Sağlık, Güvenli Gelecek; Sözleşmeli Köle 

Olmak İstemiyoruz; Dişhekimi Düşmanı Sağlık 

Bakanı; Muayenehanelerimizin Yok Edilmesi-

ne İzin Vermeyeceğiz!; Özel ve Devlet Tekeline 

Karşı Muayenehanelerimize Sahip Çıkacağız!; 

Muayenehaneler Ülke Kaynağıdır, Sosyal Devlet 

Bundan Yararlanmalıdır!; Sermayeyi Değil Sağlı-

ğı Koruyun; Sosyal Güvenlik Kurumu Muayene-

hanelerimizden Hizmet Almalıdır; AKP=İşsizlik 

AKP=Dişsizlik; Kamuda Kölelik Düzeninde Ça-

lışma Anlayışına Hayır yazılı döviz ve pankartlar 

eşliğinde yürüyen dişhekimleri, muayenehaneleri 

sistem dışı bırakan hiçbir düzenlemeyi kabul et-

meyeceklerini bir kez daha yüksek sesle dile ge-

tirdiler. 

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL 

de  tüm sağlık çalışanlarını selamlayarak kısa bir 

konuşma yaptı. Taner konuşmasında;

“Değerli Sağlık Çalışanları,

 İktidarların görevi ülke kaynaklarını en verimli bir 

şekilde kullanmaktır. Uygulanan bugünkü politi-

kaların ne halkımıza, ne sağlık çalışanına, ne de 

devlete uzun vadede yararı yoktur. Uygulamada 

performans sistemi ile evet, muayene ve tedavi 

sayıları arttırılabilir ancak nitelikli sağlık hizme-

ti verilemez. Sağlığın ayrılmaz parçası olan ağız 

diş sağlığı çalışanları olarak, dişhekimleri olarak 

“Uygulanan Performans Sistemini” demode ve 

sürdürülemez buluyoruz. Performans sisteminin 

bugünkü şekliyle uygulanmaya devam etmesi 

10 seneye varmaz, sağlık çalışanlarının “malulen 

emekli” olmalarına neden olacaktır. Sağlık çalı-

şanları sağlıklarını kaybedeceklerdir. Bir dişheki-

minin günde 30-40 hastayı tedavisi imkansızdır, 

sistem meslektaşlarımızı buna zorlamaktadır.

Sağlık çalışanları ekonomik kaygıları için mey-

danlarda toplandıklarını kimse söylememelidir. 

Halkımızın gözünde, doktor, eczacı, hemşire, 

dişhekimi itibarsızlaştırılmamalıdır. Meslek örgüt-

leri, birlikleri, sendikaları demokrasilerin en önemli 

unsurları olup, amaçları ülkenin sağlık potansiye-

linin adaletli ve hakça kullanılmasıdır. Halkın Sağ-

lık Hakkı ve Sağlıkçının Sağlık Hakkı için Çok Ses 

Tek Yürek buradayız!”

Miting “Ezginin Günlüğü” grubunun şarkılarıyla 

sona erdi.ürkiyenin dört bir yanından çok ses tek 
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yürek kampanyasına destek veren hekim, hekim adayları ve sağlık çalışanları gerçek sesiyle 
“sözlerimi geri alamam” klibi büyük beğeni topladı.

Miting alanında 3 bin polis görev yaptı.

Miting için, Atatürk Bulvarı; Osmanlı Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arası, Talat Paşa Bulvarı; 
Ulaştırma Kavşağı ile Hasırcılar Kavşağı arası, Mithat Paşa Caddesi; Necatibey Caddesi, 
Kazım Karabekir Caddesi; Ulaştırma Kavşağı ile Kazım Karabekir Kavşağı trafiğe kapatıldı.

Mitinge katılan binlerce sağlık çalışanı ”Sağlıkta katkı payına ve ilave ücretlere Hayır”, 
“Hekimlere şiddete son”, “İşçi sağlığı taşerona devredilemez”, “Köle değil asistanız, köle 
değil intörnüz”, “Sözleşmeli köle olmayacağız”, “Sağlık haktır,satılamaz”, “Dikkat, sağlığınız 
tehlikede”,“Beyaz önlüğümüz karartılamaz” dövizleriyle sağlık politikalarını protesto etti.

TTB başkanı Eriş Bilaloğlu  konuşmasına Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiirinin 
dizeleriyle başladı.

Mitingde Taksim de eylem yapan gazetecilere de destek verildi.

Mitingde H.Ü Tıp Fakültesi öğrenci grubunun oluşturduğu müzik grubu bir konser verdi.

Gazete başlıkları ; “Sağlıkçılar Çok Ses Tek Yürek”, “Çok Ses Tek Yürek Ankara’yı 
Sarstı”, “Sağlık Emekçileri ‘Çok Ses Tek Yürek’”, “Sağlık Çalışanları Grev Çağrısında 
Bulundu”, “Sıhhıye sizinle Sıhhıye Oldu”,“Sağlığa Zararlı AKP için Reçete Yazdılar ‘Grev’”, 
“Ankara Beyaza Büründü”, “Sağlıkçılar Meydanda”, “Sağlık Çalışanı Sokağa Çıktı”, 
“Ankara Beyazlaştı”, “Reçete Grev”, “Sağlıkçılar ‘Çok Ses Tek Yürek’ Diyerek Meydana 
İndi”, “‘Performans’ için Grev Sinyali Verdiler”, “Sağlıkçılar Çok Ses Tek Yürek”, “Sağlık 
Çalışanlarından Grev çağrısı”, “Doktor Tedaviyi Buldu: Grev”, “Sağlıkçılardan Grev Çağrısı”, 
“Tüccar Değil Hekimiz”, “20 bin Sağlık Çalışanı Yürüdü Greve Hazırlık Uyarısı Yaptı”, 
“Bayrama Grevle Girdiler”, “Ankara Beyaza Büründü” , “Doktor Grevine Doğru”, “30 bin 
Beyaz Önlüklüden Grev Mesajı”.
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Ankara Dişhekimleri Odası tarafından düzenlenen XI. Bahar Sempozyumu, 24-27 Mart 2011 tarihlerinde 
Antalya Belek Adam & Eve Hotel’de gerçekleştirildi. Bu yıl 3 konuşmacının yer aldığı, bilimsel toplantı ile tatil 
anlayışını kendine özgü bir konseptte birleştiren sempozyumun bilimsel programında yer alan konuşmacılar 
ve ele alınan konular;

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Ateş Parlar “ Ön Bölge Estetiğinde Perio-Plastik Cerrahi 
İşlemler ve Mikro Cerrahi Tekniklerden Nasıl Yararlanırız ”, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi / Prof. 
Dr. M. Kemal Ünsal “ Estetik Restoratif Uygulamalarda Dişeti Şekillendirilmesinden, Simantasyona Kadar 
Güncel Görüşler ”, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi/Prof. Dr. Yıldırım Hakan Bağış “ Bleaching 
Uygulamalarının Önemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ”  şeklindeydi.

Bilimsel ayağı güçlü ve son derece güzel ve konforlu bir ortamda gerçekleştirilen 11. Bahar Sempozyumu-
nun ardından, gelecek yıllarda  yine yurdumuzun güzel  köşelerinde zengin bilimsel programlarda buluşmak 
üzere…

XI.Bahar Sempozyumu





   Kırılma Kaygısı Yaşamayın

w w w . l i d e r d i s . c o m . t r

Adres  : Fevzi Çakmak II Sok. No:37/A  Kızılay / ANKARA
Tel  : 0312 231 88 40
Fax  : 0312 231 93 44
Şirket GSM : 0533 775 53 71 - 0555 990 50 36
e-mail  : ankarasube@liderdis.com.tr

      LightSpeed LSX eğeleri kök kanallarını şekillendirirken diş üzerindeki hasarı 
engell�en tek endodontik kanal eğ�idir. Kök kanalın hazırlanmasında en uygun seçimdir. 
Sad�e istenilen yerlerde k�im yapar. Şa� b�unca Koronal, Orta ve kök bölümlerinde dişi 
zayıflatacak gereksiz k�im yapmaz.

       Güvenlik Etkeni: Ekstra güç ve tork uygulandığı zaman, kırılma riskini azaltmak için şa� ile sapın 
bağlantı noktasından ayrılmasını sağlayacak biçimde dizayn edilmiştir

      Uzunluk Re�ans Çizgileri: Çalşıma uzunluğunu belirlemek ve zamandan tasa�uf için 19, 22, 24, ve 25 mm 
uzunluk çizgilerine sahiptir.

      Eşsiz Esneklik:  LSX Nikel Titanyum şa� kök kanal tedavilerinde basamakla ve zi�ing yapmadan eğimli 
kanalda yüksek �neklik ve elastikiye sahiptir.

      “Bahçıvan Küreği” Teknolojisi:  LightSpeed LSX Eğeleri sivri v�a konik biçime sahip eğe sistemlerinin diş üzerinde 
m�dana g§irdikleri hasarları m�dan vermemek için demir para basma teknolojisi kullanılarak ür§ilmektedir. 
LSX eğeler, uç kısmı yuvarlak ve iki tarafı k�en bıçak sistemi kök kanak tedavilerinde daha dikkatli ve verimli 
k�im sağlar. Benzersiz ve sorunsuz geribildirim avantajı verir.

      Kolay Okumayı Sağlayan Çizgiler: Bütün eğe sistemi ISO b� ve renk kodu ile işar§lenmiştir.
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“Şimdi de Dişhekimi
Birim Performansı”
(Performans Ödemelerini Nasıl Azaltabiliriz ?)

T.C. Sağlık Bakanlığı  Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezleri ile Diş hastanelerinde görevli personele  
01/12/2010  tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere uygulanacak "birim performans katsayısı-

nın uygulanmasına" dair     05 Kasım 2010 tarihli  
bir yönerge yayınladı.

Yönerge de; Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin  iyi-
leştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunu-
munun sağlanması için koruyucu, tedavi edici ve 
uzmanlık gerektiren diş işlemlerinin ölçülmesi su-
retiyle Diş tabiplerinin ve Doktoralı/Uzman Diş Ta-
biplerinin birim performans katsayısının tespitine 
ve diş tabiplerinin birim performans katsayısının 
ortalamasının esas alınarak diş tabibi dışındaki di-
ğer personelin birim performans katsayısının tes-
pitine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 

çıkarılan yönergede, yine sayısal değerlerle kaliteli 
ve verimli sağlık hizmet sunumu amaçlandığı iddia 
edilmekte.

Diştabibi Birim Performans Katsayısı Nasıl 
Hesaplanıyor
Kurumlarda  Diş tabibi olarak görev yapan per-
sonelin kanal tedavisi, dolgu ve  fissur sealant  
işlemlerinden elde ettikleri puanlarının toplam pu-
anlarına oranı bulunmak suretiyle Kanal Tedavisi 
Puan Oranı, Dolgu Puan Oranı ve Fissur  Sealant  
Puan Oranı bulunur. 

Bulunan  oranlar  esas alınarak belirlenen Kanal 
Tedavisi Puan Katsayısı, Dolgu Puan Katsayısı  ve  
Fissur  Sealant  Puan Katsayısının ortalaması he-
saplanarak Diş Tabibi Birim Performans Katsayısı 
hesaplanır.

Kanal Tedavisi Puan Oranı Kanal Tedavisi Puan Katsayısı 

≥ %5 1,00

%3-4 0,95

%1-2 0,90

<%1 0,85

Dolgu Puan Oranı Dolgu Puan Katsayısı 

≥%20 1,00
%15-19 0,95
%10-14 0,90
<% 10 0,85

Fissur Sealant Puan Oranı Fissur Sealant Katsayısı 

≥%1 1,00

%0,7-0,9 0,95

%0,4-0,6 0,90

<%0,4 0,85
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Tedavi-Endodonti Doktoralı/Uzmanı Diş Tabibinin

Molar Diş Kanal Tedavisi Puan Oranı Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısı 

≥%20 1,00

%15-19 0,95

%10-14 0,90

<% 10 0,85

Protez Doktoralı/Uzmanı Diş Tabibinin

Hareketli Protez Puan Oranı Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısı 

≥%50 1,00

%30-49 0,95

%10-29 0,90

<% 10 0,85

Ortodonti Doktoralı/Uzmanı Diş Tabibinin 

Arkteli, Band (braket) Tatbiki Puan Oranı Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısı 

≥%20 1,00

%15-19 0,95

%10-14 0,90

<% 10 0,85

Diş Tabibi Birim Performans Katsayısı aşa-

ğıdaki şekilde hesaplanır. 

Kanal Tedavisi Puan Katsayısı + Dolgu Puan Kat-

sayısı + Fissur Sealant  Katsayısı

DTBPK= 3                                 

Yapılan tüm tedavilerin yüzde beşi kadarı kanal 

tedavisi ise , yapılan tüm tedavilerin yüzde yirmi-

si dolgu ise ve yine yapılan tüm tedavilerin yüzde 

bir’i kadar fissur sealant yapılıyorsa dişhekiminin 

birim performans katsayısı “ 1 ”olacaktır. Diş Tabi-

bi Birim Performans Katsayısı (DTBPK) hesaplan-

dıktan sonra personelin brüt ek ödeme tutarı ile 

çarpılır. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan 

ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde Diş 

Tabibi Birim Performans Katsayısı tavan ek öde-

me tutarı ile çarpılarak personelin brüt ek ödeme 

tutarı bulunur.

Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans 

Katsayısının Hesaplanması

Pedodonti Doktoralı/Uzmanı Diş Tabibinin 

Kanal Tedavisi Puan Oranı Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısı 

≥%5 1,00

%3-4 0,95

%1-2 0,90

<%1 0,85

Periodontoloji Doktoralı/Uzmanı Diş Tabibinin 

Periodontal Cerrahi İşlem Puan Oranı Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısı 

≥%20 1,00

%15-19 0,95

%10-14 0,90

<% 10 0,85
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Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Doktoralı/Uzmanı 

Cerrahi İşlem Puan Oranı Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısı 

≥%20 1,00

%15-19 0,95

%10-14 0,90

<% 10 0,85

işlemlerden elde ettikleri puanların toplam puan-

larına oranı bulunmak suretiyle Molar Diş Kanal 

Tedavisi Puan Oranı, Hareketli Protez Puan Ora-

nı, Arkteli-Band (braket) Tatbiki Puan Oranı, Kanal 

Tedavisi Puan Oranı, Periodontal Cerrahi İşlem 

Puan Oranı ve Cerrahi İşlem Puan Oranı bulunur. 

Bulunan oranlar esas alınarak her bir Doktoralı/

Uzman Diş Tabibinin Birim Performans Katsayı-

sı hesaplanır. Oral Diagnoz-Radyoloji Doktoralı/

Uzmanı Diş tabibi olarak görev yapan personelin 

birim performans katsayısı Diştabibi Birim Perfor-

mans Katsayısına göre değerlendirilir.

Meslektaşlarımız ADSM’ lerde TDB ve FDI stan-

dartlarının çok çok üstünde özlük haklarına yansı-

mayan ödemelerle çalıştırılmakta ve bu ödemeler-

de her gün getirilen yeni düzenlemelerle azaltılma-

ya çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın toplumun 

ağız ve diş sağlığı sorunlarını kamu yoluyla çözme 

inadı ve bunun sonucunda atıl vaziyette bekleyen 

muayenehaneler ve insanların  ADSM‘ler, kamu 

kurum ve kuruluşları önünde yığılmalara yol açı-

yor. Yine bu inat yüzünden bu planlamayı yapan-

lar daha fazla hasta baktırmanın yollarını arıyorlar. 

Yine bu planlamaları yapanlar bir gazetede yayın-

lanan haber üzerine kanal tedavi, dolgu oranla-

rını nasıl artırırız diye düşünmüşler bu dahiyane 

fikri üretmişler. Ama nedense bu fikir üreticilerinin 

aklına bu merkezlerde çalışan meslektaşlarının 

çalışma şartlarının ağırlığı, meslek hastalıklarına 

yakalanma risklerinin artması, tükenmişlik send-

romu yaşamaları, özlük hakları konusunda dü-

zenlemeler, hasta hakları kurullarının hekimler 

üzerindeki baskıları, çalışan güvenliği konusunda 

düzenleyici fikirler geliştiremiyorlar. Sayın fikir üre-

ticileri; Toplumun Ağız ve Diş Sağlığı konusunda 

duyarlıysanız, konservatif yaklaşımlar konusun-

da duyarlıysanız, o zaman toplumun ağız ve diş 

sağlığı sorununu Kamu yoluyla çözme inadından, 

ısrarından vazgeçin, muayenehaneleri de sisteme 

entegre edin.

Performansa dayalı sistemde çalışanların sıkıntı-
ları her geçen gün artıyor. Yardımcı personel ek-
sikliği her yerde problem, hekimlerimiz yaptıkları 
her dolgu, her protez, her detertraj için her ay 
farklı bir ücret alıyor, farklı kurumlarda çalışanlar 
aynı işi farklı ücretlerle yapıyorlar. Ama has-
taneler SGK‘ya  her ay aynı sabit ücreti fatura 
ediyor. Hastanenin kestiği fatura sabit,  hekimin 
aldığı ücret değişken. Çözecekseniz önce bunları 
çözün. Yıllık izin ve kongre seminer katılımlarında 
hastane ortalamasından performans verin, çöze-
cekseniz önce bu sorunları çözün. Aile hekimle-
rine  ADSM ’lerin  hasılatının  % 10‘unu bir çırpıda 
verdikten sonra kaynak arayışının sonucu mu bu 
dahiyane fikirler. 

Siz hasta profilini nasıl belirleyeceksiniz? Bu oran-
lara göre mi hasta göndereceksiniz? Birim per-
formansını doldurabilmek için hekim, fazla olan 
gruptaki hasta tedavilerini red mi edecek? He-
kim seçme özgürlüğünü engellemeyecek mi bu 
durum? Standart bir beynin bunları düşünmesi 
gerekir. Genel Cerrahların yaptıkları hangi  ame-
liyatlar için oranlar koydunuz. Hangi ameliyatı 
daha fazla yapacaksınız dediniz. Bu birim perfor-
mansları koydunuz, hastaları bu oranlara göre mi 
göndereceksiniz veya kabul edeceğiz. Madem 
hizmetlerin koruyucu ve konservatif olmasını isti-
yorsunuz, önce Kamudaki yığılmayı, çalışma şart-
larını düzenleyin. Eğer samimiyseniz muayeneha-
neleri de sisteme entegre edin. Sünger emeceğini 
emdi, daha ne kadar dolduracaksınız. Masada 
oturarak bu kararları alanlar saha da çalışanlarla 
oturup konuşabilirler mi? Bakın onların söyleye-
cekleri neler var.

Uygulamaya başlandığı günden beri sürekli tar-
tışılan performans yönergesi ne hizmet kalitesini 
yükseltmiş, ne de çalışanları mutlu etmiştir. Her 
şeyi sayılarla ifade eden, düzenlemeleri, sözde 
düzeltmeleri de aynı sayısal değerlerle yapmaya 
çalışan bu sistem iflas etmiştir.
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Adaletsiz Yönergenin İptali İstendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerinde performans uygulama-
sına ilişkin 5.11.2010 tarih ve 44100 sayılı Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde 
Görevli Personele Birim Performans Katsayısının 
Uygulanmasında Dair Yönergenin bazı maddele-
rinin yürütmesinin durdurulması ile iptaline karar 
verilmesi için Ankara Dişhekimleri Odası ve TDB 
tarafından dava açılmıştır.

Söz konusu Yönergede; dişhekimlerinin başvuran 
hastalara uygulayacakları tedaviye ilişkin bilimsel 
ölçütü olmayan kotalar getirilmiş, aynı işi yapan 
dişhekimleri arasında doktorası olan olmayan ay-
rımı yapılmış; yargı kararları yok sayılarak, temeli 
belirsiz biçimde kimi alanlar uzmanlık olarak de-
ğerlendirilip diğer alanlar dışarıda bırakılmıştır. 

Açılan davada, Yönerge’nin dişhekiminin mesleki 
özerkliğine müdahale niteliğinde ve eşitlik ilkesine 
aykırı olmasının yanı sıra yerleşik nitelik kazanmış 
Danıştay Kararlarını da yok sayan hükümlerinin 
yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiş-
tir.

Bakanlık Dişhekimi Birim Performans Yö-
nergesinde Değişiklik Yaptı

Meslek Örgütümüzün  yönerge hakkında yaptığı 
çalışma ve ardından yönergenin iptali için açtığı 
dava gerekçelerinin bir kısmının haklılığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı  05 Kasım 2010 tarihinde  Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş hastanelerinde 
görevli personele  “birim performans katsayısının 
uygulanmasına" dair  bir yönerge yayınlamış ve 
bu yönerge 01/12/2010  tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere uygulamaya konulmuştu. Yö-
nergenin amacının , ağız ve diş sağlığı hizmetle-
rinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet 
sunumunun sağlanmasının amaçlandığı belirtiliyor 
ve koruyucu, tedavi edici ve uzmanlık gerektiren 
diş işlemlerinin ölçülmesi suretiyle Diş tabiplerinin 
ve Doktoralı/Uzman Diş Tabiplerinin birim per-

formans katsayısının tespitine ve diş tabiplerinin 
birim performans katsayısının ortalamasının esas 
alınarak diş tabibi dışındaki diğer personelin birim 
performans katsayısının tespitine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemek olduğu iddia ediliyordu.

Yine bir takım sayısal değerlerle sağlık hizmetleri-
nin iyileştirileceği düşünülerek,  kaliteli  ve verimli 
sağlık hizmeti sunulması için temel dayanağının 
ne olduğu bilinmeyen bu sayısal yüzdeler oranın-
da hekimlerimizin performans yapmaları istenmiş-
tir. Yönergenin yayınlandığı tarihte toplanan TDB 
çalışma grubunun yaptığı değerlendirmeler sonu-
cunda;

Yönerge’nin;

Dişhekiminin endikasyon ve klinik tedavi uygula-
ma bağımsızlığına  aykırı olduğu, belirtilen oran-
larda performans yapmaları istenen hekimlere  
bu oranlarda hasta profilinin nasıl belirleneceği, 
Dişhekimlerinin ve uzman/doktoralı dişhekimleri-
nin uygulayacakları tedavilere ilişkin getirilen kota 
oranlarının hangi bilimsel dayanaklara göre tespit 
edildiği v.b konularda aykırılıklar görülerek yöner-
genin iptali için dava açılmıştır. Dava süreci de-
vam ederken yeni yayınlanan yönergede dişheki-
mi bireysel performans değerlendirmesinde fissur 
sealentlarda değişiklik yapıldığı, hareketli  protez 
oranlarının % 50 den % 20 ‘ye düşürüldüğü, pe-
riodontolojide ise küretajın % 20’lik tedaviler kap-
samına alındığı tespit edilmiştir.

Yönergenin iptali için açılan davada belirttiğimiz; 
neye göre belirlendiği anlaşılamayan bu oranlar ve 
tedavi kapsamları konusunda bir anlamda düzelt-
me yapılması olumlu gibi görünse de, bu yöner-
genin temel aykırılığı olan hasta profilini belirleme, 
hekimin endikasyon ve klinik tedavi bağımsızlığı-
nı engellemesi ve diğer birçok  konulara çözüm 
getirmediği de açıktır. Yine de bir kısım yanlışlığın 
görülmesi sevindiricidir ve yönergede ki tüm ay-
kırılıkların düzeltilmesi, yönergenin iptali için umut 
verici olabilir. Meslek Örgütümüz bu aksaklıklar 
konusunda görüşlerini paylaşmak ve iş birliği yap-
maya her zaman hazırdır.
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Dişhekimleri
Tapuda Mesken Olarak 
Kayıtlı Gayrimenkullerde 
Muayenehane Açabilir mi?

Diş Hekimleri kural 
olarak tapuda 
mesken olarak kayıtlı 
yerlerde muayenehane 
açabilirler. Ancak 
Yönetim planında 
mesken dışında 
başka amaçlarla 
kullanılamayacağı 
belirtilmiş ve özel 
olarak bir yasak 
getirilmiş ise Yargıtay 
verdiği kararlarda 
muayenehane 
açılamayacağı sonucuna 
varmaktadır.
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GEREKÇE:
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Yasak İşler” başlıklı 24. Maddesinin 
birinci fıkrasına göre; “Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri 
olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, 
ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı 
sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan 
muayenehaneler bu hükmün dışındadır…”
 
Yasa hükmü ile getirilen yasak kat mülkiyetine tabi gayrimenkullerin tapuda 
kütüğündeki bağımsız bölümleri ister mesken ister iş veya ticaret yeri olarak 
gösterilsin buralarda hastane, klinik gibi sayılan işletmelerin Sözleşme ile dahi 
kurulamayacağıdır. 
 
Dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler ise kural olarak 
Yasa hükmüyle belirtilen bu yasağın dışında kalmaktadır. Ne var ki Yönetim 
Planında aksi yönde bir kayıt bulunması veya kat maliklerinin sonradan Yönetim 
Planı’nda bu yönde değişikliğe gitmesi durumunda bağımsız bölümler mesken 
dışındaki bir amaçla kullanılamamaktadır. Nitekim Yasa’nın 28. Maddesine 
göre Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. 
 
Yargıtay da Yönetim Planı’nda mesken olarak görünen bağımsız bölümlerde 
açılan büro veya muayenehanelerle ilgili uyuşmazlıklarda Yasa’nın 24. 
Maddesini bu şekilde yorumlamakta Yasa’nın diğer hükümleriyle bütünlüğünü 
de gözeterek Yönetim Planı’nı esas almaktadır. Yargıtay’ın bazı dairelerinin 
aksi yöndeki kararları üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Yönetim Planındaki 
yasaklayıcı hükmün 634 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre bütün kat maliklerini 
bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğu ve aksine kullanımın söz konusu 
olamayacağı sonucuna varmıştır[1]. 
 
Bir sitede muayene açılması nedeniyle konusu sitenin birden fazla parsel 
üzerine inşa edilmiş olması durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamı dışında 
kalması ve genel hükümlere tabi olması halinde de Site Yönetim Planının hukuki 
bağlayıcılığı bulunduğu Yargıtay kararlarında hükme bağlanmıştır.[2] 
 
Belediyeler de giderek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin işlemlerinde 
yukarıda değinilen ve Yargıtay Kararları ile ortaya konan hukuksal duruma 
paralel uygulama yapma kararları almaktadır. Bu nedenle dişhekimlerinin 
muayenehane açmadan ya da muayenehanelerini nakletmeden önce;  tapuda 
mesken olarak kayıtlı yerlerin yönetim planlarına mutlaka bakmaları, işyeri 
olarak kullanılmasında  yasaklayıcı bir hükmün bulunup bulunmadığını kontrol 
etmelerinde yarar bulunmaktadır.
 
[1] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.09.2008 gün ve 2008/18-546 Esas, 2008/556  K. sayılı 
kararı
[2] Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 07.11.2006 gün ve 2006/9943 E., 2006/14614 K. sayılı kararı.  

Dişhekimleri
Tapuda Mesken Olarak 
Kayıtlı Gayrimenkullerde 
Muayenehane Açabilir mi?
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Hasta Hakları 
Yönetmeliği 
Değişiyor...

Sağlık Bakanlığı 01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ ni yeniden 
düzenlemektedir. Taslağa göre; 

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Tanımlar başlığını taşıyan 4 üncü 
maddesinin (d) bendi değiştirilmiş, (f ), (g), (ğ), (h), (ı) bendleri 
eklenmiştir.
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d)  Sağlık kurum ve kuruluşu: Sağlık hizmeti 
verilen resmi veya özel bütün kurum ve kuru-
luşlar ile sağlık hizmeti verilen bütün yerleri,

f)  Yeterlik: Hastanın, yaş, akıl gücü gibi somut 
belirleyicileri ile algılama ve bilişsel işlevlerin 
sağlamlığını, önerilen tedavide karşılaşabilece-
ği ya da reddettiğinde doğabilecek sonuçları, 
makul bir şekilde, anlama ve değerlendirme 
yeteneğine sahip olduğunu,

g)  Tıbbi Müdahale: Hastaya yapılan her türlü 
müdahaleyi, 

ğ) Bilgilendirilmiş onay: Yapılması planlanan 
ve önerilen her türlü tıbbi müdahale ve/veya gi-
rişimsel tanı ve tedavi öncesinde sağlık çalışa-
nının kapsamlı olarak yaptığı bilgilendirmenin, 
hasta tarafından yeterince anladığına dayana-
rak; hastanın, hiçbir baskı altında kalmadan 
serbest iradesiyle önerilen tıbbi uygulamayı bi-
linçli ve gönüllü olarak kabul etmesini, 

h)  Hasta Sorumlulukları: Genel olarak hasta-
nın bir sağlık kurum ve kuruluşuna ya da taba-
bet icra edilen herhangi bir yere başvurmadan 
önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine 
getirmesi gereken ödev ve yükümlülükleri,

ı)  Hasta Hakları Uygulaması: Sağlık kurum 
ve kuruluşlarından hizmet alan herkesin hasta 
haklarına uygun olarak sağlık hizmetlerinden 
faydalanabilmesi, hak ihlallerinden korunabil-
mesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını 
fiilen kullanabilmesi, hasta hakları uygulama-
larının usul ve esaslarını belirleyerek adalet ve 
hakkaniyet ilkeleri ile etik değerlere uygun sağ-
lık hizmeti sunumunu, ifade eder.” maddeleri 
eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kal-
dırılmış ve Beşinci Bölüm başlığı ile beraber 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 inci maddeler aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM-Tıbbi Müdahale Öncesi  
Bilgi Verilmesi ve Onayın Alınması

Bilginin İçeriği, Bilgilendirmenin Usul ve Esasları

MADDE 24- Hastayı bilgilendirmek için verilecek 
bilgi; 

a)  Hastalığın olası sebeplerini, 

b)  Tanı için yapılacak gerekli girişimler kim tarafın-

dan nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, ne 

kadar süreceği, hastanın neler hissedeceği, iş-

leme bağlı çıkabilecek komplikasyonlar, alter-

natif işlemler ve maliyetinin ne kadar olduğunu,

c)  Tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getire-

ceği fayda ve riskleri ile hastanın sağlığı üzerin-

deki olası etkilerini,

ç)  Tedavinin şekli, süresi, olası komplikasyonları-

nı,

d)  Tedaviyi kabul veya reddetme durumlarında 

ortaya çıkabilecek fayda ve risklerini,

e)  Hastalığın nasıl seyredebileceğini,

f)  Kullanılacak ilaçların özellikleri, süresi, kullanım 

şekli, yan etkileri ve ilaçların etkileşimlerini,

g)  Tedavi sonrası sağlığı için istenilen yaşam tarzı 

ve evde bakım şeklini,

ğ)  Gerektiğinde yeniden aynı konuda tıbbi yardı-

ma nasıl ulaşacağını içerir.

Bilgilendirmenin Usul ve Esasları

a) Bilgi, hastanın anlayabileceği şekilde, sosyal ve 

kültürel düzeyine uygun, tıbbi terimler kullanıl-

madan, mümkün olduğunca sadeleştirilerek, 

tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın 

ruhi durumuna uygun ve gerektiğinde soru 

sormasını teşvik edecek tarzda nazik bir ifade 

ile verilir.

b) Hasta, sağlık durumu konusunda sözlü olarak, 

tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık çalışanı tara-

fından bilgilendirilir. Tıbbi müdahaleyi başka bir 

sağlık çalışanı yapacaksa -bu durumu da içe-

ren- hususlar bilgilendirilmiş onay formuna ya-

zılır ve şahitle birlikte imza altına alınır. Hastanın 

talep etmesi halinde, bizzat tıbbi müdahaleyi 

yapacak sağlık çalışanı tarafından bilgilendiril-

mesi ve soruların cevaplandırılması sağlanır. 
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c)  Hasta, yapılacak tıbbi müdahale hakkında bil-
gilendirilerek, varsa kendisine tanınan müda-
hale seçenekleri arasından seçim yapabilme-
sine imkân tanınır.

ç)  Hastaya anlatılanları anlayıp anlamadığı sorula-
rak, kendi ifadesiyle tekrar ettirilir ve anlaşılma-
yan hususlar tekrar anlatılır.

d)  Sağlık durumu ile ilgili gereken bilgi bizzat has-
ta tarafından istenebilir. Hastanın, küçük, ayırt 
etme gücünden yoksun veya kısıtlı olması ha-
linde yakını veya kanuni temsilcisi tarafından 
bilgi istenir.

e)  Hasta, sağlık durumu hakkında bilgi almak ve 
tıbbi müdahaleye Onay göstermek üzere bir 
başkasına da yetki verebilir. Verilen yetkinin 
belgelendirilmesi gereklidir.

f)  Hasta, tedavisi ile ilgilenen hekim dışında bir 
başka hekimden de sağlık durumu hakkında 
ikinci bir görüş talep edebilir.

g)  Sağlık çalışanı, hastayı bilgilendirirken uygun 
ortamı sağlar ve hastanın mahremiyetine riayet 
eder.

Bilgilendirilmiş Onay Formu

MADDE 25- Bu amaçla hazırlanacak bilgilendiril-
miş onay formu; 

a)  Sağlık kurum ve kuruluşunca Bilgilendirilmiş 
Onay Formu formatına uygun olarak hastaya 
yönelik yapılan her bir tıbbi müdahale için ayrı 
olarak hazırlanır. Yapılacak tıbbi müdahale ile 
ilgili formda yer alan bilgiler; yazılı ve sözlü ola-
rak 24 üncü ve 25 inci maddeye göre hastaya 
aktarılıp bilgilendirilerek anlaması sağlanır, ka-
bul veya ret yönündeki onayı alınır. Bu form iki 
nüsha doldurulur. Formun bir nüshası hastanın 
dosyasına konulur, diğeri hasta veya yakınına 
verilir. İlgili formda mutlaka sağlık çalışanının ve 
şahidin imzası bulunur. 

b)  Bilgilendirilmiş Onay Formaları, sağlık kurum 
ve kuruluşlarının internet sayfalarında yayınla-
nır. Formların hazırlanmasından ilgili uzmanlar 
ve müdahaleyi yapacak personeller hastane 
idaresi ile birlikte sorumludur. 

Bilgilendirilmeyi İstememe, Acil Durumlar 
ve Tedavi Sonrası İle İlgili Bilgi Verilmesi

MADDE 26- İlgili mevzuat hükümlerine ve hasta-
lığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak 
tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağ-
lık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya 
yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir. Hastanın 
bilgilendirmeyi istemediğini belirtmesi durumunda 
bu kararın sınırı; kendisinin, yakınlarının ya da hiç 
kimsenin bilgilendirilmemesi olarak saptanabilir. 
Bu karar yazılı olarak kayda alınmalıdır. Hasta bilgi 
verilmesini istememe hakkındaki talebini istediği 
zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep ede-
bilir.

Acil durumdaki hastaya, bilgilendirme nedeniyle 
yaşanacak zaman kaybı zararlı sonuçlara neden 
olacak ise bilgilendirme yapılmaz. Ancak bu tak-
dirde de, tıbbi müdahale sonrasında hastanın en 
yakını bilgilendirilir. 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavisi tamam-
lanan hastaya, tedavi planı (genel sağlık durumu, 
ilaçları, ne zaman ve hangi aralıklarla kontrole ge-
leceği, diyet ve sonrasında neler yapması gerek-
tiği) hekim tarafından iki nüsha halinde hazırlanır. 
Bir nüshası hastaya verilir. Diğer nüshası dosyaya 
kaldırılır.

Tıbbi Müdahalede Hastanın Onayı 

MADDE 27- Hastanın bilgilendirilmiş onayı; bilinçli 
ve yazılı olarak, her müdahale için ayrı hazırlanmış 
Bilgilendirilmiş Onay Formuna alınır.

Hastanın, bu yönetmelik hükümlerine göre bilgi-
lendirilmesi ve tedavisi ile ilgili olarak alınacak ka-
rarlara katılımı sağlanır.

Onay Ehliyeti

MADDE 28- 

a)  Hastanın yeterliği olmadığı durumlarda bilgi-
lendirilmiş onayı,  hasta yakınından veya kanu-
ni temsilcisinden alınır. 

b)  Kanuni temsilcinin onayının gerektiği ve yeterli 
olduğu hallerde dahi, mümkün olduğu kadar 
18 yaşın altındakilerin bilgilendirilmesi sağlanır. 
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7 yaşından büyük çocukların anlatılanları an-
layabilecekleri ölçüde küçük veya kısıtlı olan 
hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi müdahaleye 
katılımı sağlanır.

c)  Tedavinin sonucunu bütün yönleriyle anlama-
ya muktedir olan temyiz kudretine sahip (15 
yaş üzeri) yetişkin çocukların onayı, zaruri hal-
lerde uygulanacak tedavinin ailenin iznini ara-
mayı gerektirmeyecek nitelikte düşük riskli ve 
standart bir tedavi olması durumunda yeterli 
olur.

d)  Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrar-
layıcı hastalıklarda, hastadan yeterliği olduğu 
dönemde onu kaybettiği dönemlere ilişkin ka-
rarlar alması istenebilir. Hasta yeterliği olduğu 
dönemde geçerli bilgilendirilmiş onayını verdi-
ğinde, yeterliğini kaybettiğinde kendisini temsil 
edecek kişiye yol gösterici ilkeler bırakarak, 
kendi değerleriyle tedavisini yönlendirmeyi is-
teyebilir.

Onayın Aranmayacağı Haller

MADDE 29- Hastanın onay beyanında bulunama-
yacağı, kanuni temsilcisinin bulunmadığı,  kanuni 
temsilciden veya mahkemeden izin alınması za-
man gerektirecek acil  durumlarda, hastaya mü-
dahalede bulunmak onaya bağlı değildir.

 İntihar girişiminin olduğu durumlarda, bilinci ka-
palı hastaya, sağlık çalışanlarının kurtarıcı tıbbi 
müdahalede bulunması zorunludur.

 Hastanın bilinci açılmaya başlayınca daha sonraki 
tıbbi işlemler için yeterlik durumuna göre Bilgilen-
dirilmiş Onay işlemlerine başvurulur.

Onayın Zamanı, Onayın Şekli, Geçerliliği 
ve Onayın Kapsamı

MADDE 30-  Hastanın bilgilendirilmiş onayı, giri-
şimsel tıbbi müdahalelerde, en geç müdahaleden 
24 saat önce olmak kaydıyla, makul bir süre için-
de alınmalıdır.

Onay, hastaya yapılan bir tıbbi müdahale öncesi 
Bilgilendirilmiş Onay Formuna yazılı olarak alınır. 

Aşağıda belirtilen durumlarda bilgilendirilmiş onay-
lar kabul edilemez, geçersizdir. 

a)  Birinci fıkrada belirtilen Bilgilendirilmiş Onay 
Formundaki standartlara aykırı olarak alınan, 

b)  Bilgilendirme yapılmadan alınan, 

c)  Hasta haklarına ve yasalara uygun olmayacak 
şekilde alınan, 

ç)  Belli bir süreyi aşmış gebeliğin, tıbbi zaruret ol-
madan sonlandırılması için verilen, 

d)  Ötenazi, DNR (Do not Resüsite = Resüsitas-
yon yapmayın talimatı) için verilen, 

e)  Baskı, tehdit, eksik bilgilendirme ya da kandır-
ma yoluyla alınan onaylar.

Onayın Kapsamı

a)  Hastanın verdiği onay, müdahalenin gerektirdi-
ği sürecin zorunlu sayılabilecek bütün işlemle-
rini de kapsar. 

b)  Hekimin her farklı tıbbi müdahale için hastadan 
ayrı ayrı bilgilendirilmiş onay alması gerekir. 
Hastanın onayı hangi konuya ilişkin ise, yapılan 
müdahale verilen onayın sınırları çerçevesinde 
kalmalıdır.

c)  Tıbbi müdahalenin genişletilmesi gereği doğ-
duğunda, hastanın bir organının kaybına veya 
fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol 
açacak ise ve gecikme hastanın hayatını kay-
betmesi tehlikesi arz etmiyorsa, yeni müdahale 
tehir edilir, hastanın onayı beklenir.

Hekimin ve Diğer Çalışanların Sorumluluk-
ları

MADDE 31- Bilgilendirilmiş onay alınırken hekimin 
ve diğer çalışanların sorumlulukları;

a)  Tedaviden sorumlu hekim, hastanın bilgilendi-
rilmiş onayının alınmasından doğrudan sorum-
ludur.

b)  Hastayı bilgilendiren hekim ile tedaviden so-
rumlu hekimin farklı olmasını zorunlu kılan du-
rumlarda, bilgilendirmeyi yapan hekim bu du-
rumu hastaya anlaşılır bir biçimde açıklar.
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c)  Bilgilendirme yapıldığının ve onayının alındığı-
nın ispatı sağlık çalışanının sorumluluğundadır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Dokuzuncu Bölüm 
(Son Hükümler) altına 50 nci madde olarak aşağı-
daki madde eklenmiştir.

“Hasta Sorumlulukları"

MADDE 50- Hastanın bir sağlık kurum ve kurulu-
şuna, ya da tababet icra edilen herhangi bir yere 
başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki sü-
reçte aşağıdaki sorumluluklarını yerine getirmiş 
olması gerekmektedir.

a)  Başvurduğu Sağlık Kurum ve Kuruluşunun 
Kurallarına Uyma Sorumluluğu

1.  Hasta; başvurduğu sağlık kurum ve ku-
ruluşunun hasta haklarına aykırı olmamak 
kaydıyla koyduğu kural ve uygulamalarına 
uymak zorundadır.

2.  Hasta, varsa Bakanlık ve Sosyal Güvenlik 
Kurumunca belirlenen sevk zincirine uyma-
lıdır.

3.  Hasta; merkezi randevu sisteminden veya 
müstakil olarak randevulu hizmet veren bir 
sağlık kurum ve kuruluşundan sağlık hiz-
meti talep ediyorsa randevunun tarih ve 
saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bil-
dirmesi gerekir.

4. Hasta; sağlık kurum ve kuruluşunun do-
nanım, araç-gereç, tıbbi cihaz ve malze-
melerine gereken özeni göstermek zarar 
vermesi halinde verdiği zararları karşılamak 
zorundadır.

b) Çalışanlara Karşı Sorumlulukları

1.  Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kurulu-
şundaki tüm çalışanlara karşı saygılı olmak 
zorundadır.

2. Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kuru-
luşunun güvenliğinden sorumlu personelin 
talimat ve yönlendirmelerine uymak, genel 
güvenliği aksatacak hareketlerden uzak 
durmak zorundadır.

3. Hasta, kayıt kabul vb idari işlemler sırasın-

da diğer hastaların da haklarını gözetmek 
zorundadır.

4. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği 
hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi gö-
rüp görmediğini, eğer varsa halen kullandı-
ğı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, 
eksiksiz vermelidir. 

5. Hasta; bilgilendirilmiş onayı alındıktan sonra 
tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince 
kendisine yapılacak her türlü işlem ve mü-
dahalede sağlık çalışanları ile işbirliği içinde 
olmalıdır.

6. Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kurulu-
şunun genel temizlik ve hijyen şartlarına uy-
mak, temizlikten sorumlu çalışana gereken 
kolaylıkları göstermek zorundadır.

7.  Hasta, acil servise başvurması halinde has-
talığının hayati tehlikeye yol açıp açmaya-
cağı veya daha da ağırlaşıp ağırlaşmaya-
cağı hususlarında sağlık çalışanınca verilen 
karara ve belirlenen aciliyet sırasına uymak 
zorundadır. 

B.  Hasta, hasta hakları veya sosyal hizmet birim-
lerine başvurması halinde gerçeğe aykırı beyan 
vermemekle yükümlüdür.

c.  Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma Sorumluluğu

1.  Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri 
dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri 
sormalıdır.

2.  Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum 
sağlayamama durumu söz konusu ise 
bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

3.  Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası 
bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp 
anlamadığını belirtmesi gerekir.

4.  Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi 
veya önerilere uymamasından dolayı doğa-
cak sonuçlardan kendisi sorumludur.

5.  Hastalar, sağlık çalışanlarından tıp mesleği-
nin etiğine, ilgili mevzuata ve toplum ahlakı-
na aykırı taleplerde bulunamazlar.
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ç. Diğer Sorumluluklar

1.  Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel 
bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildir-
mek durumundadır.

2.  Hastalar somut olay ve belgelere dayan-
maksızın sağlık çalışanlarını ve kurumlarını 
yıpratacak şekilde kamuoyu önünde haka-
ret ve suçlayıcı beyanatta bulunamazlar.

3. Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu ta-
rafından belirlenen kurallar çerçevesinde 
kabul etmelidir.

4.  Hastalar genel sorumlulukları kapsamında; 
kendi sağlığına dikkat etmek için elinden 
geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için ve-
rilen tavsiyelere uymalı, basit durumlarda 
kendi bakımlarını yapmalı ve uygunsa kan 
ya da organ bağışında bulunmalıdır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin Dokuzuncu Bölü-
müne 51 ve 52 inci maddeler eklenmiştir. 

“MADDE 51 -Hasta hakları uygulamalarının yürü-
tülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında 
hasta hakları birimleri ve kurulları oluşturulur. Sağ-
lık kurum ve kuruluşları hakkında hasta hakları ih-
lali iddiasıyla ilgili yapılan başvurular il hasta hakları 
kurullarında ve hastane hasta hakları kurullarında 
değerlendirilir. İl hasta hakları kurullarına katılan 
sivil üyelere, mer’i mevzuatın öngördüğü şartlar 
dahilinde huzur hakkı ödenir. Bu birim ve kurul-
larda görev alacak personel ve nitelikleri ile birim 
ve kurulların çalışma usül ve esasları Bakanlıkça 
çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.”

“MADDE 52 – Sağlık kurum ve kuruluşlarında 
sağlık hizmeti sunumunun hasta haklarına uygun-
luğunun sağlanması ve geliştirilmesi için öneri, 
proje ve bilimsel çalışma yapmak amacıyla Hasta 
Hakları Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulur. Kurul 
başkanı aynı zamanda Bakanlıkça Hasta Hakları 
Türkiye Koordinatörü olarak görevlendirilir. Kurul 
en çok 6 üyeden oluşur ve ilgili genel müdürün 
başkanlığında ya da görevlendireceği en az dai-
re başkanı düzeyinde bir idari amiri başkanlığında 
yılda 2 kez rutin olarak veya Bakanlığın çağrısıyla 
olağanüstü olarak toplanır. Kurul üyeliğinin süresi 
1 yıl olup süre bitiminde üyeler tekrar seçilebilir.  
Kurul üyelerinin ulaşım, toplantı ve konaklama gi-

derleri Bakanlıkça karşılanır. Kurulun çalışma usül 
ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile be-
lirlenir.”

İlgili tarafların görüşüne sunulan Hasta Hakları Yö-
netmeliği Taslağında bazı önemli yöntem ve kap-
sam sorunları dikkati çekmektedir. Hasta hakları 
yasaları tasarlanması, farklı partnerlerin içinde ol-
duğu ve birçok aşamalar gösteren uzun bir süreç-
tir. Hasta haklarına yönelik hükümler oluşturmak 
için yapılan bir girişim geniş bir resmi kurumlar ya 
da sivil toplulukların çalışmalarından oluşur. Tasla-
ğın hazırlandıktan sonra değil, hazırlık aşamasında  
farklı partnerlerin ortak çalışma içersinde olması ile 
hazırlanması daha uygun bir yöntem olacaktı.  Söz 
konusu yönetmelik taslağı ile Sağlık Bakanlığı’ nın 
aynı zamanda işvereni de olduğu meslek üyele-
rinin, örneğin hekimlerin  “denetçisi” konumuna 
geldiğini söylemek mümkündür. Bu durumun, 
genel olarak meslek odalarının ve özelde de TDB 
ve TTB’ nin etkinliğini yine yok saydığı bir biçim  
olarak algılanabilir. Hasta Hakları Yönergesinin 
11 ve 27. Maddelerinde yer alan,  Hasta Hakları 
Kurullarına kimlerin gireceği maddelerinde Meslek 
Odası Temsilcisinin bulunmaması konusuna kim-
se değinmemekte ve bu maddelerin değiştirilmesi 
konusunda da ise görüş bidirilmemektedir. 

Kapsam bakımından, MADDE 4- (d) değişik-
liği ile daha önce hariç tutulan Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinin taslak ile uy-
gulamaya dahil edildiği görülüyor. Bu olumlu bir 
adım sayılmakla birlikte, kapsam maddesinin, ge-
nel ifadeler yerine, tıp fakültesi hastaneleri de dahil 
edilerek, kurumların adlarıyla belirtildiği ve her bir 
kurumun sorumluluk sınırlarının belirlendiği bir dü-
zenleme daha uygun olacaktır. 

“Hasta Sorumlulukları” konularının bir arada ele 
alınmış olmasının. Farklı düzeylerde ele alınması 
gereken konuların bir arada ele alınmasının yön-
tem olarak uygun olmadığı görüşü doğrultusunda, 
uygulamada yaşanan sorunların çözümüne katkı 
sunmayacağı ve yeni sorunlara yol açabileceği ileri 
sürülebilir.

Tıp etiği kapsamında merkezi önem taşıyan ve 
bireyin özerkliğine saygı ilkesinin yapıtaşı, omur-
ga niteliğinde bir ilke olan “Aydınlatılmış Onam”ın, 
sadece zorunlu resmi bir işlemin yerine getirilmesi 
değil, hekim-hasta ilişkisinde güven unsurunun 
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temelini oluşturacak biçimde, hastanın karar sü-
recine katılarak iyi hekimlik uygulamasının maddi 
temel kazandığı bir iletişim sürecidir. Bu nedenle 
Hasta Hakları Yönetmeliği sadece bilgilendirmenin 
nasıl yapılacağı ve formların nasıl düzenleneceği 
konusunda ayrıntı veren bir düzenleme aracı ol-
mamalıdır. Aydınlatılmış Onam, tüm süreci içsel-
leştiren eğitici ve öğretici bilginin, tıp eğitiminden 
başlayarak, mezuniyet sonrasında ve mesleki uy-
gulamalarda tıbbın, sağlık hizmetlerinin ve hekim-
lik mesleki değerlerinin ayrılmaz parçası olarak iş-
lendiği, bu süreci tüm bileşenleri ile tanımlayabilen 
ayrı bir mevzuat olarak düzenlenmelidir. 

Aydınlatma yükümlülüğünün ispatı değişik ülkeler-
de farklıdır. Alman hukukunda Aydınlatma borcu-
nun yerine getirildiğinin ispat yükü hekime, İsviçre 
hukukunda ise hastaya aittir. Yeni hazırlanan tas-
lak ispat yükünü hekimlerimize vermiştir. 

Hekimin ve Diğer Çalışanların Sorumluluk-
ları

MADDE 31- Bilgilendirilmiş onay alınırken hekimin 
ve diğer çalışanların sorumlulukları;

c)  Bilgilendirme yapıldığının ve onayının alındığı-
nın ispatı sağlık çalışanının sorumluluğundadır.

Dolayısıyla bu düzenlemelerin yapılması, bu sü-
reçlere ayrılacak zamanların yaratılması, kamu 
da çalışan arkadaşlarımızın hasta yüklerinin ciddi 
olarak değerlendirilmesini ve yapılacak her teda-
vi ve bu tedavilerin onam süreçlerinin belirlenerek 
günlük bakabilecekleri hasta sayılarının da bilimsel 
olarak tespit edilmeleri sağlanmalıdır. Bu konuda 
gerekli çalışmalar bir an önce sonlandırılmalıdır.

Terminolojik olarak akademik tıp literatüründe be-

nimsenmiş, bilim çevrelerinde ve toplumsal an-

lamda yaygın kabul görmüş “Aydınlatılmış Onam” 

teriminin kullanılması yerinde olacaktır. Metinde 

geçen “bedensel riziko”, “yöntemlerin prognozu” 

benzeri ifadelerin tekrar gözden geçirilmesi gerek-

lidir. 

Taslakta “Hasta Sorumlulukları” başlığı altında yer 

alan ve “Genel olarak hastanın bir sağlık kurum ve 

kuruluşuna ya da tababet icra edilen herhangi bir 

yere başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki 

süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yüküm-

lülükler” olarak sıralanan hükümlerin sağlık kuru-

muna yükümlülükler getiren bir yönetmelikte yeri 

olmaması gerekir. Taslak, bireylere sağlık kurumu-

na başvurmadan önce sağlık ve “koruyucu hekim-

likle” ilgili sorumluluk yüklemekte ancak sağlık ku-

ruluşları için aynı sorumluluk kapsamında herhangi 

bir hüküm öngörülmemektedir. Eşitlikçi yaklaşım 

ve haklar felsefesinin ruhu ile uyumlu olmayan bu 

yaklaşım hastaların eşitliğin ötesinde, “pozitif ay-

rımcı” bir yaklaşımla desteklenmesi görüşü ile de 

çelişmektedir. 

Sonuç olarak olumlu maddelerin yanı sıra bir çok 

eksik ve yeniden düzenlemelerin yapılmasının zo-

runlu olduğu taslağın yeniden gözden geçirilip, 

ilgili partnerlerin ortak çalışmasıyla düzeltilmesinin 

daha doğru bir yaklaşım olacağı söylenebilir.

1. TTB Etik kurul Değerlendirmesi
2. Türkiye Biyoetik Derneği değerlendirmesi
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Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı 3.8.2010 tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapmıştır. Değişiklikle, yönetmeliğe 
eklenen  12/D maddesi ile muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 met-
rekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip 
hasta muayene odası ayrılması, hasta muayene odalarında hasta muayene masası, so-
yunma bölümü ve lavabo bulunması gerektiği,  kullanım alanı en az 20 metrekare olan 
hasta bekleme salonu, en az 10 metrekare kullanım alanına sahip pansuman ve acil 
müdahale bölümü/odası ile acil müdahaleler için gerekli olan acil seti, ve bu setin içinde 
ambu, laringoskop, endotrakeal tüp bulundurulması gerektiği, giriş katta olmayan mua-
yenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak 
amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması, merdivenin gerektiğinde 
sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliğinin 16-18 
santimetre, basamak genişliğinin 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sa-
hanlığın genişliği en az 1,30 metre olacağı ve merdiven basamak yüksekliği özürlülerin 
çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirileceği, muayenehanenin girişi, zemin 
seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılacağı, hasta kullanımına ait tüm kapıların 
sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olacak şekilde en az 110 santimetre geniş-
liğinde olması gerektiği, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının 
muayenehanelerinde, içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve 
bakım odası bulunması gerektiğinin belirtildiği; bu düzenlemelerde; kadın hastalıkları ve 
doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet  bulunması  ve  kadın hastalıkları ve doğum 
ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde bebek emzirme ve bakım odası 
öngörülmesi yolundaki iki özel belirleme dışında, bu dallarla birlikte diğer tüm dallardaki 
muayenehaneleri  kapsayacak şekilde, zorunlu tek bir standart oluşturmuştur. Danıştay 
10. Dairesi, 3 Ağustos 2010 tarihinde muayenehanelerin açılışını neredeyse olanaksız 
hale getiren fiziki koşullara ilişkin hükümlerin yürütmesini durdurdu.

Asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin belirlenmesinin teknik bir konu olduğunu; bu husus-
ların belirlenmesinin, bu konulardaki uzmanların görüşlerine başvurmayı gerektirece-
ğini, Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde, Yüksek Sağlık Şurası, Tıpta Uzmanlık Kurulu 
gibi  sürekli kurullar bulunduğunu ve konuya ilişkin olarak kamu kurumu niteliğinde bir 
mesleki bir kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği’nin  faaliyette bulunduğunu  belirtmiş, 

Dava konusu düzenlemeler yapılırken, Bakanlık bünyesinde bulunan kurulların ve 
meslek örgütünün görüşüne başvurulmadığını tespit etmiş, 

Pratisyen veya çeşitli uzmanlık dallarında uzman olan doktorlar tarafından açılabilen 
muayenehanelerin taşıması gereken asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin; oluşturulacak 
bilimsel kurullarda konunun uzmanlarının görüşü alınarak ve her bir uzmanlık dalı için 
o uzmanlık dalının ihtiyaç ve özelliklerine göre belirlenmesi gerekirken; yeterli çalışma 
yapılmadan ve uzmanlık alanları gözardı edilerek, bütün muayenehaneler için aynı 
standartların uyulması zorunlu asgari standart olarak konulmasında hukuka uyarlık 
bulunmadığı sonucuna varmıştır.

Muayenehane 
Yönetmeliğine 
Durdurma
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Orantısız Ceza Hükmünü
Anayasa Mahkemesi 
İptal Etti

Dişhekimliği mesleğinin sürekli olarak yitirilmesine sebep olan suçların 
tanımlandığı 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 45. maddesinde 5728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik Anayasa 
Mahkemesi tarafından kısmen iptal edildi.

Dişhekimliği mesleğinin uygulanmasını sürekli olarak engelleyen suçların 
tanımlandığı 1219 sayılı Yasanın 45. maddesinde 2008 yılında yapılan değişiklikle 
bir çok suç tipi ölçüsüz biçimde madde metnine dahil edilmiştir. Türk Dişhekimleri 
Birliği’nin de katkısıyla CHP`nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, 
başvuruya konu edilen bütün hükümleri iptal etmiştir. 
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Anayasa Mahkemesinin 1.12.2010 tarihli Res-

mi Gazetede yayımlanan Kararında “... 1219 sa-

yılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında 

değişiklik yapılmakta ve Türk Ceza Kanununun 

53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa 

bile, “milli savunmaya karşı suçlardan, devlet sırla-

rına karşı suçlardan ve casusluk, kamunun sağlığı-

na karşı suçlar suçlarından tümcesinin” kapsamına 

giren taksirli suçlardan hapis cezasına mahkûm 

olanların, azami bir yıl ve daha az hapis cezasına 

mahkûm olanların diş hekimliği mesleğini süresiz 

icra edemeyecekleri hükme bağlanmaktadır. Bu 

kural ile doğrudan doğruya bir suçun karşılığı ol-

gösterilmiş ise de artık Anayasaya aykırılığı saptan-
mış bu hükümler uyarınca dişhekimlerinin meslek-
ten ömür boyu men edilmesine olanak olmadığı 
düşünülmektedir. 

23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Temel Ceza Ka-
nunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve 
Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un iptal edilen hükmü içeren madde:  
  
“MADDE 29- 1219 sayılı Kanunun 45 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 45- Diş hekimliği mesleğinin icrası için; 

mak üzere öngörülen asli cezaların yanında, bu ce-
zaya ek olarak ve cezaların işlenen suçla orantılı ol-
ması ilkesine aykırı bir şekilde hak yoksunluğu (diş-
hekimliği mesleğini icra edememe) getirilmektedir.” 
tespitinde bulunularak; 1219 sayılı Kanun’un  45. 
maddesinin birinci fıkrasındaki “...milli savunmaya 
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casus-
luk, kamunun sağlığına karşı suçlar,...” ibaresinin 
iptaline karar verilmiştir. 

1219 sayılı Yasanın 45. maddesinde 5728 sayılı 
Yasa ile yapılan değişiklikle ortaya çıkan, dişhekim-
liği ile ilgisiz suçlar sebebiyle mesleki uygulama-
nın ömür boyu engellenmesi niteliğindeki yaptırım 
Anayasa Mahkemesi kararıyla tamamen ortadan 
kaldırılmamış olmakla birlikte kısmen düzeltilmiş; 
diğer suçlara ilişkin Anayasa’ya aykırılık iddiası ileri 
sürülebilmesinin yolu açılmıştır. Bu açıdan önemli 
bir karardır. Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi 
Kararında, kararın yürürlük tarihi olarak 1.12.2011 

Türk Ceza Kanununun 53‘üncü maddesinde be-
lirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 
suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savun-
maya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm ol-
mamak gerekir. 

İcrayı sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı akli 
ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş ta-
bibi ve dişçiler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık 
Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla icrayı sa-
nattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri 
geri alınır.”
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Star TV’de Uğur Dündar’ın 05.11.2010 tarihinde sunduğu ana haber 
programında röportaj yapılan Prof. Dr. Cumali  Aktolun dişhekimliği 
radyolojisinde kullanılan röntgen tetkiklerinin tiroid kanseri görülme sıklığını 
arttırdığına dair iddiası tartışma yarattı. Odalarımız ve meslektaşlarımız 
yaptıkları açıklamalarla kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve hastaları 
tedirginliğe iten bu açıklamaları yapan kişileri sorumlu davranmaya davet 
etti. Bilindiği gibi Tiroidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cumali Aktolun, 
İngiltere’de yapılan bir araştırmanın, diş röntgenlerinin yaydığı radyasyonun 
tiroid kanserinde rol oynayabileceğini ortaya çıkardığını bir televizyon 
programında açıklamıştı.
Aktolun’nun  bu iddiasına Ankara Dişhekimleri Odası verdiği yanıtta bunun 
kanıtlanmış bir bilgi olmadığını duyurdu.
Ankara Dişhekimleri Odası yaptığı açıklama da; “ Uğur Dündar’ın 05.11.2010 
tarihinde sunduğu Star TV haber programında, Prof. Dr. Cumali Aktolun’ 
un dişhekimliği uygulamalarında kullanılan röntgen yöntemlerinin “tiroid 
kanseri görülme sıklığını arttırdığı” konusundaki yorumları referans gösterdiği 
çalışmanın gerçek sonuçlarını yansıtmamış ve kamuoyu yanıltılmıştır.” denildi.

Diş Röntgeni
Tiroit Kanseri Yapar mı?
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Uğur Dündar’ın 05.11.2010 ta-
rihinde sunduğu Star TV haber 
programında, Prof. Dr. Cumali 
Aktolun’ un dişhekimliği uygula-
malarında kullanılan röntgen yön-
temlerinin “tiroid kanseri görülme 
sıklığını arttırdığı” konusundaki 
yorumları, referans gösterdiği 
çalışmanın gerçek sonuçlarını 
yansıtmamış ve kamuoyu yanıltıl-
mıştır.

Doğal radyasyon kaynaklarının 
(güneş ışınları, inşaat malzeme-
leri, yaşanan ortamın özellikleri 
vb.) insana yüklediği yıllık rad-
yasyon dozu "yere" bağlıdır. İs-
tanbul 0.66 mSv/yıl, Ankara 0.9 
mSv/yıl, Erzurum 1.75 mSv/
yıl, altında toryum yatakları bu-
lunan Sivrihisar'da 3.74 mSv/yıl 
dır (mSv= milisievert). Yurt dışın-
da Rio de Janeiro'nun plajları 6 
mSv/yıl, Hindistan-Kerala bölgesi 
15 mSv/yıl, İran-Ramsar 148.9 
mSv/yıl;, Brezilya Guarapari kum-
salları 788.40 mSv/yıl dır. ABD 
kendi vatandaşları için doğal ve 
çevre radyasyonunun müsade 
edilen toplam ortalama dozunu 
1.8mSv/yıl olarak tesbit etmiştir. 
Uluslararası Radyasyondan Ko-
runma Komitesi ICRP'ye göre bu 
düzeydeki radyasyonların hiç biri 
insan sağlığı için asla bir tehlike 
oluşturmamaktadır. Aksine düşük 
düzeydeki radyasyonların hücre 
sağlığına yararlı olduğu hakkında 
yaygın kanaati destekleyen de 
bini aşkın bilimsel çalışma yapıl-
mıştır. Dünyada yüksek yerlerde 

ve doğal radyasyon düzeyi yük-
sek olan ovalarda yaşayanların 
ömürlerinin, ortalama olarak daha 
düşük radyasyon düzeyine maruz 
yerlerde yaşayanlarınkinden daha 
yüksek olduğu bilinen bir gerçek-
tir. Bununla beraber, bilimsellik ve 
bilim ahlakı açısından, bu gözlem-
de; söz konusu radyasyon düzeyi 
ile uzun ömürlü olmanın arasında 
bir "sebep-sonuç ilişkisi" bulun-
duğunun asla kanıtı değildir. Tıpkı 
bir bilimsel çalışmanın gözleminin 
de (Acta Oncologica, 2010; 49: 
447–453); teşhise yönelik dental 
radyolojik uygulamalar ile kanser 
arasında bir "sebep-sonuç ilişkisi" 
bulunduğunun asla kanıtı olmadı-
ğı gibi.

Bununla beraber; canlı hücreler-
de iyonize radyasyon ile bazı mo-
leküllerin bağları kırılabilir ve kırılan 
molekül bağları, bazen gelişi güzel 
başka bağlanmalara sebep olabi-
lir. Bu arada arızalı hücreler ortaya 
çıkabilir. Vücudumuzun bu arızalı 
hücreleri belli oranda tamir ka-
pasitesi vardır. Şayet radyasyon 
hücre çekirdeğine ulaşır ve DNA 
yapısında değişikliklere yol açar-
sa, yani şifreler değişirse, hücre 
ya ölür ya da başka bir formda 
hızlı üreme çabası içine girerek 
kanserleşebilir. İşte bu nedenle; 
tıbbi uygulamalar sırasında iyo-
nize radyasyonun yan etkilerine 
karşı korunulmalı ve dikkat edil-
melidir. Hasta yakınları ve hasta-
lar, ayrıca maruz kalan sağlık ekibi 
bu konuda eğitilmelidir. Uluslara-

rası kuruluşlar ve ülkemizde rad-
yasyon güvenliği ile ilgili kuruluş 
olan Türkiye Atom Enerjisi Ku-
rumu (TAEK)’in önerilerine göre 
radyasyon güvenlik ölçümlerinde 
temel ilke ALARA (As Low As Re-
asonably Achievable) adıyla anılır. 
Makul olacak şekilde en düşük 
radyasyon seviyesini sağlamayı 
ifade eder. Radyasyonun zararlı 
etkilerinin oluşacağı belirli bir eşik 
doz değeri olmadığından ve ma-
ruz kalma ile zarar oluşturma riski 
arasında doğrusal bir ilişki olması 
nedeniyle böyle bir ilke benimsen-
mektedir. Bu nedenle maksimum 
müsade edilen dozun altında ka-
lınsa bile yine de radyasyona en 
az maruz kalmak için mümkün 
olan her çaba gösterilmelidir.

Her ülkenin bilimsel kurullarının 
ortaya koyduğu bazı müsaade 
dozları vardır. Örneğin ABD de 
bütün kaynaklardan alınabilecek 
doz bir yılda 3.6 mSv olarak be-
lirlenmiş ve bunun yaklaşık 3 mSv 
sinin doğal kaynaklardan, sadece 
0.6 mSv'ının insan kaynaklı etki-
lerle alınabileceği ortaya konmuş-
tur. National Council on Radiation 
Protection and Measurements 
(NCRP) isimli ABD kurumu en 
büyük oranda insan kaynaklı et-
kilerin tıbbi nedenlerle radyasyon 
üreten cihazların kullanımı ile or-
taya çıktığını ve bu tıbbi kullanımın 
sadece ortalama %1 lik kısmının 
dental kullanım nedeni ile ortaya 
çıktığını belirtmektedir.

Ankara Dişhekimleri Odası Açıklaması
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Aşağı paragraflardaki veriler bazı 
genel tıp ve dental kullanımlarda 
ki dozlar hakkında bilgiler içer-
mektedir.

Uluslararası Radyasyondan Ko-
runma Kurulunca (ICRP) radyas-
yonla çalışmayan kişiler için (sıra-
dan bir birey için) izin verilen en 
yüksek yıllık doz 1mSv, radyas-
yonla çalışanlar için ise 20 mSv’ 
dir. Sıradan bir birey için 20 akci-
ğer grafisi çektirmesi veya 10 kez 
Londra-New York uçak yolculuğu 
yapması 1 mSv ışınlamaya eşde-
ğerdir. Bu dozları başka değerler-
le karşılaştıracak olursak hastalar 
kemik sintigrafisinde yaklaşık 3.6 
mSv, ve akciğer sintigrafisinde ise 
yaklaşık 1 mSv doz almaktadırlar. 
Yine mammografi ile 0.4 mSv, 
batın BT de yaklaşık 7.2 mSv ve 
toraks BT’de ise yaklaşık 8.3 mSv 
doza maruz kalınmaktadır.

1 dental periapikal film 0.0015 
mSv-0.005mSv, 21 adetlik tüm 
ağız periapikal film serisi ile orta-
lama 0.019-0.184 mSv (16 gün-
lük çevresel doz), 1 panoramik 
radyografi ile 0.008-0.024 mSv (7 
günlük çevresel doz), 4 bitewing 
radyografi ile ise 0.004-0.033 
mSv (3 günlük çevresel doz) eş-
değer doza maruz kalınmaktadır.

Buradan kaba bir hesapla bir in-
sanın dişhekimliği uygulamaların-
da müsaade edilen dozu aşması 
için, en yüksek dozla çekildiğinde 
bile, 1 sene de 200 periapikal film 
çektirmesi veya 40 panoramik 
film çektirmesi gerekmektedir. 
Oysa aynı eşik değerin çok faz-
lasının genel tıp uygulamalarında 
1 kere de dahi aşılması mümkün-
dür. Ayrıca bir kişiden de yukarı-
da ki sayılarda dental filmin 1 yılda 
alınması imkansızdır.

Bir sorumsuz habercilik anlayışı 
içeren yukarıda bahis edilen prog-
ramda ve bu habere dayanarak 
yazılar çıkan gazete manşetlerin-
de ifade edildiği gibi “dişhekim-
lerinde kimseyi radyasyon eşik 
değerleri açısından herhangi bir 
tehlike” beklememektedir. Dişhe-
kimleri sorumsuz açıklamaları ya-
panlar kadar sorumsuz değillerdir. 
Radyasyon güvenlik ölçümlerin-
de temel ilke olarak ALARA (As 
Low As Reasonably Achievable) 
prensibini benimseyen Türk diş-
hekimleri, maksimum müsade 
edilen dozun çok çok altında ka-
lınsa bile yine de hastalarını en az 
radyasyona maruz bırakmak için 
mümkün olan her çabayı göster-
mektedirler. Radyasyonun zararlı 
etkilerinin oluşacağı belirli bir eşik 
doz değeri olmadığından ve ma-
ruz kalma ile zarar oluşturma riski 
arasında doğrusal bir ilişki olması 
nedeniyle ALARA ilkesi benimse-
nerek tüm dişhekimliğinde olduğu 
gibi, genel tıp uygulamalarında da 
radyografik çalışmalar devam et-
mektedir ve çağın bize getireceği 
yeni uygulamalar gelişinceye ka-
dar devam edecektir de.

Kaldı ki bu talihsiz açıklamaları 
yapan “Tiroidoloji uzmanı” Akto-
lun’un da bildiği gibi; çoğu kan-
serde olduğu gibi tiroid kanserinin 
nedeni de tam olarak bilinmemek-
tedir. Tabiidir ki diğer kanserlerde 
olduğu gibi radyasyona maruz 
kalmak tiroid kanser sıklığını da 
artırır.  Çocukluğunda 200-700 
rad civarında radyasyon almış ki-
şilerde 20-25 yıl sonra tiroid kan-
ser  sıklığının arttığı saptanmıştır. 
Bir araştırmada 500 rad civarında 
radyasyon alan şahıslarda tiroid 
kanser sıklığının % 2 civarında 
olduğu  ortaya konmuştur. Son 
yıllarda yapılan araştırmalar  tiroid 

kanserlerinde bazı genetik bo-
zuklukların da önemli rol oynadı-
ğını  göstermiştir.

Ayrıca Aktolun bir yazısında (Şah-
si WEB sayfasında) “teşhis ve te-
davi amaçlı kullanılan  radyoaktif 
maddeler tiroid kanserine neden 
olmazlar.  Çünkü bunların yarı 
ömrü kısadır ve kullanılan doz-
lar son derece emniyetli sınırlar 
içerisindedir” gibi bir ifade kul-
lanarak yeri gelince radyoaktif 
maddelerin bile teşhis ve tedavi 
için gerekli olduğunu bizzat kendi 
ifade etmiştir. Bu radyoaktif mad-
de kullanımlarıyla ilgili çalışmalar 
da acaba riskli gruplarda ne gibi 
sorunlar taşımaktadır? TAF Prev 
Med Bull 2008; 7(5):449-454 de 
yayınlanan makalede “Doktorlar, 
kullanılan radyoaktif iyodun risk-
leri ile yararları arasındaki dengeyi 
iyi bir şekilde sağlamalıdırlar. Bu 
küçük ek maruz kalmalar kan-
ser oluşumunu hızlandırabileceği 
gibi çok aktif tiroidi yavaşlatarak 
sağlığı onarabilir ve sağlık şart-
larını geliştirebilir” demektedir. 
Şimdi bu makalede ki “kanser 
oluşumunu hızlandırabilir” ifade-
sini yalnız kullanarak kamuoyuna 
açıklama yapılsa bu doğru bilgi-
lendirme mi olacaktır ya da bu 
ifade yüzünden kullanılan radyo-
aktif iyot tedavisinin getirdiği ya-
rarlardan vazgeçmek mi gerekir? 
Tedavi yöntemini terk etmek mi 
gerekir? Gereken sadece bilimsel 
veriler ışığında doğru uygulamayı 
yapmaktır.

Dişhekimliği uygulamalarında 
teşhis amaçlı kullanılan radyo-
lojik yöntemlerin de tüm tıpta-
ki kullanımlar kadar risk taşıdığı 
(aslında çok daha az) ve ALARA 
prensibi çerçevesinde kullanım-
ların hasta yararına olacağı orta-
dadır. Bu doğrular için hastalar 
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ve hekimlerin bilinçlendirilmesi 
amacı yerine, “DİŞ RONTGENİ 
KANSER NEDENİ” gibi gerçekleri 
yansıtmayan bir açıklamanın halk 
sağlığının korunmasına ne gibi bir 
hizmette bulunacağını anlamak 
mümkün değildir.

Aktolun’un Acta Oncologica 
isimli bilimsel dergide A. Memon 
ve arkadaşlarının yapmış olduğu 
“Dental x-rays and the risk of 
thyroid cancer: A case-control 
study” başlıklı araştırmayı mesnet 
alarak yanıltıcı bir algılamaya ne-
den olduğu, güya bir haber prog-
ramında kamuoyu yanıltılmıştır!

Bu yayın Prof. Dr. Tamer Erdem 
(İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Oral 
ve Maksillofasiyal Radyoloji Ana-
bilim Dalı) tarafından incelendi-
ğinde aşağıdaki gerçekler Erdem 
tarafından vurgulanmaktadır:

1. Araştırıcılar dişhekimliğinde 
kullanılan radyografilerin Tİ-
ROİD KANSERİNE NEDEN 
OLDUĞUNU değil, TİRO-
İD KANSERİ OLMA RİSKİNİ 

ARTTIRABİLECEĞİNİ belirt-
mişlerdir.

 (Bu çalışmanın orijinal sonuç 
cümlesi şöyledir:  CONC-
LUSION: The authors of this 
study concluded that self-re-
ported dental x-rays provide 
support for the hypothesis 
that exposure to dental x-rays, 
particularly multiple exposu-
res, may be associated with 
an increased risk for thyroid 
cancer, the majority of which 
are papillary thyroid cancer.)

2. Araştırıcılar iddialarının gele-
cekte yapılacak geriye dönük 
(retrospektif) çalışmalarla des-
teklenmesi gerektiğini belirt-
mişlerdir. Halbuki haber, sanki 
bu konuda pek çok çalışma 
yapılmış ve tüm bilim adam-
ları tarafından kabul edilerek 
kanıtlanmış bir sonuç gibi su-
nulmuştur. Böyle bir durum 
kesinlikle söz konusu değildir.

3. Araştırmada asıl vurgulanan 
çoklu film çekimlerinde, her-
hangi bir nedenle filmlerin tek-

rar edilmesi durumunda riskin 
arttığıdır ki, bu doğrudur. Diş-
hekimleri elbette ki film tekra-
rından kaçınmaya özen gös-
termektedir. Ancak pratikte, 
sadece röntgen tekniklerinin 
özelliklerine değil, hastalara ait 
faktörlerin de ortaya çıkması 
nedeniyle (örneğin öğürme), 
ne yazık ki film tekrarının olma-
ması mümkün değildir. Ancak 
haberde bu gerçek vurgulan-
mamıştır.

Tüm bu bilgilerin eşliğinde Sayın 
Aktolun’un yanıltıcı açıklamalarını 
haberleştiren Star Ana Haber’in 
ve Uğur Dündar’ın kamuoyu-
nu doğru bilgilendirmek için bu 
yayından dolayı doğan cevap 
hakkımızı derhal vermeleri gerek-
mektedir. Aynı programda Dişhe-
kimliği meslek örgütümüz Türk 
Dişhekimleri Birliği ve Oral Diag-
noz ve Maksillofasiyal Radyoloji 
Derneği temsilcilerine cevap hak-
kı verilmelidir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyu-
rulur.
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Sağlıkta Performans ve 
Kalite Yönergesi(yeni)

Sağlıkta performans ve kalite yönergesini genel 

olarak yorumladığımızda, hiç kimsenin sağlık ku-

rum ve kuruluşlarının bu hizmet kalite standartları ile 

donatılmasına, yönetilmesine söyleyebileceği olum-

suz bir sözü olamaz.

Yanlış olan, İl Performans ve Kalite 

Koordinatörlüğü’nün, İldeki kurum ve kuruluşları 

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yılda 2 

kez değerlendirmesini,  İlde memnuniyet anket 

çalışmalarını koordine etmesini, gerektiğinde anketleri 

yapmak veya yaptırmasını, Kurum ve kuruluşların  

Hizmet Kalite Standartları  kapsamında yapılan ka-

lite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi 

ve koordinasyonu görevini yürütme işlemlerinin 

tüm sonuçlarını  performansa dayalı ek ödeme 

uygulamalarına bağlamak.

Dişhekimlerimizin asli görevleri hastalarına karşı olan 

sorumluluklarıdır. Onları modern tıp teknikleriyle te-

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık 
hizmet sunumun sağlanması amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal 
performansının ölçülmesine yönelik olarak, 02/07/2008 tarihinde “Sağlıkta 
Performans ve Kalite Yönergesi”  ni yürürlüğe koymuş ve bugüne kadar kurumsal 
performans katsayısı tespiti işlemleri bu Yönergeye göre yapılmıştı. Bakanlık, 
01/03/2011 tarihinde yeni hazırlanan ve 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe 
konulacak olan yeni bir yönergeyi onaylayarak yürürlüğe sokmuştur. Bu nedenle, 
02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 
01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
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davi etmek, sağlıklarına kavuşturmaktır. İşverenin 

görevi ise bu şartları sağlamaktır. Nedir bu şartlar ;

hekimlerimizin çalışma şartları, hastaların tedavi or-

tamları, şartları diyebiliriz, kısaca hizmet kalitesi, 

standartları da diyebiliriz.

Hizmet  Kalitesi  Standartlarına baktığımızda kalite 

standartlarının düzenleneceği, çalışmaların yapılaca-

ğı ofislerin kurulması, yöneticilerin seçilmesi.

ADSM’ lere kolay ulaşımı sağlayacak yönlendirme-

lerin yapılması, hasta ve çalışan arasında fiziki  ba-

riyerin olmayacağı alanların yaratılması, Radyasyon 

güvenliği, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması, tesis 

güvenliliğinin sağlanması, ADSM alt yapı güvenliliği-

nin sağlanması, kurumda can ve mal güvenliliğinin 

sağlanması, Atık Yönetimi çalışmalarının yapılması.

ADSM’lerin temizliğine yönelik çalışmaların yapılma-

sı, otopark, lavabo, tuvalet, banyoların engellilerin 

kullanımına yönelik düzenlemelerin yapılması, yine 

engelli kişiler için çıkış rampaları ve tutunma barları 

yaptırılması. ADSM’lerde 24 saat güvenlik hizmeti 

verilmesi, ADSM bahçelerinde oturma grupları yapıl-

ması, Merdivenlerde korkuluk olması, Asansör, ha-

valandırma, su deposu, Jeneratör v.s.,……

Bu sayılan kriterler kimsenin reddedemeyeceği, ol-

ması gereken standartlardır. Ama bu standartların 

oluşturulması görevi işverenin, yani Bakanlığın gö-

revidir. Uygulayanlar ise yöneticilerdir. İl Performans 

ve Kalite Koordinatörlüğü’nün Bakanlık adına yaptı-

ğı değerlendirme, denetleme gerçekte yöneticilerin 

bu başarıyı yakalayıp yakalayamadığıdır. Asıl görevi 

sadece hastasına bakmak olan hekimlerimizin bu 

kriterlerin tesisi ile ilgili olarak ne yetkisi ne de sorum-

luluğu vardır, dolayısıyla bu kriterlerin değerlendirilme 

sonucu  performansa bağlı ek ödeme uygulamaları-

na bağlanamaz.  

Kritelere baktığımızda ADSM randevu süreleri tablo-

su da bir diğer konu. Uygulanacak tedavi ve randevu 

verme süreleri dolgu için 10, kanal dolgusu için 10, 

detertraj için 10, sabit protez ve hareketli protez için 

15 gün kabul edilebilir değerler.

Ağız ve diş sağlığında ki koruyucu uygulamaların 

yetersizliği, yıllık fırça ve macun tüketimi, 12-13 yaş 

grubunda her 100 çocuktan 83’ünde çürük diş bu-

lunması, 30-34 yaş grubunda 100 kişiden 97’sinin 

ağzında çürük bulunması, ülkemizde kişilerin dolgu, 

çekim, dişeti hastalığı v.s. tedavi gereksinimleri, her 

bölgede (kamuda) dişhekimine düşen hasta sayısı 

v.s., kriterleri değerlendirildiğinde, muayene süre-

lerinin olumsuzluğu performansa bağlı ek ödeme 

uygulamalarında kriter olarak dişhekiminin  sırtına 

yüklenmiş.

WEB sitesi kurma çalışanların görevi midir? Ayrıca 

kriterlerde yer alan “çalışanların, hastaların veya ya-

kınlarının görüşlerini bildirmeleri” TDB web sitesi etik 

kurallarına ne kadar uymaktadır. Hastaları’nın olumlu 

düşüncelerini web sitesine yazan hekimlerimiz hak-

sız rekabet ve reklam yaptıkları gerekçesiyle ceza 

alırlarken, web sitelerinden bu tip yazılar kaldırılırken, 

bunu devletin kurumu yapacak. Üstelik, Reklam ko-

nusunda ADSM’ nin yaptığı reklamları suç olarak ka-

bul eden ve ceza alan mahkeme kararları da varken.

Veri İzleme İndikatörleri Seti konusunun ne kadar he-

kim sorumluluğunda olduğu bir diğer konu.

Hastanın bilgilendirme ve rızasının alınmasına yö-

nelik düzenlemelerin yapılması konusu yıllardır üze-

rinde önemle durduğumuz bir konu. Yine yıllardır 

üzerinde durduğumuz diğer çok önemli bir konu da 

performans sisteminde yapılan işlerin aktivasyon sü-

relerinin de değerlendirmeye tabi tutulması. Günlük 

bakılacak hasta sayılarının FDI kriterlerine göre belir-

lenmesi, hastaların bilgilendirilmiş rızalarının alınması, 

kayıtlarının tutulması, nitelikli sağlık hizmetinin verile-

bileceği aylık sabit bir puanın belirlenmesi mutlaka 

gerçekleştirilmelidir.

Sonuç olarak; dişhekimin görevi hastalarına nitelikli 

sağlık hizmeti vermektir, bu hizmeti vermesi için ge-

rekli şartları sağlamak ise bakanlığın görevidir. Bu 

şartların sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi 

de yetkililerin, yöneticilerin değerlendirilmesidir.

Yönergeler yenilendiğinde hatalar görülüp düzeltil-

melidir, hizmet alanlarının standartlarını değerlendi-

rirken, hizmet vericilerin  standartları da göz önüne 

alınmalıdır. Sorumlulukları dışındaki uygulamaların 

hekimlerimizin sırtına yüklenmesi asla kabul edile-

mez. 
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TDB Yönetimi 13. Genel Kurul sonrası Sağlık 
bakanı, Dişhekimi milletvekilleri, SGK Başka-
nı ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu ile bir dizi görüşmeler yaptı. Mesle-
ğimiz ve meslektaşlarımızın sorunları ve çözüm 
önerileri için yapılan görüşmelerde hükümet ka-
nadından destek gelmedi.

İlk görüşme Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
AKDAĞ İle yapıldı

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. 
Taner YÜCEL TBMM’de Sağlık Bakanı Prof. Dr. 
Recep AKDAĞ ile bir araya geldi. Sağlık Ba-
kanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü M.İ. Safa 
KAPICIOĞLU’nun da katıldığı görüşmede Hiz-
met alımı, Ulusal Koruyucu Dişhekimliği progra-
mı, Dişhekimliğinde uzmanlık konuları öne çıkan 
konular oldu. Bu konulardan sadece ulusal ko-
ruyucu dişhekimliği programı konusunda ortak 
çalışabilme düşüncesi oluşabildi.

Asıl muhatabınız Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve SGK

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, 
sağlık sektöründe sadece Ağız Diş Sağlığı Hiz-
metlerinin  özel kurum ve kuruluşlardan satın 
alınmadığını, sektörün diğer tüm bileşenlerinin 
kamu finansmanından yararlandığını ifade etti. 
Hem kamuda, hem de serbest olarak çalışan 
dişhekimlerinin çok zor durumda olduğunu ifade 
eden YÜCEL, “Biz TDB olarak özel olarak tanım-
lanmış koşullarda dişhekimlerinden hizmet satın 
alınmasını istiyoruz. 2008 yılında vermiş olduğu-
muz teklif üzerinden yapılan çalışmalar Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanının demeci ile yarım 
kalmış ve o günden bugüne hiçbir gelişme olma-
mıştır.” diye konuştu.

Prof. YÜCEL;  ağız diş sağlığı  hizmetlerinin ge-
nel sağlığın bir parçası olarak değerlendirilmesi 
gerektiğinin altını çizerek, ayrıca sağlığa ayrılan 
bütçeden ağız diş sağlığı  hizmetleri için ayrılan 
miktarın olması gerekenin çok altında olduğunu, 
Kamudaki meslektaşlarımız özellikle iş yoğunlu-
ğundan dolayı şikayetçi olduklarını hatırlatarak,  
performans uygulamaları açısından kurumlar 
arasındaki eşitsizlikler olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ ise; Ka-
muda çalışan dişhekimlerinin durumlarından  ga-
yet  memnun olduklarını ve  oldukça iyi kazan-
dıklarını söyledi.

Hizmet alımının gerçekleşmesini kendisinin de is-
tediğini de ifade eden AKDAĞ, “ancak bu konu-
da asıl muhatabınız Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Konu 
bana sorulduğunda ben olumlu görüş bildiririm. 
Sizler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iliş-
kilerinize devam edin.” diye sözlerine devam etti.

TDB’den
Seçim Sonrası Ziyaretleri
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Hizmet alımının kamuya (SGK’ya) ne kadar yük 
getireceğinin önemli olduğunu söyleyen  Bakan 
AKDAĞ, “Sosyal Güvenlik Kurumu şu anda ağız 
diş sağlığı  hizmetleri için ne kadar harcadığını 
tam olarak bilemiyor. Kamu maliyesi açısından 
çok fazla yük oluşturmayan bir sistem geliştirile-
bilmesi çok önemli. Aslında Avrupa’da ağız diş 
sağlığı  hizmetlerinin finansmanı kamu tarafından 
neredeyse hiç karşılanmamaktadır, ağız diş sağ-
lığı  hizmetlerinin fonlanması hep kamu tarafın-
dan mı karşılanacak tartışmak lazım.”  

“Biz Hükümet olarak sosyal devletin bir gereği 
diye düşünüyoruz ve ağız diş sağlığı hizmetle-
rini kamu olarak vatandaşımıza sunuyoruz. Bu 
hizmetlerin kamuda çalışan yedi bin dişhekimi 
tarafından karşılanamayacağını biz de biliyoruz, 
bu aynı zamanda kaynak meselesidir. Ağız diş 
sağlığı hizmetlerinde vatandaşın vereceği katkı 
payı bir miktar daha arttırılabilir.” diyerek düşün-
celerini ifade etti. 

Ulusal koruyucu ağız ve diş sağlığı politika-
sı konusunda ortak görüş belirdi

TDB Genel Başkanı Prof. Dr.Taner YÜCEL, ağız 
diş sağlığı  açısından gelecekte daha kabul edi-
lebilir bir düzeye ulaşabilmemiz için 0-18 yaş 
grubuna yönelik koruyucu programlar uygulan-
ması gerektiğini, hem meslek örgütünün hem de 
Bakanlığın bu alanda yaptığı çalışmaların ortak-
laştırılması ve tek bir merkezden  koordine edil-
mesi gerektiğini ifade etti. Dişhekimleri’nin bu tip 
projelerde görev almaktan kaçınmayacaklarının 
altını çizen YÜCEL, tüm sektörün desteğini ala-
cak ulusal bir projenin geliştirebileceğini söyledi. 
Prof.Dr.Recep AKDAĞ ise "Bu konuda görüşe-
lim ve ortak çalışmalar yapalım" dedi.

Asgari Ücret Tarifesi konusunda Bakanlığın 
olumsuz tavrı sürüyor

TDB Asgari Ücret Tarifesinin, 2007 yılından beri 
değişmediğini ve meslektaşların bu konuda  çok 
rahatsız olduğunu ifade eden YÜCEL, “Lütfen 
artık listemiz onaylansın” diye konuştu.

Bakan AKDAĞ ise  “Yargı kararları sonrasın-
da, yapılan sevklerin TDB Asgari Ücret Tarifesi 
üzerinden ödemelerinin yapılması durumu oldu-
ğu sürece sizin istediğiniz ücretleri onaylamam 
mümkün değildir, kamu maliyesini düşünmek 
zorundayız.” diye ifade etti.

Hiçbir uzmanlık dişhekimlerinin çalışma 
alanını daraltmamalıdır

Görüşmede Prof.Dr.Recep AKDAĞ, Türk Diş-
hekimleri Birliği’nin neden dişhekimliğinde uz-
manlığa karşı çıktığını sorarak, özellikle kamuda 
çalışan doktoralı dişhekimlerinin hak kaybına uğ-
radığını söyledi.

TDB’nin iki dalda (ortodonti ve cerrahi) uzman-
lığa karşı çıkmadığını hatta bir an önce hayata 
geçmesini istediğini belirten Prof. YÜCEL, “Diğer 
dallarda ise çalışma yapılmasını gerekli görüyo-
ruz. Hangi dalların uzmanlık olması gerektiği ko-
nusunda kriterlerimiz var, bu kriterlere uygunluk 
söz konusu olursa hiçbir dalda uzmanlığa karşı 
çıkmayız.” diye konuştu.

Kamuda çalışan  doktoralı meslektaşlarımızın 
ücret sorunun Performans Yönergesinde yapıla-
cak değişiklikler ile kısmen düzeltilebileceğini ifa-
de eden YÜCEL,  Uzmanlık dallarının belirlenme-
sinde dikkatli olmazsak gelecekte dişhekiminin 
çalışma alanının  daralacağının altını çizdi. Belir-
lediğimiz uzmanlık kriterlerinin özellikle Kanada 
ve Avustralya örneklerinden yola çıkılarak ülke-
miz şartlarına göre belirlendiğini önemle vurgu-
layan YÜCEL, “Bu kriterlerin gözden geçirilerek 
uzmanlık dallarının temel değerlendirme kriterleri 
olarak kabul edilmesi gerekir” dedi.

Prof.Dr.Recep AKDAĞ  ise, “Hiçbir uzmanlık 
dişhekimlerinin çalışma alanını daraltmamalıdır, 
eğer böyle bir algı varsa bunu düzeltmemiz ge-
rekir” diye görüş bildirdi.

TDB MYK Dişhekimi Milletvekilleriyle

TDB Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurul son-
rası mesleğin sorunların ve çözümüne yönelik 
ilk görüşmesini Dişhekimi Milletvekilleri ile yaptı. 
Toplantıya Prof.Dr.Muzaffer GÜLYURT, Hüse-
yin DEVECİOĞLU, Bayram ÖZÇELİK ve Şevket 
KÖSE katıldılar.

TDB Genel Başkanı  Prof.Dr.Taner YÜCEL açılış 
konuşmasından sonra TDB görüşlerine yer ve-
ren bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Yücel  sunu-
munda, TDB’nin 24 bin dişhekiminin sorunlarının 
çözümü ve 70 milyon insanımızın ağız diş sağ-
lığının korunması ve iyileştirilmesini amaçladığı-
nı belirterek, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası 
olan ağız diş sağlığı için bilimsel ve koruyucu ağız 
diş sağlığı politikalarının geliştirilmesi ve uygula-
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masına yönelik ulusal çalışmalar yapılması ge-
rektiğinin altını çizdi.

Prof. YÜCEL; Performans sistemi,  özlük hakla-
rı (4B),  hekimin tedavi serbestliğini kısıtlaması,  
hastanın hekim seçme hakkını kısıtlaması ve gü-
ven temelli hasta-hekim ilişkisini olumsuz etkile-
mesi gibi kamunun  ağız diş sağlığı hizmetinde 
yaşanan olumsuzluklara değinen  Yücel Avrupa 
Birliği ülkelerinde de  ağız-diş sağlığı hizmetle-
rini muayenehaneler üzerinden karşılandığını, 
serbest, çoğulcu demokratik rejimlerde kendini 
yönetme prensibine dayalı, serbest meslek varlı-
ğının, devletin yükünün azalmasına ve toplumun 
özgürleşmesine önemli katkıda bulunduğunu 
belirterek, özellikle hastaların temel hakkı olan 
hekim seçme özgürlüğünün, tek taraflı olarak sa-
dece kamuda uygulanması ile ciddi yara aldığını 
hatta ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Hasta odaklı, kaliteli, serbest meslek esaslı hiz-
met alımının muhakkak desteklenmesi gerektiği-
ni bir kez daha vurgulayan YÜCEL,”hasta kendi 
özgür iradesiyle servis, iş, bilgi, kabiliyet, beceri 
ve fiyatıyla güven duyduğu hekime karar verebil-
meli ve hekim de kendi sorumluluğu ile hastası-
nın tedavisini seçebilmelidir” diye konuştu.

Gelişmiş toplumlarda dişhekimliği muayeneha-
nelerinin gerek koruyucu hekimlik gerekse te-
davi işlemleri açısından öneminin her geçen gün 
arttığının altını çizen YÜCEL; dişhekimliği hizmet-
lerinin ülkemizde yaygın bir hizmet modeli ile ve-
rilebileceğini, bu konunun projelendirilebileceğini 
ifade etti.

Toplantıda görüşlerini dile getiren Dişhekimi Mil-
letvekillerimiz;

Uzmanlık ve hizmet alımı konusunda TDB’nin 
görüşlerine katıldıklarını ifade ederek hizmet alı-
mının toplum ağız diş sağlığı ve kamunun verdiği 
hizmet maliyetinin düşürülmesi bakımından çok 
önemli bir proje olduğunun altını çizdiler. Sağlık 
Bakanlığı’nda görevli doktoralı dişhekimlerinin 
özlük haklarının, Uzmanlık Yönetmeliği’ne konu-
lacak bir madde ile çözülebileceğini vurguladılar. 
1219 sayılı yasada;  gerek sahte dişhekimleri ve 
gerek dişhekimi tanımına ilişkin TDB tarafından 
hazırlanan değişiklik taslaklarının milletvekilleri 
tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulduğunu, 
bu sayede birlikte çalışmanın gücünü sergiledik-
lerini belirttiler. Ayrıca, TDB’nin meslek birliği ola-
rak dişhekimlerinin yegane temsilcisi olduğu, bu 

nedenle Hükümetle diyalogun sürekli açık olması 
gerektiğini ifade ettiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını Ziyaret

Sosyal Güvenlik kurumu “ağız diş sağlığı hizmet-
lerinin özelden alınmasını” İSTEMİYOR !

Genel Kurulu sonrasında resmi kurum yetkilileri 
ile görüşmelerini sürdüren TDB Yönetimi Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. M. Emin ZARAR-
SIZ ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. 
Hasan ÇAĞIL ile bir araya geldi.

Kamunun muayenehanelerden hizmet alımı ko-
nusunun ele alındığı görüşmede, “Ağız-Diş Sağ-
lığı Hizmetlerinin  Özelden Alınmasının Etkileri” 
konulu bir dosya SGK Başkanına sunuldu.

TDB Genel Başkanı Prof. YÜCEL, ağız diş sağlığı 
hizmetleri dışındaki tüm sağlık hizmetlerinin özel-
den alındığını söyleyerek,  ağız diş sağlığı hizmet-
lerinin sadece kamu kurumlarından alınmasının 
haksız rekabet oluşturduğunun altını çizdi. Ser-
best çalışan 17.000 dişhekiminin bu ülkenin kay-
nağı olduğuna vurgu yaparak,  bu haksız rekabet 
karşında hepsinin çok zor durumda olduğuna 
işaret eden YÜCEL, özelden hizmet alımıyla eş 
güdümlü olarak koruyucu uygulamaların da ül-
kemizde geniş bir şekilde hayata geçirilmesinin; 
uzun vadede toplumun ağız diş sağlığı seviyesi-
nin yükseleceğine ve buna paralel olarak kamu  
maliyesinin de düşeceğine inandıklarını söyledi. 
Benzer uygulamaların batı ülkelerinde başarıldı-
ğına dikkat çekilerek, meslek birliği olarak bu ko-
nuda her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.

SGK Başkanı Dr.M.Emin ZARARSIZ ise yaptığı 
konuşmada; Kamunun fiyat belirleme yetkisinin 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda olduğunu, TDB 
ve Odaların açtığı davalar sonucu AUT üzerin-
den ödeme yapılmasının sıkıntının temelini oluş-
turduğunu,  2007 yılından beri Sağlık Bakanlığı 
ve Üniversite ödemelerinde global bütçe,  özel 
hastanelerde; tavan ödeme, kotalı sistem getir-
diklerini söyledi.   

ZARARSIZ, “ağız diş sağlığı hizmetlerinin dün-
yada ve  Türkiye’de ne kadar karşılandığı belli. 
Türkiye’de ise halen bizim kamudan aldığımız 
ağız diş sağlığı hizmetlerinin kalem sayısı çok 
geniş. Yıllardır yapılan bu uygulamanın gerisine 
düşmek, kazanılmış hak bağlamında pek müm-
kün gözükmüyor İşte bu bağlamda sürdürülebi-
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lirlik ve üst seviye sağlık standardı birbiriyle çelişi-
yor. Dolayısıyla serbest dişhekimlerinden hizmet 
almak yeni kaynak gerektiriyor. Edinilen tecrü-
belerden birçok suiistimallerin olduğunu gördük. 
Bu gerekçelerden hareketle kısa vadede ağız diş 
sağlığı hizmetlerinin alınması siyaseten öncelikle-
rimiz arasında değildir” diye konuştu. 

Prof. YÜCEL ise suiistimallerin hem kamuda 
hem serbest çalışanlarda olabileceğini hatırla-
tarak, “Performans uygulamaları hizmet kalite-
sini olumsuz etkilemektedir. Halbuki daha önce 
SGK’ya sunulan teklifimiz; hem hizmeti kullanan-
ların, hem hizmeti sunanların, hem de hizmeti 

Sağlık Bakanlığı’dır” diye konuştu. ÇAĞIL,  SGK 

olarak muayenehanelerle tek tek sözleşme yap-

mak yerine Sağlık Bakanlığı üzerinden aile diş-

hekimliği modelinde hizmet sunulmasının daha 

olanaklı olduğunu ifade etti.

TDB Genel Başkanı Ana Muhalefet Partisi 

Lideri İle Biraraya Geldi

TDB 13.Olağan Genel Kurulu sonrasında resmi 

kurum yetkilileri ile görüşmelerini sürdüren TDB 

MYK Ana Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı 

Kemal KILIÇDAROĞLU ile bir araya geldi.

finanse eden kamunun yararlarını ortaklaştıran; 
koruyucu dişhekimliği hizmetlerini önceleyen, 
toplumun hizmete daha rahat ulaşması sonucu 
memnuniyetini arttıran, sürdürülebilir, denetle-
nebilir ve kamuya yıllık maksimum maliyeti belli 
olan bir öneriydi" diye konuştu. YÜCEL, bu öneri 
bağlamında başta muayenehaneler olmak üze-
re özel sağlık kuruluşlarından doğrudan hizmet 
alınması yönündeki düzenlemelerin, ivedi olarak 
uygulamaya konulması talebimizi yineledi.

GSS Genel Müdürü Hasan ÇAĞIL ise; “ağız 
diş sağlığı hizmeti kamuda 3 lira, özelde 20 lira. 
Koruyucu uygulamalar biraz lüks olarak algılanı-
yor” dedi. Bir süre sonra koruyucu hizmetlerinde 
yaygın olarak yer aldığı aile hekimliğinin gelişe-
ceğini ve dişhekimliği hizmetlerinin Aile Hekimliği 
modeli içinde değerlendirilebileceğini ifade eden 
ÇAĞIL, “sağlık ocağı zemininde bölge tabanlı 
bir yapı da oluşturulabilir,bu durumda muhatap  

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, mes-
leğimizin ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu 
genel sorunlara ilişkin bilgi verdikten sonra  “Ağız-
Diş Sağlığı Hizmetlerinin  Özelden Alınmasının 
Etkileri” konulu bir dosyayı, KILIÇDAROĞLU’na  
sundu.

KILIÇDAROĞLU da toplumun ağız diş sağlığına 
ulaşmasında tüm kısıtlamaların kaldırılması ge-
rektiğini, ulusal koruyucu ağız diş sağlığı proje-
lerinin çok önemli olduğunu ve tüm dişhekimliği 
gücünden faydalanılarak sonuca gidilebileceği-
nin altını çizdi.

Mesleğin sorunlarının çözümünde ve özellikle 
hizmet alımı konusunda tüm dişhekimliği kay-
naklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğine 
işaret eden KILIÇDAROĞLU, bu bağlamda Türk 
Dişhekimleri Birliği’nin görüşlerini paylaştığını ve 
desteklediğini ifade etti.
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Ankara Dişhekimleri Odası Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu bu yıl  her 

zamanki okul eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca komisyonda yer alan 

arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile  komisyonumuz Çankaya Belediyesi 

Gündüz Bakım Evlerinde 4-5 yaş çocuklarına uygulanacak bir proje hazırlığı 

içindedir. Gönüllülük esasıyla çalışan komisyonlarımıza emek vermek isteyen 

tüm meslektaşlarımızı projelerde çalışmak üzere bekliyoruz.

Toplum Ağız ve Diş 
Sağlığı Çalışmaları

Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü

Aydınlıkevler İşitme Engelliler Okulu
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Keçiören Bölge Çalışmaları

Ayten Tekışık İlköğretim Okulu

Telsizler İlköğretim Okulu

Kreş Çalışmaları
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TDB Toplum Ağız ve  Diş Sağlığı  Komisyonunun 
misyonunda açıkladığı; “Bilimsel yaklaşımların ışığın-
da, halkın bilgi seviyesini yükselterek doğru ağız-diş 
sağlığı alışkanlıkları kazandırmak ve koruyucu uy-
gulamaları yaygınlaştırarak toplumun ağız-diş sağ-
lığı seviyesini yükseltmektir.” hedefine uygun olarak 
hazırlanmış Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Projesi  TDB 
Merkez Yönetim Kurulunun 06–07 Ocak 2010 tarihli 
toplantısında uygun bulunarak, sponsor firma des-
teğinde ve Prof. Dr. İnci OKTAY’ın danışmalığında 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Projenin temel felsefesini DSÖ’nün 1986 yılında ya-
yımlanan Ottawa Bildirgesi oluşturmaktadır. Eğitimler 
Prof. Dr. İnci Oktay tarafından  TDB Toplum Ağız ve 
Diş Sağlığı  Komisyonunun üyeleri ile birlikte veriliyor. 
Eğitim Ankara’da 8-9 Ocak 2011 tarinde gerçekleş-
ti. Eğitimlerde TADS Komisyonu Başkanı Ali Gürlek, 
Ankara Dişhekimleri Odasından  Helin Aras Tek, Dr. 
Dt. Murat Mutlu, Bursa Dişhekimleri Odasından  İnci 
Gümüşten, İstanbul Dişhekimleri Odasından, Zerrin 
Küpçü, İzmir Dişhekimleri Odasından Prof.Dr. Ece 
Eden, Dr. Dt. Gülser Kılınç, Ersin Atinel ve Konya Diş-
hekimleri Odasından komisyonda görev alan  Sultan 
Yavuzer program içinde yürütülen ekip çalışmalarını 
yönlendirmektedirler.

“Eğitmen Dişhekimi Eğitimi” Sağlığın Korun-
ması ve Geliştirilmesi
Sağlığın dört boyutunu da kapsayan, örgütsel, eko-
nomik, çevresel vb destekler ve topluma yaygınlaştı-
rılmış koruyucu uygulamalarla, bireylerin kişisel seçim 
ve sosyal sorumluluklarını geliştirerek kendi sağlıkla-
rını koruma noktasına getirme ve sağlıklarını geliştir-
me sürecidir. Özetle yaşam tarzını değiştirme olarak 
da ifade edilebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1986 
yılında yayımlanan Ottawa Bildirgesi çerçevesinde 
sağlığın korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını tüm 
dünya ülkelerinde yaygınlaştırmaya devam etmekte-
dir. Yürütülen faaliyetlerin, temel amacı bireyleri ken-
di sağlıklarını koruma noktasına getirmektir. Ottawa 
Bildirgesinin 5. Faaliyet alanı olan ‘kişisel becerilerin 
geliştirilmesi’ bireylerin sağlıkları için doğru seçimleri 

yapabilmeleri ve uygulayabilmeleri amacıyla; kendine 
güven, özsaygı, bireysel yeterlilik, içsel sağlık kontrol 
odağı vb gibi psiko-sosyal faktörlerin güçlendirilmesi 
anlamına gelmekte olup, bu yaklaşım projenin temel 
dayanağını oluşturmaktadır.

Ottawa Bildirgesi Faaliyet Alanları
1. Toplum etkinliğini arttırma
2. Destekleyici çevre oluşturma
3. Sağlıklı politikalar geliştirme
4. Sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi
5. Kişisel becerilerin geliştirilmesi

Ağız diş sağlığının geliştirilmesinde, diş fırçalama vb 
ağız hijyeni alışkanlıklarının önemi bilinmektedir. Ülke 
çapında, ağız diş sağlığı alanında sağlıklı davranışları 
benimseterek bireylerde kişisel becerilerin geliştiril-
mesi ancak bu konuda özel eğitim almış dişhekim-
leri tarafından sağlanabilecektir. Hazırlanan “Eğitmen 
Dişhekimi Eğitimi” projesinin temel amacı tüm dişhe-
kimleri odalarını kapsayacak şekilde bölgesel eğitim-
ci dişhekimleri grupları oluşturmak ve bu alandaki fa-
aliyetlerin ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Ağız diş sağlığının korunması ve ağız diş hastalıkla-
rının sıklığının azaltılması için, topluma yönelik olarak 
yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhe-
kimlerinin eğitimleri için “Türk Dişhekimleri Birliği Eğit-
men Dişhekimleri ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim 
Çalışmaları Yönergesi” çerçevesinde bir eğitim prog-
ramı planlanmıştır. Eğitimin duyurusu yapılarak tüm 
illerden alınan başvurular Oda bölgelerinde birleştiril-
miştir. Gönüllü Eğitim için ülke çapında 1597 dişhe-
kimi başvurmuştur.

Proje Danışmanı Prof. Dr. İnci Oktay ve Türk Diş-
hekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu 
tarafından hazırlanan eğitim programı, dişhekimleri-
nin taleplerine göre Oda bölgelerinde ve 1(bir) gün 
09.00-18.00 saatleri arasında yapılmıştır.

Eğitimlerde;
1. Sağlık Eğitiminde Yeni Modeller
2. Sağlık Eğitiminin Planlanması

Eğitmen Dişhekimi Eğitimi
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3. Örnek Çalışmalarla Grup Çalışmalarının Enteg-
rasyonu

4. Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi
5. Özel Bakım İhtiyacı Olan Gruplara Yönelik Sağlık 

Eğitimi Örnekleri (İletişim, Genel Sağlık, Ağız Diş 
Sağlığı ilişkisi vb)

konuları interaktif olarak ele alınmıştır. Eğitim, iki dö-
nem olarak planlanmış ve 1. dönem eğitim programı 
tablodaki Dişhekimleri Oda bölgelerinde gerçekleş-
tirilmiştir.

Şubat 2010 tarihinde ilk kez Diyarbakır’da başlayan 
ve 8 Oda bölgesinde yapılan 10 eğitime; 13 oda 
bölgesinden toplam 535 meslektaşımız katılmış ve 
“Eğitmen Dişhekimi Sertifikası” verilmiştir. Eğitimler 
sırasında; Grup Çalışması Değerlendirme, Başlan-
gıç Değerlendirme ve Program Sonu Değerlendirme 
Formları ile programın ölçümlemesi düşünülmüş ve 
bu amaçla hazırlanan anket formları katılımcı mes-
lektaşlarımıza dağıtılmıştır. Bu değerlendirmelerden 
alınan sonuçlar göstermiştir ki program; toplum ağız 
diş sağlığına olumlu katkı sağlayacak şekilde kurgu-
lanmış ve eğitimin I. Döneminde hedeflenen başarı 
elde edilmiştir. Bu başarı TADS Komisyonu Üyeleri 

ve Proje Danışmanı Prof. Dr. İnci OKTAY’ın 77 işgü-
nünde 100.668 km yol kat ederek elde ettikleri özve-
rili bir emeğin ürünüdür.

II. Dönemde 15 Oda Bölgesinde 1000’den fazla diş-
hekiminin eğitimlerine; 25 Eylül’de Sivas’ta başlan-
mış, 26 Şubat 2011 tarihinde Uşak’ta yapılan eğitim-
le sona ermiştir.

Eğitmen Dişhekimi Eğitimi kapsamında bugüne ka-
dar 22 Oda Bölgesinde yapılan 26 Eğitime katılan 
toplam 1254 meslektaşımız Eğitmen Dişhekimi ser-
tifikası almış oldu. 

Bu eğitimlerden sonra standart bir eğitim alan Eğit-
men Dişhekimlerinin kendi oda bölgelerinde ölçülebi-
lir  toplumsal projeler hazırlaması hedeflenmektedir. 

Eğitmen Dişhekimi Eğitimi programında yapılan su-
numlar ve hazırlanan broşürlerin yer alacağı, Eğitmen 
Dişhekimlerinin Toplum Ağız Diş Sağlığı konusunda 
deneyimlerini paylaşacakları, Toplum Ağız Diş Sağlığı 
konusunda güncel gelişmelerin kendilerine aktarıla-
cağı, tüm Eğitmen   Dişhekimlerinin yer aldığı; Eğit-
men Dişhekimi Forumu, 24.03.2011 günü kullanıl-
maya başlanmıştır.

I. Dönemde Gerçekleştirilen Eğitim ProgramıEğieEEA EĞİTİME KATILAN ODA BÖLGESİ
28.02.2010 Diyarbakır (Diyarbakır, Elazığ, Malatya)
06-07.03.2010 İzmir (İzmir, Manisa)
03-04.04.2010 Antalya (Antalya, Isparta)
23.04.2010 Trabzon (Trabzon) 
08.05.2010 Sakarya (Kocaeli, Sakarya)
22.05.2010 Konya (Konya)
05.06.2010 Mersin (Mersin)

06.06.2010 Adana (Adana)

II. Dönemde Gerçekleştirilen Eğitim Programı
25.09.2010 Sivas (Sivas)
16.10.2010 Edirne (Çanakkale, Edirne, Tekirdağ)
23.10.2010 Balıkesir (Balıkesir)
24.10.2010 Bursa (Bursa)
30.10.2010 Gaziantep (Gaziantep, Kahramanmaraş)
27.11.2010 Zonguldak (Zonguldak)
04.12.2010 Eskişehir (Eskişehir)
11.12.2010 Kayseri (Kayseri)
18.12.2010 Aydın (Aydın, Muğla)
19.12.2010 Denizli (Denizli)
25.12.2010 Hatay (Hatay)
08-09.01.2011 Ankara (Ankara, Erzurum)
15.01.2011 Samsun (Samsun)
19-20.02.2011 İstanbul (İstanbul)
26.02.2011 Uşak (Uşak)
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Sağlıktaki agresif rekabet özel 
hastaneleri yeni maliyet düşürücü 
tedbirler almaya itiyor. Son uy-
gulama ise doktorları Bağ-Kur’lu 
yapmak. Hastaneler çalıştırdıkları 
doktorlara “Bağ-Kur’lu ol, sigor-
tanı ve vergini kendin öde” diye-
rek prim, kıdem ve ihbar tazmi-
natı yükünden kurtuluyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri 
ise uygulamanın özel hastaneler-
de giderek yayıldığını belirterek, 
“Daha önce bu yola başvuran 
hastaneleri uyarıyorduk. Ancak 
düzenlemeyi değiştirdik. Artık 
Bağ-Kur’lu doktor çalıştırmanın 
önü açıldı” dediler.

Özel hastaneler SGK’lı olan dok-
tora ödediği ücretin tamamını gi-
der olarak gösteremiyor. Bu du-
rum da ciddi bir personel maliyeti 
getiriyor. Bu maliyetten kurtulmak 
isteyen hastaneler, çalıştıkları 
doktorlarla Bağ-Kur’lu olmasını 
istiyor. Böylece hizmeti dışarıdan 
almış gibi gösteriyor. Bağ-Kur’lu 
olmayı kabul eden doktorların 
büyük bir bölümü evini işyeri ola-
rak gösteriyor ve hastanedeki fa-
aliyetlerini ‘hizmet satımı’ olarak 
belgeliyor.

Hastanelerde Yeni 
Dönem!

TDB 13. Olağan Genel Kuru-
lu’ndan sonra ülkemizde yaşanan 
sağlık sorunlarını  sağlık meslek 
birlikleri Başkanlarıyla görüşmek 
üzere TDB Genel Başkanı Prof.
Dr. Taner YÜCEL, TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Dr.Eriş BİLA-
LOĞLU ve TEB Merkez Heyeti 
Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ile 
bir araya geldi. Ülke sağlık sorun-
larının değerlendirilmesi ve ortak 
payda oluşturulmasına yönelik 
olarak bundan sonra yapılacak 
görüşmelerin Başkan ve Genel 
Sekreterler düzeyinde düzenli 
olarak sürdürülmesi kararı alındı.

Sağlık Meslek 
Birliklerinin Başkanları 

ile Görüşme

Sağlık Bakanlığı Bilecik Ağız Diş 
Sağlığı Merkezi’nin WEB sitesin-
de yapılan tanıtımlarda merke-
zin reklamının yapıldığı ve Tıbbi 
Deontoloji Tüzüğü’nün 8. Mad-
desine aykırı davranıldığı gerek-
çesiyle TDB  tarafından Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
ve Rekabetin Korunması Genel 
Müdürlüğü Reklam Kuruluna 
başvuruda bulunulmuştur. 
Reklam Kurulu’nun 12.10.2010 
tarih ve 181 sayılı toplantısında 
Bilecik Valiliği Bilecik Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’nin web sitesin-
de yayınlanan tanıtımlar hakkın-
da 4077 sayılı Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanunun değişik 
17. ve 25/8 maddeleri uyarınca 
durdurma cezası verilmiştir. 
Sağlık hizmetinin sunulmasın-
da reklam yapılması, yasa ko-
yucu tarafından istenmeyen bir 
durumdur. Hukuksal düzenle-
melerin açık hükümleri, sağlık 
kuruluşlarının reklam yapmasını 
kesin biçimde yasaklamıştır. Söz 
konusu yasak sadece özel sağ-
lık kurum ve kuruluşlarını değil 
resmi sağlık kurum ve kuruluş-
larını, bu arada Ağız Diş Sağlığı 
Merkezlerini de kapsamaktadır. 
Reklam Kurulu’nun ilgili kararı, 
bütün sağlık kurum ve kuruluşla-
rının reklam yapmalarının yasak 
olduğunu vurgulaması bakımın-
dan önemlidir.

Ağız Diş Sağlığı 
Merkezleri de 

Reklam Yapamaz

23 Mayıs 1980’de Mecidiye-
köy’deki  evinde öldürülen TTB 
Merkez Konseyi üyesi Dişheki-
mi Sevinç ÖZGÜNER’in anısına 
İstanbul Tabip Odası tarafından 
her yıl 14 Mart Tıp Haftası et-
kinlikleri kapsamında Dişhekimi 
Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hak-
ları, Barış ve Demokrasi Ödülü 
verilmektedir. ÖZGÜNER’in anı-
sını yaşatmak için verilen ödül, 
insan hakları, barış ve demok-
rasi alanında çalışmalar yapan-
ları onurlandırmayı ve bu alanda 
yapılacak yeni çalışmaları teşvik 
etmeyi hedefliyor.

Dişhekimi Sevinç 
Özgüner İnsan 

Hakları, Barış ve 
Demokrasi Ödülü
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Bir ağız diş sağlığı merkezinin 
açılışı sırasında yapılan yoğun 
reklamlar sebebiyle söz konusu 
merkezin ortağı ve çalışanı olan 
bir dişhekimi hakkında açılan di-
siplin soruşturmasında verilen 
para cezası işleminin iptali için 
açılan davada Mahkeme işlemin 
iptaline karar vermiş; bu kararın 
temyizi üzerine Danıştay bozma 
kararı vermişti.
Danıştay kararına uygun olarak 
Ankara 14. İdare Mahkemesi 
de “Davacının çalışanı ve ortağı 
olduğu sağlık merkezinin açılı-
şı nedeniyle yapılan faaliyetlere 
bakıldığında, sekiz adet gazete 
ilanı verildiği, broşürler dağıtıldığı, 
cadde üzerindeki reklam panola-
rına ilan verildiği, yerel televizyon-
larda açılışa ilişkin yayınların yap-
tırıldığı, sağlık merkezinde görev 
alacak diş hekimleri isimlerinin de 
bu faaliyetler içinde yer verildiği 
görülmekle, tüm yapılan bu faa-
liyetlerin açılıştan ziyade reklam 
niteliği taşıdığı, talep yaratmaya 
yönelik faaliyet içerisinde bulunul-
duğu, davacının bu fiili hem mer-
kez ortağı, hem de dişhekimi ola-
rak göz yumduğunun açık olması 
nedeniyle Türk Dişhekimleri Birliği 
ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin 
Yönetmeliğinin 8-a ve S··b mad-
deleri gereği tesis edilen dava 
konusu işlemde hukuka aykırılık 
bulunmamıştır.” gerekçesiyle da-
vanın reddine karar vermiştir.

Merkezin 
Reklamından

Ortak da Sorumludur

Sigara ve Sağlık Ulusal Komi-
tesi (SSUK), 10.12.2010 tarihin-
de yaptığı bir basın açıklaması ile 
19 Temmuz 2009’da başlatılan 
kapalı alanlarda sigara yasağı 
uygulaması konusunda kış ay-
larında önemli ihlallerin gerçek-
leştiğini,  uygulamada yaşanan 
suistimaller karşında Sağlık Ba-
kanlığı’nın  Dünya Sağlık Örgütü 
ve Avrupa Birliği tanımları doğrul-
tusunda yeniden bir iç yönetmeli-
ği hazırladığını ve bu yönetmelikte 
kapalı-açık alan ayrımı iyice net-
leştirildiğini  ve camekânlı alanlar-
da sigara içilmesinin tamamen 
yasaklandığını kamuoyuna du-
yurdu. 

Kapalı Alanlarda 
Sigara İçmek 

Tamamen 
Yasaklanıyor

TDB ‘ye yapılan başvurular üze-
rine, bir kısım oteller içinde açıl-
mak istenen muayenehanelerin 
uygun olmadığı değerlendirmesi 
ilgili odalara iletilmiş; söz konusu 
girişimler önlenmişti.

Son olarak, Antalya Dişhekimleri 
Odası tarafından görüşü sorulan 
Sağlık Bakanlığı da 9.12.2010 
tarihli cevabi yazısında;

“Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşla-
rı Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin (d) fıkrasında “Diş 
hekiminin mesleğini serbest 
olarak icra etmek üzere münfe-
riden açtığı sağlık kuruluşudur... 
“ hükmü sevk olunmuştur. Bu 
bağlamda dişhekimi muayene-
hanesi müstakilen hekimin mes-
leğini serbest olarak icra ettiği 
bir işletme olduğundan, otel ola-
rak açılmış başka bir işletmenin 
bünyesinde dişhekimi muayene-
hanesi açılamayacağı” değerlen-
dirmesinde bulunmuştur.

Bu değerlendirmeye göre Oteller 
içinde dişhekimi muayenehanesi 
açılma imkanı bulunmamaktadır.

Otel İçinde 
Dişhekimi 

Muayenehanesi 
Açılamaz

2010 Yılından İtibaren Yıllık Be-
yanlarda Kesin Mizan Verme 
Zorunluluğu Getirildi
19.01.2011 tarihinde yayınlanan 
Vergi Usul Kanunu 403 sıra nu-
maralı Genel Tebliği ile Bilanço 
esasına göre defter tutan gelir 
vergisi mükellefleri ile kurumlar 
vergisi mükelleflerine, 2010 yı-
lından itibaren elektronik ortam-
da kesin mizan bildirimi vermek 
zorunluluğu getirilmiştir. Bilanço 
esasına göre defter tutan Gelir 
vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 
Mart -31 Mart tarihleri arasında,  
Kurumlar vergisi mükellefleri ise 
bildirimlerini 1 Nisan – 30 Nisan 
tarihleri arasında elektronik or-
tamda vereceklerdir.

Yıllık Beyanlarda 
Kesin Mizan Verme 

Zorunluluğu
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Eğitmen Dişhekimi eğitiminden çok memnun kaldım. Çalıştığım ADSM’den sıklıkla 
görevlendirilerek okullarda eğitimlere gidiyordum. Edindiğim bilgileri bu alanda da 
kullanacağım için çok memnunum.

Muayenehanesinde, toplum ağız diş sağlığı farkındalığını arttırmak için çaba 
sarfeden fakat bugüne kadar hasta eğitiminde kendi bildiği tutum ve becerisini 
sergileyen meslektaşlarımıza, bu eğitim yeni bir pencere açmıştır. Bu bakış açısından 
topluma daha iyi ulaşabilecek dişhekimlerimiz, düşlediğimiz topluma ağız ve diş 
sağlığı seviyesine ulaşmamızda birer mihenk taşı olacaklardır. Bu nedenle eğitmen 
eğitiminde emeği geçen herkesi kutlar; yeni projelerde buluşmayı dilerim.

Eğitmen Dişhekimi 
Eğitimi Ankara’da Yapıldı

Odamız bünyesinde eğitmen dişhekimi olarak görev almak isteyen üyelerimiz ile Erzurum Dişhekimleri 
Odasına kayıtlı meslektaşlarımızı içeren Eğitmen Dişhekimi Eğitimleri, 8-9 Ocak 2011 tarihleri arasında 
Ankara Dedeman Otel’de yapıldı. 

Prof. Dr. İnci OKTAY tarafından verilen ve TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu Üyelerinin katılımcılara 
yardımcı oldukları eğitimlerde; Sağlık Eğitiminde Yeni Modeller, Sağlık Eğitiminin Planlanması, Grup 
Çalışmalarının Entegrasyonu, Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Özel Bakım İhtiyacı Olan Gruplara 
Yönelik Sağlık Eğitimi Örnekleri interaktif olarak ele alındı. Ayrıca; Etkili Sunum Teknikleri konusunda 
bir sunum gerçekleştirildi.    

Yoğun katılımın olduğu eğitimlere Cumartesi günü 52, Pazar günü ise  64  olmak üzere toplam 
116 meslektaşımız katıldı. Beğeniyle takip edilen ve  eğitime katılan meslektaşlarımızın sunumları ile 
daha eğlenceli hal alan eğitimlerin ardından programa katılan meslektaşlarımıza “Eğitmen Dişhekimi 
Sertifikası” verildi. 

Ankara’dan katılımcıların gözüyle Eğitmen Dişhekimi Eğitimi
Işın Karahanlı ADO TADS Komisyonu Üyesi

Buğra Özen TDB TADS Komisyonu ve  ADO TADS Komisyonu Üyesi
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Eğitmen Dişhekimi Eğitimine katıldıktan sonra Prof. Dr. İnci Oktay’ın bilimsel yaklaşımı 
sayesinde, toplum ağız diş sağlığı çalışmaları konusuna bakışım değişti. Ülke çapında 
eğitmen dişhekimleri oluşturma çabasını takdirle karşılıyorum.

Doğrusunu söylemek gerekirse Cumartesi sabahı sıkıla sıkıla katıldım bu eğitim 
kursuna ancak saatler  sonra mutlu mutlu ayrıldım.! Güzel organize edilmiş ve emek 
harcanmış bir toplantı. 36 yıllık dişhekimiyim ve 15 yılım yurt içinde ve dışında akademik 
eğitimle geçti artık fazla öğreneceğim bir şey kalmadı derken meğer yanılmışım..!? 
Duyarlı  ve bilinçli bir ekip çalışmasıyla karşılaştım. Aynı zamanda renkli ve heyecanlı 
bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadım. Emeği geçen herkesi candan kutlarım  ve 
meslektaşlarımın böyle çalıştayları kaçırmamalarını tavsiye ederim. Sevgi ile.

Eğitmen Dişhekimi Eğitimi’nin Ankara’da verilen eğitimine katıldım. 
Dişhekimlerine verilebilecek en güzel eğitimlerden biri olduğunu düşünüyorum. 
Ekip çalışması ile yaratıcı düşüncelerin biraraya gelmesi sonucunda çok güzel fikirler 
ortaya çıktı. Özellikle sebest dişhekimliği yapan meslektaşlarımın mutlaka katılmasını 
tavsiye ederim.

Eğitmen dişhekimi eğitimine katılmaktan büyük keyif aldım. Sağlık eğitimi alanında 
değişen son yaklaşımlar hakkında bilgi almak ve Prof. Dr. İnci OKTAY’ın toplum ağız diş 
sağlığıyla ilgili çalışmalarını izlemek güzeldi. Bu bilgileri, okul taramalarında  verdiğim 
ağız bakımı eğitimlerinde kullanmaktan dolayı mutluyum. Bu eğitime emek veren 
herkese teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. İnci OKTAY önderliğinde TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu 
Üyelerinin katkılarıyla  verilen bu eğitimin dişhekimleri açısından çok yararlı olduğu 
görüşündeyim. Eğitim programının, özellikle hedef kitleye yönelik eğitim ilkeleri 
konusunda sunumunun çok başarılı ve eğitici olduğu kanaatindeyim. Kursiyerlerle 
gerçekleştirilen grup çalışmaları ve bu çalışmaların grupların hazırladığı sunumlar ile 
görselleştirilmesi bence eğitimin en önemli bölümüydü. Bu gerekli ve yararlı eğitimin 
gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Eğitmen  Dişhekimi Eğitiminde tecrübeli meslektaşlarımla beraber 
çalışmak ve  sohbetler çok güzeldi. Paylaştığımız bu küçücük zaman dilimini hep 
birlikte en iyi şekilde değerlendirdiğimizi ve bu eğitimin meslek yaşantımıza olumlu 
geri dönüşlerinin olacağını düşünüyorum. Bu eğitim programında emeği geçen 
tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum ve bu eğitimlerin  devamının da olmasını 
diliyorum.

Fulya Basmacı ADO TADS Komisyonu Üyesi

Ferid Müftü ADO Eğitim Komisyonu Üyesi

Haydar Karınlıoğlu ADO TADS Komisyonu Üyesi

Didem Ergüven ADO TADS Komisyonu Üyesi

Zehtiye Füsun Yaşar ADO Üyesi

Ezgi Karaçelebi ADO TADS Komisyonu Üyesi
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Ankara Dişhekimleri Odası’nın her yıl düzenlediği Perşembe 
eğitimleri bu yıl da meslektaşlarımızın katılımıyla ve sponsor 
firmalarımızın desteğiyle devam ediyor.  2011 yılının ilk eğitimi  
06.01.2011 tarihinde Abdi İbrahim ilaç firmasının sponsorluğunda 
Dr. Ferid MÜFTÜ tarafından verilen  “Muayenehanede Mutlu 
Olma Sanatı” semineri   ile başladı.  

27.01.2011 tarihinde Dual Dent  sponsorluğunda Dr. Esra FIRAT  
“Estetik Dişhekimliğinde Beyazlatmanın Önemi” konulu eğitim 
semineri gerçekleştirildi.

10.02.2011 tarihinde Doç Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU Abdi 
İbrahim İlaç Firması sponsorluğunda “Olgu sunumları üzerinden 
Panoromik Radyografi Okuma Teknikleri”ni anlattı.

17.02.2011 tarihinde Prof. Dr. Cemal TINAZ DualDent 
sponsorluğunda “Endodontide Rotary Sisteminin Yeri”ni anlattı.

03.03.2011 tarihinde Dr. Uğur MERİÇ Medentazone-
Öncü sponsorluğunda “Oksidatif Ozon Jeneratörünün 
Klinilk Dişhekimliği Uygulamalarındaki Yeri”  konulu seminer 
gerçekleştirildi.

17.03.2011 tarihinde  Yrd. Doç. Dr. Nuray ÇAPA, 3M  
sponsorluğunda “Sabit Restorasyonlarda Zirkonyum” konulu 
seminer gerçekleştirildi.

07. 04. 2011 tarihinde  Dişhekimi  Panur YARAMANOĞLU 
ve Prof. Dr. Hakan TÜZ tarafından 3M  ESPE  MDI İmplant 
sponsorluğunda “Mini İmplant Uygulamaları” anlatıldı.

14.04.2011 tarihinde Doç Dr. Hülya BAŞAR “Dişhekimliğinde 
Anaflaksi ve Acil Durum Yönetimi” konulu semineri Abdi İbrahim 
İlaç firması sponsorluğunda gerçekleştirecek.

21. 04. 2011 tarihinde Prof. Dr. Şebnem TÜRKÜN Dentsply 
sponsorluğunda “Anterir Estetik” konulu eğitimi verecek.

05.05.2011 tarihinde Kodak Sponsorluğunda Fotoğrafçılık ile 
ilgili seminer gerçekleşecektir. Bu yıl Sponsorlarımızın desteği 
ile  Perşembe Eğitim Seminerleri  otellerin toplantı salonlarında 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Meslektaşlarımızın Perşembe 
Seminerlerine olan ilgisi her geçen gün artmaktadır, tüm 
meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

PERSEMBE
Semınerlerı
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Meslektaşımız Semih Süreyya Yazıcı'nın doktora yıl-
ları ve sonrasında katıldığı yurt içi ve yurtdışı kongre, 
bilimsel toplantı, sempozyumlar ile turistik amaçla 
bulunduğu kırkı aşkın ülke, yüzelliyi aşkın şehire ger-
çekleştirdiği seyahatlerden oluşan  kitabı, Dünya'dan 
Kareler yayınlandı.

Meslektaşımız tüm gelirini Türkiye Engelliler Vakfı’na 
(TÜREV) bağışladığı bu kitapta,  farklı kültürlerde, 
farklı iklimlerde tanıklık edilen tüm güzellikleri okuyu-
cuları ile paylaşıyor.

Uzun yıllardır severek yaptığım mesleğim bana, 
insanların bir tek yüzlerine yakın olmayı değil; 
gözlerinin içine bakarak ruhlarına da yakın olmayı 
öğretti. Ve yaşam yoğunluğumu, zamanın rutin 
akışını kırdığım seyahatlerimde “Fotoğraf Makinem” 
dış dünyanın birçok rengini iç dünyama taşımama 
aracı oldu. 

Tutkunu olduğum doğa ve insan temalı fotoğraflar-
dan oluşan uzun soluklu bir yolculuğun yansıması 
olan ‘Dünyadan Kareler’ arşivimden küçük bir kısmını 
yayımladığım ilk  kitabımdır.
Dişhekimliğim ve mesleğimdeki gelişmeleri takip et-

mek amacıyla birçok ülke ve şehir görme olanağım 
oldu. Önceleri mesleki amaçlı olan seyahatlerim şu 
anda benim için vazgeçilmez bir tutku ve tabiki fo-
toğraf çekmek.

Ve böylesi bir serüvende hiçbir görsel güzellik, tekil 
karşılanamazdı. Sizlerin omuzlarına hafifçe doku-
narak farkındalık ve anlam kazanacağına inandığım 
fotoğraflarımı paylaşmak, “dünyadan kareler”i sizlere 
taşımak en büyük heyecanım.

Bir çok nedenle yola çıkılsa da,  belki de her şey nasıl 
anılmak istediğimiz ile ilgili aslında…”

Semih Süreyya Yazıcı 
“Dünyadan Kareler” 
Belki de her şey nasıl anılmak istediğimiz ile ilgili...
 
Yaşam hızla akıyor ve  değişiyor. İnsan yılların, yolların 
ortasından geçiyor  ve ardında bırakıyor hayatı, yaşamak 
adına. Bu yaşanmışlıklarda fotoğraf, akışın içinde durup bir 
soluk almak; ardımıza, şimdiye ve yarına bakmak. Çünkü bir 
objektife sığdırılmış her an, zaman olgusunu ortadan kaldırdığı 
gibi tüm zamanları da kucaklıyor. Dünyanın bitmek bilmeyen 
döngüsüne, değişkenliğine rağmen, onu hem donduruyor hem de 
ölümsüzleştiriyor. İşte bu heyecan verici ironi beni fotoğrafların 
derinliğine çeken en önemli unsur.



70 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

İmplant Destekli Overdenture: 
Klinik ve Laboratuar
Uygulama El Kitabı

Sevgili arkadaşım Doç. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan, Dr. Hamid R. Shafie’nin “İmplant Destekli 
Overdenture: Klinik ve Laboratuvar Uygulama El Kitabı”nı çevirmeye başladığını bana söylediğinde 
iyi bir klinik uygulama kitabının daha dilimize kazandırılacak olması beni çok heyecanlandırmıştı. 
Üstelik Mehmet Ali’nin herkesçe bilinen titizliğinin kitaba katkılarının da olacağına emindim. Kitap 
çıktığında hiç yanılmadığımı anladım. Kitabın bir çevirinin ötesinde Doç.Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan’ın 
yaptığı notlarla daha da zengin bir kaynak haline geldiğini görmekten mutluluk duydum.

Doç. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan kendi ifadeleri ile kitabı şöyle anlatıyor: “Çalışmalarım sırasında 
da implant destekli overdenture protez uygulamalarının,  aslında implant destekli sabit protez 
yapımına oranla daha komplike ve zor işlemler olduğunu anladım.  Birlikte kurs programları 
düzenlediğimiz Dr. Hamid R. Shafie’nin ‘Clinical & Laboratory Manual of Implant Overdentures’ 
adlı kitabını görünce çok etkilendim. Overdenture protez yapımında kullanılabilecek implant 
sistemlerini ve tutucu yapıları sistematik, anlaşılır ve görsel bir zenginlik içerisinde 

okuyucusuna sunmayı başaran Dr. Shafie; 
bu konuya yeni ilgi duyan hekimlerden 
uzun süredir overdenture uygulaması 
yapan hekimlere kadar geniş bir kitleye 
hitap edecek bir eser ortaya koymuştur. 
Bu kitabın Türk dişhekimi ve diş teknisyenlerine 
gerekli bir rehber olacağını düşündüğüm için 
çevirisini dilimize kazandırmak istedim. Kimi 
konularda da ‘ç.n. (çevirenin notu)’ kısaltması ile 
konuyu aydınlatıcı bilgiler ekledim.  Bilimin devamlı 
ilerlediğini göz önünde bulundurarak, günümüz 
için en günceli yakalamaya çalışan bu kitabı 
meslektaşlarımıza fayda sağlayacak şekilde Türk 
dişhekimliğinin hizmetine sunabilmiş olmayı ümit 
ederim.“

Sevgili Mehmet Ali Kılıçarslan’ın çalışmalarının 
devamını dilerken, bu kitabın Türkçe’ ye 
çevrilmesini sağladığı için teşekkür ederiz.

Hazırlayan :   A. R. İlker Cebeci
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Prof. Dr. Gürhan Çağlayan hocamız Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyesi 

kimliği dışında aydın kimliğini ortaya koyduğu kitabında bir tarihçi titizliği hemen göze 

çarpıyor. Kendisi bu kitabı yazan kişiliğini bizzat şöyle tanımlıyor: “ Bu kitabın yazarı 

tarihçi, sosyolog, iktisatçı veya edebiyatçı değildir. Her Türk vatandaşı gibi, Atatürk’ 

ün ölümünden sonra Türkiye’ de yaşanan olumsuzluklardan etkilenmiş bir insandır.”

Yazar kitabın sunuşunda “ Türkiye 1965 yılından günümüze kadar, çok ağır bir şe-

kilde ve devamlı olarak “mal ve hizmet üretimi” düşmanlıkları yaşadı. Halen bu çileyi 

çekmeye devam ediyor. Kitapta esas olarak 1923-2003 yılları arasındaki seksen yılı, 

örnek olgularla okuyucularıma sunmaya çalıştım” diyerek içeriği tanımlamıştır.

Değerli hocamız bu kitapta tarihte dolaşırken sağlık sektörünün içinden de örnekler 

vermiş. Kitabın 799. sayfasında hocamın meslektaşlarına 

şöyle bir seslenişi de var: “ Türkiye’ de yaşayanlar dünya-

nın en sağlıklı, en refah dolu hayatını yaşayanlar olabilirdi. 

Ancak karar mekanizmalarının yetersizliğinde en önemli 

sorumluluk tıp ve dişhekimliği fakülteleri öğretim üyelerine 

aittir. Gündelik hasta başvurularına nasıl cevap verilece-

ğine ve hastaların ilaç, tedavi, tıbbi malzeme ve hastane 

masraflarının nasıl karşılanacağına ayrılacak zamanın 

onda biri, toplum sağlığına ve alınması gereken önlemlerle 

ilgili çalışmalara ayrılsaydı, Türkiye bugün çok daha sağlıklı 

bir ülke olabilecekti.”

Prof. Dr. Gürhan Çağlayan’ın eser vermek hevesine olan 

hayranlığımızla mutlu bir hayat diliyoruz.

Cumhuriyet Tarihimizde 
Üretim ve Hizmet Düşmanlığı: 
1923-2003
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Hazırlayan :   Helin Aras Tek

Röportaj

Yeni Toplumcu Belediye
Başkanı Bülent Tanık

Yeni toplumcu Belediye 
sloganıyla yola çıktınız. Yeni 
Toplumcu Belediyecilik 
nedir? Bize bu yeni 
anlayışınızı Çankaya’da 
uygulanan örneklerle 
açıklar mısınız?

Yeni toplumcu belediyecilik 
kent yaşamını sosyal ve me-
kansal açıdan dağıtan, çöker-
ten neo-liberal politikalara ve 
küresel krizin olumsuz etkilerine 
karşı, Atatürk ve Cumhuriyet 
değerlerini ve 70’li yılların top-
lumcu belediyecilik anlayışını 
yeni koşullara uyarlayarak, ka-
musal yararı öne çıkaran top-
lumcu bir yerel yönetim alterna-
tifi oluşturma gayretinin adıdır. 

“Yeni Toplumcu Belediyecilik” 
ile Vedat Dalokay, Ahmet İsvan 
gibi isimlerin 70’li yıllarda ba-
şarıyla uyguladıkları sosyal de-
mokrat belediyecilik anlayışının 
küresel kriz koşullarında yeni-
den tasarlanması hedefleniyor. 
Yeni Toplumcu Belediyeciliğin 
temel önceliklerini şu şekilde sı-
ralamak olanaklıdır. 

• Kent yoksullarına yönelik 
destek ve yardımları sür-
dürmekle beraber önceliği 
üretkenliğin ve istihdamın 
artırılacağı projelere vermek; 
istihdam olanaklarının kul-

landırılmasında yoksul, en-
gelli ve kadın yurttaşlarımızı 
ilk sıraya yerleştirmek; 

• Bölgesel eşitsizlikleri en aza 
indirmek için bölgesel kal-
kınma planlarına dayalı bir 
çalışma yürütmek; hizmet 
götürülecek alanların seçi-
minde yoksul bölgeleri ön-
celikli görmek; 

• Yoksulluğun ve küresel kri-
zin etkilerini en aza indirmek 
için bazı hizmetlerde bedel/
fiyat artırımına gitmemek, 
olanaklıysa düşürmek; es-
naflarımızın çalışma sürele-
rini esneterek bu süreçten 
doğabilecek zararı asgariye 
indirmeye gayret göster-
mek; 

• Kültür, kongre ve festival 
turizmi açısından ilçenin ta-
şıdığı potansiyeli harekete 
geçirerek; Ankara’yı ulus-
lararası alanda daha bilinir 
kılmanın yanı sıra bu alan-
larda yeni iş ve gelir alanları 
yaratabilmek için uluslarara-
sı festival, kongre ve kültür 
faaliyetlerine önem vermek; 

• Kent yoksullarını yaşam 
alanlarından süren, yeşil 
kıyımına yol açan, beton 
yoğunluğu yüksek “kentsel 

dönüşüm” anlayışına karşı; 

kentsel yenilenmenin nimet-

lerinden öncelikle hak sahibi 

insanların yararlanmasını ve 

bölgede düşük yoğunluklu 

bir yapılaşmanın gerçekleş-

tirilmesini amaçlamak; 

• Sosyal parçalanmanın yanı 

sıra kentsel parçalanmayı 

da azaltmak için çalışmak; 

Ankara’ya kent meydanı 

kazandırmayı; yaya bölge-

lerini ve kültürel merkezleri 

çoğaltmayı; kentlilerin ortak 

vakit geçirebileceği, kenti ve 

kentli olmayı teneffüs ede-

bilecekleri yeni sosyalleş-

me-bütünleşme mekanları 

yaratmayı hedeflemek;

• Kenti yaya, yaşlı, engelli ve 

çocukların rahatça yaşaya-

bileceği şekilde kurgulamak;

• Başta ulaşım, sağlık, eğitim 

hakkı olmak üzere herkes 

için eşit, ulaşılabilir, ucuz ve 

kaliteli hizmetleri kamusal 

sorumluluk olarak görmek;

• Araç öncelikli değil insan 

öncelikli bir ulaşım ve toplu 

taşıma politikasını hayata 

geçirmeye çalışmak;
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Yeni Toplumculuk yolunda 
Acil Müdahaleler, İlk 
Adımlar…

“Yeni Toplumcu Belediye” 
programı doğrultusunda, kente 
yönelik uygulanacak projelere 
ek olarak, Ankara civarı köyler-
de tarım ve hayvancılığın geliş-
tirilmesi ve pazarlama sorunla-
rının çözümüne yönelik kentsel 
tarım projeleri doğrultusunda 
ilk çalışmalara başlanmıştır. 
İstihdamı geliştirmek amacıy-
la değişik atölyeler açılması ve 
bu atölyelerde yoksul ve engelli 
yurttaşlarımızın hazırlanması ve 
buralarda üretilen ürünlerin yine 
kent yoksullarına en ucuz bi-
çimde sunulması hedefleniyor. 
Çankaya Sokakları kadınlara 
emanet ediliyor. Özelleştirilmiş, 
verimsiz ve üretken olmayan te-
mizlik faaliyetleri kadın temizlik 
işçileri istihdamıyla hem ekono-
mik, hem sosyal yaşama hem 
de kent mekanına dinamizm 
getiriyor. Mahallelerdeki Top-
lumsal Dayanışma Merkezleri 
(TODAM) şubelerinde kadınların 
üretim süreci içerisine katılması 
ve ürettiklerini pazarlayabilme-
leri için çeşitli olanaklar hazırla-
nıyor. Bin Çocuk Korosu, Oyun 
sokakları, Yaz Spor Okulları, 
Kreş, Voleybol Okulları ile ço-
cuklar ve gençler yaşama ha-

zırlanıyor, sosyalleştiriliyor, top-
lumsal yaşama uyumlu bireyler 
olarak yetiştiriliyor. İlçemizin iki 
yoksul bölgesinde toplum sağ-
lığı merkezleri ve kreşler, büyük 
bir kent parkı, kent serası, kül-
tür-kongre merkezi, Zafertepe 
İnsan Odaklı Kentsel Yenileme 
Projesi, Engelli ve dezavantajlı-
lara yönelik proje ve uygulama-
ları ile öne çıkan sosyal projeler 
merkezi, çok amaçlı pazar-
yerleri projeleri ile ilk ürünlerini 
ortaya koyacak olan bölgesel 
kalkınma projeleri ile, kentsel 
denge ve bütünleşme hedefleri 
hayata geçiriliyor. Bugün hakim 
olan bireyci-piyasacı, rant ağır-
lıklı anlayışın geriletilmesinde ve 
üretimci, paylaşımcı, katılımcı 
bir sol anlayışın yeniden güç 
kazanmasında yerel toplumcu 
modellerin öncü ve ülke yöne-
timine uzanacak etkisi pekişti-
riliyor. 

Halk Sağlığı sizin 
belediyecilik anlayışınızın 
neresindedir? Toplum 
sağlığı ile ilgili yaptığınız 
çalışmaları anlatabilir 
misiniz?

Belediyemiz, Yeni Toplumcu 
Belediyecilik anlayışına uygun 
olarak geliştirdiği sağlık politi-
kalarını ve bu politikalara uygun 
kurumsal altyapısını hızla haya-

ta geçirerek halk sağlığı alanın-
da yerel ölçekte çözüm önerileri 
sunmaktadır. Amacımız, yurt-
taşlarımızın sağlıklı yaşamalarını 
sağlayacak yeni olanaklar ya-
ratmak ve herkesin bu olanak-
lardan koşulsuz yararlanmasını 
sağlamaktır.

Ülkemizde var olan yoksulluk, 
işsizlik ve gelir düzeyindeki 
adaletsizlik sağlık alanında da 
eşitsizliklere neden olmaktadır. 
Neo liberal politikaların sağlık 
hizmetleri üzerindeki bu olum-
suz etkileri, yurttaşlarımızın 
sağlıklı yaşam haklarının ihlal 
edilmesine neden olmaktadır.

Yeni Toplumcu Belediyecilik 
anlayışı, halk sağlığını her şeyin 
üstünde tutmakta, sağlık hiz-
metlerinin adil ve yaygın hale 
getirilmesini öngörmektedir. 
Sunulan sağlık hizmetlerinin ni-
telikli ve parasız olmasını, tüm 
yurttaşların bu hizmetlerden eşit 
olarak yararlanmasını sağlamak 
en önemli amaçlarımızdandır.  

Belediyemiz, yurttaşlarımızın 
sağlığına katkı sağlayacağına 
inandığımız çalışmalarla, yerel 
sağlık politikalarının belirleme-
si ve hizmetlerin yaygınlaştırıl-
masında akademisyen ve halk 
sağlığı alanında çalışanlarla iş-
birliği içinde hareket etmektedir.
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Genel Sağlık Hizmetleri 

Sağlıkevi Hizmetleri: Do-
kuz sağlıkevinde; birinci ba-
samak sağlık hizmetleri, koru-
yucu- tedavi edici ağız ve diş 
sağlığı ile hemşirelik hizmetleri 
verilmektedir.  2010 verilerine 
bakıldığında, toplam 38,577 
yurttaşımız belediyemize bağlı 
sağlıkevlerinde bu hizmetlerden 
yararlanmışlardır.

Ayrıca, Çankaya ilçesi ve köy-
lerindeki ilköğretim ve lise öğ-
rencilerine, yerinde genel sağlık 
ve ağız-diş sağlığı eğitimi veril-
miştir. 2010 yılı içinde, otuz ayrı 
merkezde yürütülen çalışmalar-
da 8,523 kişi bu hizmetlerden 
yararlanmışlardır.

Önümüzdeki süreç içinde, 
Çankaya ilçesindeki diğer tüm 
lise ve ilköğretim okullarıyla da 
ilişki kurularak, sağlık eğitimi ve 
ağız-diş muayenelerine devam 
edilmesi amaçlanmaktadır.

Yine Sağlıkevlerimizde, üç yüz 
kişiye cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı (CSÜS) konusunda eği-
tim ve sağlık danışmanlığı veril-
miş, üniversite işbirliği ile tara-
ma ekibi oluşturularak elli yaş 
üstü yaklaşık bin yurttaşımıza 
hipertansiyon taraması yapıl-
mıştır.

Evde Sağlık ve Bakım Hiz-
metleri: Yurttaşlarımızın sağlık 
ya da ekonomik koşulları nede-
niyle toplum yaşamından dış-
lanmamaları,  onurları kırılma-
dan yaşamlarını sürdürebilme-
leri için ev ortamında bu hizmet 
verilmekte ya da kendilerine en 
uygun hizmete kolay ulaşmaları 
sağlanmaktadır.

Bu hizmet; engelli (yaş sınırı ol-
maksızın), 65 yaş üstü ve sağ-
lık hizmeti alabilmek için sağlık 
kuruluşlarına gidemeyecek 
durumdaki Çankayalılara veril-
mektedir. 

2010 çalışma dönemimizde, 
6811 yurttaşımıza evde sağ-

lık ve bakım hizmeti verilmiştir. 
2011 yılı içinde yaşlılara yönelik 
hizmetlerimizi, huzurevi proje-
mizi gerçekleştirerek genişlet-
meyi amaçlamaktayız.

Evde Temizlik Hizmetleri: 
Evde Sağlık ve Bakım ölçütle-
rine uygun, fiziksel olarak evini 
temizleyemeyecek (yaşlı, hasta, 
engelli) ve maddi açıdan bakıcı 
ve temizlikçi çalıştıramayacak 
durumdaki kişilerin evlerinde 
daha temiz ve sağlıklı bir ortam-
da yaşayabilmelerine yardımcı 
olmak amacıyla hizmet veril-
mektedir. 2010 çalışma döne-
mimizde 878 yurttaşımıza bu 
hizmet verilmiştir.

Esnaf Vize Hizmetleri: Halk 
sağlığı ve gıda sağlığı alanın-
da; işyerlerine yönelik portör 
kontrollerinin yapılması, izlen-
mesi ve eksikliklerin giderilme-
sini sağlamak için denetlenme-
sini kapsayan, koruyucu sağlık 
hizmeti verilmektedir. 2010 ça-
lışma dönemimizde, 6930 vize 
işlemi gerçekleştirilmiştir.

Cenaze Hizmetleri: Vefat 
eden vatandaşlarımız için 24 
saat defin ruhsatı verilmekte; 
ücretsiz olarak cenaze ihtiyaç 
kutusu ve cenaze nakil aracı 
sağlanmaktadır.

Ayrıca Ankara Üniversitesi ile 
birlikte Türkiye’nin ilk Kök Hüc-
re Enstitüsü’nün kuruluş süreci-
ne katkı vermiş olmanın mutlu-
luğunu da yaşıyoruz. 

Meslek örgütlerinde etkin 
görev almış bir başkan 
olarak meslek örgütleriyle 
ilişkinizi ve meslek 
örgütlerinin önemini kısaca 
anlatabilir misiniz?

Bilimsel ve katılımcı yöne-
tim bizim temel ilkemizdir. Bu 
çerçevede Kent Konseyimiz 
bünyesinde bölgemizdeki tüm 
mesleki ve demokratik örgüt-
lenmelerle işbirliği içinde ortak 
mesai yürüttüğümüz gibi, pro-
jelerimizin bilimsel çerçevesini 
oluşturabilmek için belediyemiz 
bünyesinde kurulmuş olan kent 
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ve tarım, iş ve istihdam, kent ve 
ekonomi, kent sağlığı vb. gibi 
uzman kurullarımızda konuyla 
ilgili üniversitelerin ve meslek 
örgütlenmelerinin temsilcileri de 
yer almaktadır. Ayrıca tüm te-
kil konularda da o konuyla ilgili 
mesleki örgütlenmelerle birlikte 
düşünmeye ve karar üretmeye 
çabalıyoruz.

Kadınlar, çocuklar ve 
engellilere yönelik yaptığınız 
sosyal projeleri basından 
çok yüzeysel olarak takip 
edebiliyoruz. Kısaca 
bunlardan da bahsedebilir 
misiniz? 

Belediyemiz, Yeni Toplumcu 
Belediyecilik anlayışı ile ka-
dınlara, yaşlılara, gençlere ve 
desteğe ihtiyaç duyan herke-
se; cinsiyet, yaş, etnik köken, 
inanç ve fiziksel yetersizliğinden 
dolayı hiçbir ayrım yapılmadan 
hizmetlerin ulaştırılmasını ve 
kentsel yaşama aktif biçimde 
katılmalarını sağlamayı amaçla-
maktadır. 

Belediyemizce, kadınların ça-
lışma hayatına katılması, öz-
gürleşmesi ve fırsat eşitliği ta-
nınması için çok önemli olan 
çocukların bakım ve eğitimini 
sağlamak üzere belediyemize 
bağlı 6 adet gündüz çocuk ba-
kımevinde 3–6 yaş grubu 746 
çocuğa hizmet verilmektedir. 
Ayrıca 3 adet etüt merkezimiz-
de, ilköğretim çağı çocuklarının 
eğitimine katkı sağlamak ama-
cıyla 100 çocuğa hizmet veril-
mektedir.

Pozitif Ayrımcılık

Belediyemiz, toplumsal cinsiye-
te duyarlı ve kadına fırsat eşitliği 
sağlanması konusunda önce-
likli bir anlayışla hizmet vermek-
tedir. Bu nedenle yeni istihdam 
alanlarında kadınlara öncelik 
tanınmakta, katılımcı, yenilik-
çi projeler içinde yer almaları 
sağlanmaktadır. Örneğin; Çan-
kaya Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü personelinin 
% 75’ini kadınlar oluşturmakta-
dır. Kriz koşullarından en fazla 
etkilenen toplumsal kesimlerin 
başında gelen kadın yurttaşları-
mıza istihdamda öncelik tanıyo-
ruz. Kadın temizlik işçilerimizin 
yanı sıra, başkanlık refakatçileri 
sistemini de ağırlıkla kadın çalı-
şanlarımızın istihdamı ile hayata 
geçirdik.

İlk örneğini Esat’ta oluşturdu-
ğumuz Kadın El Emeği Paza-
rı ile kadınlarımızın ekonomik ve 
sosyal hayata katılımını kolay-
laştırmaya çalışıyoruz.

Ayrıca, sivil toplum örgütleriyle 
sürekli işbirliği yaparak, ortak 
çalışmalar yürütülmektedir. Be-
lediyemizin projelerine destek 
ve ortak olan kurumlar olduğu 
gibi üniversitelerin yürüttüğü 
bazı çalışmalara da belediye 
olarak destek verilmekte, bir-
likte üretmenin yeni olanakları 
yaratılmaktadır.

Kadın Danışma Merkezi ve 
Sığınmaevi

Kadın Danışma Merkezi, şid-
dete uğrayan kadınları ihtiyaç 
duydukları sosyal hizmetlere 
yönlendirmektedir. Bu amaçla 
kadın örgütleri, Ankara Valili-
ği, Ankara Barosu, İl Emniyet 
Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlü-
ğü ile işbirliği içinde çalışılmak-
tadır. Ankara Barosu ile şiddet 
mağduru kadınlara destek ko-
nusunda işbirliği için bir prog-
ram yürütmek üzere protokol 
imzalamak üzereyiz.

Kadın sığınmaevinde amacı-
mız; 18 yaşın üstünde, fiziksel, 
duygusal, cinsel ve psikolojik 
şiddete maruz kalmış ya da kal-
ma riski taşıyan kadınlara, psi-
ko-sosyal, hukuki ve ekonomik 
sorunlarının çözümlenmesi sı-
rasında geçici barınma hizmeti 
sunmaktır. 

Sığınmaevinde kaldıkları süre 
içinde kadınlara ve çocuklarına, 
kendilerini güvende hissedebi-
lecekleri bir ortam sağlanmak-
ta, etkisinde kaldıkları şiddet 
nedeniyle yaşadıkları sorunları 
aşmaları için destek verilmekte 
ve yeni yaşam seçenekleri ge-
liştirmelerine yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Ayrıca, çocukla-
ra yönelik eğitim ve rehabilitas-
yon çalışmaları yürütülmektedir.

Açıldığı günden bu güne ka-
dar olan sürede kadın danışma 
merkezine şahsen 671 kadın 
başvuruda bulunmuştur. Bu 
kadınlardan 574’ü ve beraber-
lerindeki 141 çocuk sığınmaevi-
ne yönlendirilmiştir. Sığınmaevi 
toplam 25 kadın ve 43 çocuğu 
konuk edecek kapasitededir. 

2010 yılında Kadın Danışma 
Merkezine 175 yüz yüze, 290 
telefon ile olmak üzere toplam 
465 kadın başvurmuştur. Baş-
vuran kadınlardan Kadın Sı-
ğınma Evi’nde kalması uygun 
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görülen 77 kadın ve 59 çocuk 
kabul edilmiştir. Kadın Sığınma 
Evinde kalma süresi 3 ay olup,  
koşullar değerlendirilerek 3 ay 
daha uzatılmaktadır. 

Çocuk Gündüz Bakımevleri 
ve Etüt Merkezleri

Belediyemiz bünyesinde bulu-
nan 6 adet gündüz bakımevi ve 
3 adet etüt merkezinde; başta 
belediye çalışanları olmak üzere 
tüm gereksinim sahiplerine dü-
şük ücret karşılığı hizmet veril-
mektedir.

1 Ocak - 31 Aralık 2010 tarihleri 
arasında gündüz bakımevleri ve 
etütlerde 846 çocuk bakım ve 
eğitim hizmeti almıştır. Gündüz 
bakım evleri ve etütlerde top-
lam 161 uzman personelle hiz-
met verilmektedir. Bu hizmet, 
gündüz bakımevlerinde 3-6 
yaş, etüt merkezleri ise 7-14 
yaş grubu çocukları kapsamak-
tadır.

Günlük sanat etkinlikleri drama, 
müzik, resim, seramik, dans, 
beden eğitimi, ingilizce, satranç 
dersleri düzenli bir programa 
bağlı olarak her güne eşit bir 
şekilde paylaştırılarak alanında 
uzman öğretmenler tarafından 
verilmektedir.

Sosyal etkinlikler kapsamında 
çocuklarımıza, ayda bir defa si-
nema, tiyatro ve gezi program-
ları düzenlenmektedir. Velilerin 
katılımı ile yıl içinde Takvim Ser-
gisi, Uçurtma Şenliği, Satranç 
Şenliği vb. etkinlikler düzenlen-
mektedir.

2011 çalışma yılı içinde yeni 
çocuk gündüz bakımevleri hiz-
mete alınması planlanmış ve bu 
yönde çalışmalar sürdürülmek-
tedir. Böylelikle bu yılsonuna 
kadar yüz çocuğumuza daha 
bu hizmet verilmeye başlanmış 
olacaktır.

Ayrıca TODAM Şubelerinde 
uygulamaya başladığımız bir 
uygulama ile çocuk sahibi ka-

dınlarımız gün içinde işlerini 
görebilmek amacıyla iki saatlik 
süre için çocuklarını çocuk eği-
timi uzmanlarının görev yaptığı 
Oyun Masalları Odası’na bıra-
kabilmektedirler. 

Gençlik Konukevi 

Gençlik Konukevi, üniversite 
gençliğine yönelik geçici barın-
ma ve beslenme hizmeti ver-
mektedir. Bu hizmet ihtiyaç sa-
hibi kesimlere ulaştırmak ama-
cıyla anne ya da babası hayatta 
olmayan, işsiz ya da dar gelirli 
ailelere mensup kız öğrencile-
re öncelik verilmektedir. Yet-
miş iki kişi kapasiteli Gençlik 
Konukevinde konukların günde 
üç öğün beslenmeleri de dâhil 
tüm ihtiyaçları ücretsiz karşılan-
maktadır. 

2011 yılı başından itibaren 100 
kişi kapasiteli erkek öğrenci ko-
nukevimiz hizmete hazır hale 
getirilmiş, yine bu yıl içinde 
300 kişi kapasiteli kız öğrenci 
konukevinin hizmete açılması 
planlanmış ve bu amaçla ça-
lışmalarımız hızla sürdürülmek-
tedir.

Sosyal Projeler Merkezi

Sosyal Projeler Merkezi’miz 
içerisinde başta engelli yurt-
taşlarımıza mesleki beceri, is-
tihdam ve düzenli iş olanakları 
sağlamaya yönelik atölyeler 
oluşturduk. Eğitim sürecini ta-
mamlayan engelli yurttaşlarımız 
bu atölyeler içinde çalışma ve 
düzenli gelir elde etme olanağı 
bulacak. 

Yine Sosyal Projeler 
Merkezi’miz içinde engelli yurt-
taşlarımızın üniversiteye hazırlık 
süreçleri ile ilgili çalışmalar yürü-
ten Engelsiz Dershane çalışma-
mız bulunmaktadır.

 Şu anda faaliyette olan ve zi-
hinsel engelli çocuklarımıza yö-
nelik başarılı bir rehabilitasyon 
projesi olan Çengel Kafe uygu-

lamasının 2.sini Sosyal Projeler 
merkezi’miz içinde oluşturaca-
ğız… 

Engellilerin Sosyal Yaşama 
Katılımı

Kenti engelli yurttaşlarımızı dü-
şünerek tasarlamak çok önemli. 
Engelli yurttaşlarımız eşit biçim-
de sokağa çıkacak olanaklara 
sahip değilse; hayata da eşit ve 
engelsiz biçimde karışamazlar. 
Karanfil, Konur, Yüksel’de yap-
tığımız düzenlemeler sırasında 
engelli yurttaşlarımızın hayatını 
kolaylaştırmak amacıyla özel 
düzenlemeler ile “engelsiz bir 
mekan” oluşturmaya çalıştık. 
Rampalar ve asansör sistemi 
planladık. Işıklandırma sistemini 
de engelli yurttaşlarımızın hare-
ket alanını rahatlatacak biçimde 
uyguladık. 

Ayrıca, Çankaya Belediyesi En-
gelli Spor Kulübümüz atletizm, 
futbol, yüzme, golball, satranç, 
halter, judo vb. dallarda çalış-
malarını sürdürüyor. Kulübü-
müz bünyesinde toplam 22 milli 
sporcumuz var. 



772011 • Sayı: 2

“Oyun Sokakları” 

Sokakları, taşıtların yanı sıra 
özellikle okul öncesi ve ilkokul 
çağındaki çocukların, yaşlıların, 
engellilerin, genel olarak her 
yaştan insanın daha fazla kulla-
nır hale gelmesi, sokak sakinle-
rinin sosyal etkileşim olanakları-
nın artırılması ve yaşayan, canlı 
sokaklar oluşturulması amacıy-
la “Oyun Sokakları Projesi”ni 
hayata geçirdik. 

Sokakta trafik yavaşlatma dü-
zenlemelerinin yanı sıra, bazı 
peyzaj ve oyun düzenlemeleri 
de yapılmaktadır. Sokağa ağaç 
ve çiçekler dikilmekte, çocukla-
rın daha rahat oyun oynamaları, 
yaratıcı oyunlar kurabilmeleri-
ne yönelik donatı ve mekânlar 
oluşturulmaktadır. Ayrıca çeşitli 
oturma birimleri de yerleştirile-
rek yaşayan bir sokak mekânı 
yaratılmaya çalışılmaktadır…

Türkiye’de başka bir örneği bu-
lunmayan “Oyun Sokağı”nın ilki 
Birlik Mahallesi 455. Sokakta, 
ikincisi de Dikmen Osman Te-

Bunların yanında, engelli yurt-
taşlarımıza yönelik evde bakım 
hizmetleri gerçekleştirmekteyiz. 

Bin Çocuk Korosu

Seçimlerden önce söz verdi-
ğimiz Bin Çocuk Korosu için 
uzun ve yoğun çalışmalar yü-
rüttük. Çalışmalarımızın karşı-
lığını da aldık. Tüm çocukların 
yaşlarına uygun şarkı söyleme 
alışkanlıklarının geliştirilmesini; 
çocuklarımızın girişken, özgü-
vene sahip sağlıklı nesiller ola-
rak yetişmesini, çocuklarımız-
daki sanat sevgisini geliştirmeyi 
ve ilköğretim okullarındaki ve 
Ankara’daki tüm çocuk koro-
larını desteklemeyi amaçlayan 
çocuk koromuz, 25 ayrı çocuk 
korosundan oluşuyor ve şu an 
itibariyle 1150 çocuğumuzu 
kapsıyor. Bin Çocuk Koromuz 
şu ana kadar ilki Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestrası ile 
birlikte 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nda 
olmak üzere iki büyük konser 
gerçekleştirdi. 

miz Mahallesi 931. Caddede 
Ayhan Sümer Parkı yanındaki 
1002. ve 1003. sokaklarda uy-
gulandı…

Diğer çocuk dostu hizmet-
ler

Dünya Astronomi Yılı vesilesiyle 
her okula bir teleskop dağıttık.

Çocuklarımıza Dünya Masalları 
kitap serisinin dağıtımını ger-
çekleştirdik. 

Çocuk Sanat Atölyeleri etkinliği 
gerçekleştirdik. 1100 çocuğu-
muz bu atölyelere katılarak sa-
natsal yaratıcılığın ilk adımlarını 
attılar.

Ücretsiz olarak gerçekleştirdi-
ğimiz yaz spor okulları futbol, 
voleybol, basketbol, tenis, step 
dans, satranç, halk oyunları ve 
tekerlekli basketboldan oluşan 
spor okullarına bu yıl 1483 öğ-
renci katıldı. 

Bölgedeki tüm okullarımıza 
sorun talep anketi yolladık, 
öneri-istek tespiti yaptık. Ve 
buradan bize ulaşan tüm talep-
lere yanıt vermeye çalıştık. 

Görev döneminiz bittiğinde 
en çok hangi projenizle 
hatırlanmak isterseniz?

Çankaya civarındaki kırsal böl-
gelerde tarımı, hayvancılığı ge-
liştirmeyi, Ankara’nın gıda soru-
nunun çözümüne katkı sunmayı 
hedefleyen Kent ve Tarım Pro-
jesi gibi ya da Ankara’ya yeni bir 
kent meydanı kazandırmak ve 
belediyemize bir hizmet binası 
kazandırmak gibi çok sayıda 
önemsediğim proje var. Ama 
tek tek projelerle anılmaktan 
çok 2010’lu yıllarda hakim olan 
neo-liberal belediyecilik karşısı-
na alternatif bir toplumcu bele-
diyecilik programı ve pratiğiyle 
çıkmış ve bu anlamda da ba-
şarılı olmuş bir belediye başkanı 
olabilmeyi ve böyle hatırlanmayı 
çok daha fazla önemsiyorum.
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Oral muayene için yeni bir cihaz: VELscope

VELscope ağız kanseri tarama sistemi, dişhekimliğinde anormal dokuların erken teş-
hisinde güvenilir ve kolay kullanıma sahip devrim niteliğinde bir cihazdır. Patentli VEL 
scope teknolojisi British Colombia Kanser Kurumu ve MD Anderson Kanser Merkezi 
işbirliğiyle geliştirilmiştir. Doku floransının direkt olarak izlenme prensibi temel alınarak 
anormal dokuların varlığı esnasında oluşacak florasans değişikliklerine göre lezyonların 
tespiti prensibine dayanıyor.

VELscope el aparatı oral kavitenin florasans ısığıyla kaplanmasını sağlayan güvenli bir 
mavi ışık yayıyor. Bu ışık dokuyu epitelyum yüzeyinden bazal membrana ve altındaki 
stromaya kadar geçerek dokunun florasans yansıtmasını sağlıyor. Bu şekilde klinisyen 
normal ve anormal dokular arasındaki florasans farklılıklarını gözlemleyerek anormal du-
rumları tespit ediyor. VELscope  bir önemli özelliğidekesin olarak yüzeye henüz çıkma-
mış lezyonların fark edilmesini sağlayan non-invaziv tek cihazdır.

Wave one 

Dentsply ‘ın rotary egelerdeki son 
sistemi;

Geometrik dizaynıyla optimal perfor-
mans ve kullanım kolaylığı sağlayan 
yeni ege sistemi firmanın e3 tork 
kontrol cihazı ile resiprokasyon 
hareketi  yaparak kullanılıyor. Tüm 
sekilendirme işlemi bir kanal eğesi 
ile bitiriliyor. Tescilli M-wire nikel tit-
anyum teknolojisi kullanılarak üretilen 
eğelerin resiprokasyon hareketi 
ile kanal içi vidalanma veya kırılma 
riski  azalıyor. Kanal şekillendirme 
süresinden  %40 tasarruf sağlıyor. 
Kanal anatomisini bozmadan  kanal 
başına tek eğe ile tüm şekillendirme 
işleminin bitirildiği tek kullanımlık bir 
seçenek.

Sonic fill

Kerr in yeni kompozit sistemi sonic 
fill 5 mm derinliğe kadar olan  kavi-
telerde hızlı  dolğu yapmayı sağlıyor 
firma  dolguyu uygulamakla parlatma 
arasındaki sürenin 3 dakikadan daha 
az oldugunu bildiriyor.

Bu sistem ilk ve tek kullanımı kolay ve 
gerçek tek aşamalı kompozit sistem. 
Özel aleti sayesinde  viskozitesi dü-
sürülmüş kompozit materyalinin özel 
aleti ile kaviteye yerleştirilmesi zah-
metsiz uygulama ve  iyi bir adaptas-
yon sağlıyor.

Kaviteye konulduktan sonra hızlıca 
akıskanlıgı azalıp  el alaetlerine ya-
pısmadan  kolay şekillendirilebiliyor.
Düşük polimerizasyon büzülmesi,  
yuksek dayanıklılık, yüksek derinlikte-
de sorunsuz sertleşme ile rahatlıkla ve  
güvenle uygulama imkanı veriyor. 

Osseo speed tx profile implantları

Anatomik yapılarla uyumluluk için  bo-
yun kısımları egimli dizayn edilmistir.
bu implantlar egimli kret varlıgında 
marginal kemik seviyesi  ve estetik 
gorunum arasında sorun yasanan 
durumlarda bu sorunu ortadan kal-
dırmak ıcın uretılmıstır   .bu implant 
dizaynının anatomik yapıya iyi adapte 
olması sebebi ile estetik gereksini-
mi olan yerlerde kullanılabilir.ancak 
eğimli boyun kısımları nedeniyle yer-
leştirilme  sırasında dikkatli kullanılma-
lıdır (Astra tech). 
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2010 yılı bir dalganın başladığı yıl 
oldu. Yılın başında Steve Jobs 
tarafından tanıtılan iPad yepyeni 
bir ürün segmenti yarattı, tablet 
bilgisayarlar hayatımıza girdi. Aslında, 
doğrusunu söylemek gerekirse tablet 
bilgisayarlar Microsoft’un seneler 
önce üzerinde çalıştığı bir projeydi, 
ancak hem tasarımda uygun bir dilin 
yakalanmamış olması hem de işletim 
sisteminin tablet kullanımına uygun 
bir şekilde optimize edilmemesi bu 
girişimin başarıya ulaşmamasına 
neden olmuştu. Apple ise iPhone’dan 
edindiği deneyimleri kullanarak tablet 
bilgisayar segmentinde yepyeni bir 
akım yarattı.

Apple’ın 2010 yılında açtığı yolda 
hızlı bir şekilde ilerledi, diğer üreticiler 
O’nun hızına ayak uydurmakta 
o kadar da başarılı olamadı. Bu 
nedenle 2010 yılı gerçekten de 
iPad’in yılı oldu. iPad tablet bilgisayar 
pazarından büyük bir hakimiyet 
kurdu.

2011 yılında ise rekabet çok daha 
çetin geçecek. Google’ın Android 
işletim sisteminin tabletlere özel 
versiyonu Honeycomb ile çalışan 
tabletleri görmeye başladık ve bu 
tabletlerin sayısı yıl içinde daha da 
artacak. Bu, iPad’in daha fazla 
rakibi olacağı anlamına geliyor. 
Apple da iPad’in yakalamış olduğu 
bu momentumu kaybetmemesi için 
yenilenmiş olan 2011 model tableti 
iPad 2'yi bu ayın başında tanıttı.

iPad 2 11 Martta ABD’de satışa 
çıktı, 25 Mart günü ise uluslararası 

lansman gerçekleştirildi. Takip 
ettiğimiz kadarıyla iPad 2 her yerde 
büyük bir ilgiyle karşılanmakta.

Öncelikle A4 işlemci ile 10 saat 
olan pil ömrü yeni A5 işlemci ile de 
devam ediyor. Stand-by süresi aynı 
birinci nesil iPad gibi neredeyse 
bir ayı geçen bir süre beklemede 
kalabiliyor.

iPhone üzerinden görüntülü 
görüşme yapılabiliyor. Yani iki iPhone 
4 kullanıcısı önde ve arka kısımda 
olan kameraları kullanarak birbirlerini 
görerek görüşme yapabiliyorlar. 
Bu özellik yeni iPad 2 içerisine 
de eklenmiş. Face Time özelliği 
sayesinde bir iPhone 4 kullanıcısı 
ya da iPad 2 ile bir başka iPad 2 
kullanıcısı kameralar üzerinden 
görüntülü görüşme yapabilecekler.

13.4mm kalınlıktan 8.8mm gibi daha 
ince bir yapıya bürünecek iPad2 
üzerindeki yan kamera ile 720p 
HD kayıt yapılabiliyor. Ayrıca HDMI 
üzerinden 1080p çıkış sağlanabiliyor.

iPad 2 kullanıcıları aynı zamanda 
Photo Booth uygulamasını entegre 
şekilde kullanabilecekler. iPad 2 
içerisindeki gömülü kameranın 
avantajlarını kullanabilecek şekilde 
Photo Booth ile çekilen fotoğraflara 
efektler uygulayıp manipule 
edebiliyor olacağız. Photo Booth 
aynı anda 9 fotoğraf efektini birden 
sunabilen ve her bir ayrı fotoğrafın 
üzeri tıklandığında farklı efekt 
uygulayabilen bir uygulama.

Kullan at USB bellekler beğeni 
topluyor!

USB belleklerin de kullan - at modeli 
olur mu demeyin. İşte kağıt gibi 
koparılabilen USB bellekler!

Kullanıldıktan sonra çöpe atılabilen 
telefonlardan sonra, kullanıldıktan 
sonra atılabilen flash bellekler de 
piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 
"Flashkus" isimli bu bellek henüz 
yalnızca bir konsept ancak üretim 
aşamasına geçerse birçok alanda 
kullanılabilir. Flashkus, Alexei 
Lyapunov ve Lena Ehrlich'in 
tasarımından Art Lebedev 
Stüdyo'da ortaya çıkıyor. Oldukça 
ucuz olması düşünülen bu ürün 
bir kartın üstünde geliştiriliyor ve 
kullanıcılar istedikleri zaman kağıt 
yırtar gibi bu kartın bir kısmını 
koparıp kullanıyor. Arkadaşlarınıza 
film, müzik gibi dosyaları vermek 
için kullanabileceğiniz bu ürün, 
tasarımcılara göre disketlerden 
bile daha çok kullanıcıya ulaşabilir. 
Umarız bu konsept uygun bir fiyata 
üretim aşamasına getirilebilir.



80 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

1870’li  yıllarda Hindistan’dan dönen İngiliz su-
bayları, Badminton’u J.L. Baldwin’in koyduğu 
kurallara göre oynamaya başlamışlardır. Dört 
yıl gibi kısa sürede İngiltere’de ilk  badminton 
kulübü kuruldu ve kuralları belirlenen oyun ülke 
geneline yayıldı. Ancak uzun süre sosyete sporu 
olarak anılmıştır. Daha sonra çeşitli ülkelere yayı-
lan badminton, 1934’te Milletlerarası Badminton 
Federasyonunun kurulması ile yeni bir ivme ka-
zanmıştır. 1934’ten beri özellikle Çin ve Endo-
nezya bu oyunda hayli başarılı olmaktadırlar. 

Badminton,  ilk kez 1972 Münih Olimpiyatları’nda 
olimpiyat sahnesine gösteri sporu olarak çıkmış-
tır. Yine, 1988’de Seul’da  bir kez daha denenen 
badminton, 1992’de Barselona’da esas spor 
olarak ilk kez oynanmıştır.

Asya ülkelerinin yanı sıra Danimarka ve 
İngiltere’de bu oyunda en iyi olan ülkeler ara-
sında yer almaktadır. Badminton esasında atası 
sayılan sporlardan çok farklılaşmamıştır. Denile-

bilir ki; 1800’lerde nasıl oynanıyorsa, bugün de 
hemen hemen aynı  şekilde oynanmaktadır.

Türkiye’de Badminton
Türkiye  Badminton Federasyonu 31 Mayıs 1991 
Tarihinde kurulmuştur. 3 Kasım 1991 Tarihinde 
104. Üye sıfatıyla Uluslararası Badminton Fede-
rasyonu tarafından tam üyeliğe kabul edilmiştir.

Türkiye  Badminton  Federasyonu’nun  ilk  baş-
kanı  İrfan Yıldırım’dır. Daha sonra  Akın Taşkent 
ve  A. Faik İmamoğlu görev yapmışlardır. 2004 
yılında yapılan seçimlerde Murat Özmekik fe-
derasyon başkanlığı görevine seçilmiş ve halen  
görevine devam etmektedir.

Ülkemizde kısa bir özgeçmişe sahip olmasına 
rağmen, badminton son derece zevkli ve mü-
cadele gerektiren bir spor dalı olması sebebiyle 
toplumumuzun her kesiminde büyük bir ilgi gör-
müştür. 

Badminton Federasyonu başkanı Murat Özme-
kik faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi;

Badminton
Badminton  aslında  kılınç kullanmaya benzeyen bir oyun olup ilk kez format 
kazanması M.Ö 5. yüzyılda Çin'de olmuştur. Badmintonun atası sayılan Ti Jian Zi 
adı verilen bir oyun Çin'de oynanırmış. Yine badmintona benzeyen bir oyun, 19. 
yüzyıl ortalarında Hindistan'da poona adıyla oynanıyormuş. Birçok açıdan günümüz 
badmintonuna benzeyen bu oyunu gören İngiliz subaylar, 1860 yıllarında bunu 
ülkelerine getirmişler. Beauford Dükü’nün kızları bu oyunu ilk defa Badminton 
Evi’nde oynamışlardır. Badminton ismi de bu salondan gelmektedir.

J.L. Baldwin isimli sporcu, bu sporun kurallarını ilk koyan kişidir.
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Badminton Federasyonu olarak 6 Yıllık 
dönemde Yurt içi faaliyetlerimizin yarısını 
sponsorluklarla yaptık

Yaklaşık 1.000.000. TL’den fazla sponsorluk ge-

liri elde ettik. Badminton Federasyonu  imzaladı-

ğı sözleşme adetlerine göre 61 Federasyon ara-

sında 50 Sözleşme ile ilk 3 Federasyon arasında 

yer almıştır. Badminton Federasyonu Sponsor-

luk Geliri açısından da şu an ilk 10 Federasyon 

arasında yer almaktadır. Son 6 Yılda Türkiye'de 

yapılan Uluslararası turnuva, Olimpiyat eleme 

turnuvaları  ve Balkan Şampiyonalarının çoğunu 

Sponsorluk yoluyla yaptık. Sponsorluk yoluyla 

Federasyonumuza 4 adet minibüs ve 1 adet bi-

nek oto aldık. Bu dört araçla Ulusal-Uluslararası 

faaliyetlerimizi araç kiralamadan yapmaktayız. 

Tesis ve Yatırım Faaliyetlerimiz 
sürmektedir

Samsun Bafra’da Derbent barajı kenarında bulu-
nan daha önce DSİ'ye bağlı bulunan “GÖL EVİ” 
Enerji Bakanlığı ve ardından Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü tarafından Federasyonumuza tahsisi 
alınmıştır. 2 yıldan bu yana Badminton Federas-
yonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi olarak 
kullanılmaktadır.

Murat ÖZMEKİK / Federasyon Başkanı



82 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Kırıkkale Keskin'de İl özel İdaresine ait spor sa-
lonu Badminton Federasyonuna tahsisi yaptırıl-
mış olup yine 1 yıldan fazladır hem Milli Takımlar 
Kamp Eğitim merkezi hem de Türkiye Şampiyo-
nalarımızın yapıldığı bir  tesis olarak kullanılmak-
tadır.

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu içerisinde 
bulunan  konaklama  yerleri federasyonumuz ta-
rafından tefriş edilmiş olup İstanbul'da yaptığımız 
Ulusal ve Uluslararası  faaliyetlerde  ve kamplar-
da ücretsiz kullanılmaktadır.

Ankara Keçiören’de bulunan 5047 m2’lik arsa 
Ankara B.Şehir Belediye Başkanlığından Bad-
minton Federasyonuna tahsisi alınmıştır, arsa 
üzerine Badminton Olimpiyatlara Hazırlık Kamp 
Merkezi , Spor salonu ve Federasyon bürosu 
yapılmak üzere projeleri çizdirilmiş olup 2011 yılı 
itibari ile inşaatına  başlanacaktır. Proje ile ilgili 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzden  2010 
Yılında 5 Trilyonluk bir maddi destek sözü alın-
mıştır. 

Avrupa da derece yapan Milli takımımız ve 
sporcularımız var

2010 Yılında Liselerde Bayanlarda Bursa Çelebi 
Mehmet Lisesi ile Dünya 2.si, erkeklerde Bursa 
Demirtaş Endüstri Meslek lisesi ile de Dünya 
3.sü olduk. Yine Liseler Karma Bayan takımında 
Dünya 3.sü olduk.

2009 Yılında Slovenya da yapılan 17 Yaş Avrupa 
Şampiyonasında Türk Badminton tarihinde ilk 
defa  Takım  halinde Avrupa 3.sü olduk. 

17 Yaş Milli Takımımız belki de tarihte ilk defa 
Danimarka Milli takımlarını yenerek turnuvada 
Şampiyon olmuştur.

13-15-17 ve 19 yaş gruplarında  ülkemiz  her yıl 
Balkanlarda Şampiyon olmaktadır. 2009 yılında 
Balkanlarda 100 madalya’dan 70’ini Türk Milli 
Takımı almıştır.

Dünya Şampiyonalarında ilk 15’deyiz. 2012 
Olimpiyatlarına 2  Türk Sporcu gönderme aşa-
masına geldik.
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Dünya sıralamasında 3 sporcumuz ilk 110 sıraya 
kadar yükselmiştir. 

2009 Yılında madalya sıralamasında 181 Ma-
dalya ile diğer Federasyonlar arasında  Atletizm, 
Güreş ve  Karate’den sonra 4. Federasyon ol-
duk.

Federasyon faaliyetlerine sporcu gönderen 
kulüplerimize her 2-3 ayda bir top ve raket 
yardımları yapıyoruz. Yaptığımız girişimler 
ile badminton lisans çıkarma yaşını 6’ ya 
kadar  düşürdük.

Başarılı sporcu yetiştiren Antrenörlerimize her 3 
ayda bir “antrenman desteği” adı altında maddi 
destek yapıyoruz. “Olimpik Sporcu Yetiştirme 
projesi” adı altında bütçemiz içerisinden yaklaşık 
30 sporcuya 3’er aylık maddi destek yapıyoruz.

Antrenörlerimizi Çin ve Malezya‘ya  12’şer gün-
lük Antrenör eğitim seminerlerine gönderdik.

Cezaevlerinde Badminton Eğitimi Veriyoruz

Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü ile imza-
ladığımız protokol çerçevesinde 2006 Yılından 
beri 100 Ceza ve Tevkif evinde 10.000’e yakın 
hükümlü ve tutuklu Badmintonla tanışmış ve 
bunların çoğu şu an Badminton Eğitimi almakta-
dır. Bugün örnek olarak Diyarbakır, Erzurum ve 
Metris Cezaevinde yaklaşık 300’er hükümlü ve 
tutuklunun Badminton Eğitimi  aldığını ve Ceza 
ve Tevkif evlerinde yaklaşık 400 gardiyan bad-
minton antrenörün badminton eğitiminden ücret 
almaktadır.

2007, 2009 ve 2010 yılı Cezaevleri Türkiye Bad-
minton Şampiyonalarına 100’den fazla hükümlü 
ve tutuklu katılmıştır.

SHÇEK’lerde Badminton Eğitimi Veriyoruz, 
2011 Yılında SHÇEK’ler arası Türkiye 
Badminton Şampiyonası düzenleyeceğiz.

50 SHÇEK Eğiticisi Badminton Antrenörlük kur-
suna alınmıştır. Şu an SHÇEK yurtlarında 500 
çocuğumuz Badminton Eğitimi almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız 
protokol çerçevesinde 81 ilde spor salonlu 
okullara malzeme dağıttık.

Milli Eğitim Bakanlığı ile “Okullarda Sporun yay-
gınlaşması“ ile ilgili Futbol federasyonundan son-
ra Protokol imzalayan 2.Federasyon Badminton 
federasyonu olmuştur. Bu protokole göre 81 
ilimizde spor salonu olan bütün okullarımıza 
Badminton  malzemesi dağıtarak bu okullarda 
Badmintonu başlatmaya başladık. 

Lisanslı Sporcu sayımızı  3.900'den 
30.000'ne çıkardık. Antrenör sayısında en 
fazla Antrenörü olan 2.Federasyondur. 
 
2012 Olimpiyatlarına hazırlanıyoruz, 
olimpiyatlara sporcu göndereceğiz 

Uluslararası  alanda başarılı sporcular yetiştirmiş 
bir yabancı antrenör ve Türk Antrenörlerden oluş-
turacağımız bir antrenör  kadrosu ile seçilmiş spor-
cu kadromuzu 2012 Olimpiyatlarına hazırlıyoruz. 
 
81 İlimizde bulunan 200  Spor kulübümüze ve 
yaklaşık  1.000 okula Badminton Malzemesi da-
ğıtıyoruz, sokakta çalışan çocuklarla ilgili sosyal 
projemize başvuru yapan Beden Eğitimi Öğret-
menlerimiz ve Antrenörlerimize gerekli malzeme 
desteğini sağlıyoruz ve köy okullarını da unutma-
dık, 100 köy okuluna malzeme göndererek bu 
okulları Badmintona başlatıyoruz.

Hayata geçirmeye çalıştığımız  
hedeflerimiz büyük
 
81 ilimizdeki okullara yönelik Eğitim ve Gelişim 
Kamplarını tamamlayacağız. Lisanslı Badmin-
toncu sayısını 2012 Yılında 100 bine çıkara-
mayı hedefledik, 2012 Olimpiyatlarına mutlaka 
sporcu göndereceğiz. “Badminton Antrenör 
Akademisi”ni başlatacağız,  2016 yılında 1 Mil-
yon Lisanslı Badmintoncu sayısına ulaşarak Tür-
kiye de Badmintonu en yaygın branş yapacağız.  
 
Son olarak; “İnsanların en hayırlısı onlara en fay-
dalı olandır, sözünden yola çıkarak sağlıklı bir 
toplumda barış içerisinde yaşamak için insanı-
mıza yatırım yapıyoruz.”
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AA; Zafer bey öncelikle çok teşekkür ederim rö-
portaj için . Her şey Ağır Romanla başladı gali-
ba.

ZA;    Ben Ağır Romanı ilk defa Balıkesirde devlet ti-
yatroları turnesinde gördüm. Matine suare arasında 
canım sıkıldı, bir kitapçıya girdim. Baktım ağır bir ro-
man. Anlamını o anda çözemedim. Aslında  roman 
argosunda kullanılan bir deyim. Sonra okudum ve 
bir solukta bitirdim. Daha sonra bundan ne kadar 
güzel bir sinema filmi olur diye düşündüm. İnanılmaz 
bir şekilde gaftici Fethi Hakkı rolünü oynamıştım, 
çok güzel bir karakter. İyi yazıldığında oynanabile-
cek mükemmel bir rol. Varlıktan yaşadıktan sonra 
sahtekar bir imamın elinde dilendirilen bir adamın 
öyküsünü anlatan müthiş bir karakter. Filmde bu 
son bölüm, patlamadan sonra  yoktu. Tiyatronun 
başlamasına 3-4 saat var, Atatürk Kültür merkezin-
deyim,  Müjde Ar aradı “ konuşmamız lazım, ben 
Taksimdeyim yürüyerek bile gelirsin” dedi. Gittim 
bana bu rolü önerdi, hayatımın ilk sinema filmiydi. 
Cem Karacanın bir gün belki hayattan şarkısı beni 
bir anda çocukluğuma götürmüştü, eski plak ve pi-
kapların olduğu döneme. Güzel bir filmdi ve kastı 
çok iyiydi. Tabi ben olsam siyah beyaz çekerdim. 
Mustafa Altıoklar’a da teklif ettim. Türk sineması için 
yeni bir tarzdı ve  görkemli bir çıkış yapması isten-
mişti.

AA; Zafer hocam sanat yaşamınızı kısaca özet-
leyebilir misiniz?

ZA; Ben devlet  memuru bir babanın oğluyum. 
Türkiye’de gezmedim yer kalmadı. Aslen Erzurumlu 
bir ailenin çocuğuyum. Dedemin Türküleriyle büyü-
düm, çok güzel türküleri vardır dedemin. “Tanrıdan 
diledim bu kadar dilek” mesela onundur. Babamın 
sayesinde evde şarkı söylenen neşeli bir aile ortamı 
oldu. Belki 5 bin şarkı bilir babam, Allah uzun ömür 
versin. Dedem besteci olduğu için babam da ken-
dini yetiştirmiş. Kars’ da doğdum 1961 yılında Anne 
tarafım Kafkas kökenlidir. Bununla da gurur duyarım 
Kafkasların bende ayrı bir yeri vardır, müziği, dans-
ları  beni çok etkiler.

AA; Muhteşem bir kültür. Karadeniz de öyle.

ZA; Karadeniz dediniz de 5 yaşındayken babamın 
Trabzon!a tayini çıktı. İlk defa denizi orada gördüm 
ve yüzmeyi de lazlardan öğrendim. Ganita çay bah-
çesinin önündeki kayalıklardan bütün yaz çocuklar 
denize atlarken ben ve Selim zavallı biçimde bakı-
yorduk. Sonra mahallenin laz delikanlıları geldiler, 
bize siz neden yüzmüyorsunuz dediler. Ben de biz 
yüzme bilmiyoruz dedim. Sonra anladılar ki biz dı-
şarıdan gelmişiz. Yüzme öğrenmeniz lazım dediler. 
Nasıl dedik, atlayın biz gösteririz, korkmayın biz va-

Hazırlayan :   Alper ALKAN

Röportaj

ZAFER ALGÖZ
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rız dediler. Sonra bizi suya attılar. Peşimizden onlar 
da atladılar, karnımızın altından tutup bize yüzmeyi 
öğrettiler. 3-4 saat sonra biz kendimiz suya atlayıp 
yüzmeye başlamıştık. Trabzon Dumlupınar ilkoku-
lunda okudum. Hala görüştüğüm Trabzonlu dostla-
rım var, bir tarafım hala Trabzonludur. Hem Beşik-
taş hem de Trabzonsporluyum. Trabzon ve kültürü 
benim ufkumu açtı . Ortaokul ve liseyi de Bursa’da 
konservatuarı ise Ankara’da okudum. Hem Ankara, 
hem de Bursa’da çalıştım. Devlet Tiyatroları saye-
sinde bütün illeri gördüm.

AA; İlk tiyatro deneyiminiz nasıl oldu?

ZA; Tesadüfen Ortaokulda iken oldu. Okulumuzda 
bir gösteri salonu vardı, hocamız dedi ki bu kadar 
güzel salonumuz var biz de güzel bir eser ortaya  
koyalım dedi.  Haftada 4 saatimiz boştu. Millet top 
oynardı, kızlar dedikodu yapardı, biz oyun oynar-
dık. Kadıncağız bize bir oyun buldu. Kemalettin 
Tuğcu’nun yürek yakan bir  hikayesi. Adam sakat 
tekerlekli sandalyede, zalim ablası miras derdinde 
ve biz dört arkadaş bunu oynamaya çalışıyoruz. 
Hocamız olmadığı zamanlar biz o ciddi tekstle kafa 
bulmaya başladık, komedi yapıyoruz. Araya laflar 
sıkıştırdık, sınıf ölüyor gülmekten. Bu arada hocanın 
haberi yok. Ona ciddi prova yapıyoruz diyoruz.  Ar-
kadaşlara ise komedi. Bir gün birisi bizi ispiyonladı. 
Sonra hoca çağırdı, komedi halini bende göreyim 
dedi. Önce çekindik, sonra oynadık. Kadın altına ka-
çırdı gülmekten. Bu olağanüstü bir şey, böyle oyna-
yın dedi. Ne kadar cesur bir öğretmenmiş. Okulda 
bir değil, istek üzerine tam yedi gösteri yaptık. Orta-
okul öğretmenim Birgül hanım oyunu, beni görmüş, 
bana dedi ki; “Bursa devlet tiyatrosunun kursları var 
git başvur ” dedi. Gittik, kalabalık, sanatçılar var. Bir 
şey fark ettim, orada en küçük Erkan Can ile benim. 
Erkan altı yaşında, ben ise 14 yaşındaydım. Sınava 
girdik yaşınız küçük,18 yaşını doldurmuş olmanız 
lazım dediler. Jüriden biri “ne hazırlamışlar, bir gö-
relim, yaşları küçük ama oynasınlar ” dedi. Oynadık, 
Erkan ile beni hemen misafir olarak aldılar, yaşınız 
küçük ama isterseniz derslere girin dediler. Bizi he-
men çocuk oyunlarında sahneye çıkardılar. Sonra 
ben akademik olarak da bu işi yapayım istedim ve 
Ankara Devlet Konservatuarına girdim, 1985 yılın-
da da mezun oldum. Cebecideki eski okulda 2 yıl 
pardon 3 yıl  okudum yeni okulda ise 1 yıl okudum. 
Eski okul muhteşemdi, orayı hala gördüğümde içim 
sızlıyor. Bence konservatuar olarak o bina hizmet 
vermeliydi. Konservatuarda parasız yatılı okuma 

hakkını elde ettim, benim için büyük bir avantajdı ve 
aileme yük olmamamı sağladı. Başka avantajları da 
oldu. Kendi çamaşırımı yıkamak, toplu bir ortamda 
kalmak. Bunlar insanı  farklı gelişim içine sokuyor. 
Kendi çocuklarımda bunu göremiyorum. Okulda 
çok önemli hocalarım vardı. Rahmetli Cüneyt Gök-
çer ve Müşfik Kenter. Türkiye’nin en önemli iki aktö-
rü. İki sene Bursa tiyatrosu sonrasında İstanbul dev-
let tiyatrosuna tayin oldum. İlk filmim Ağır Roman 
oldu, ilk dizimde rahmetli Kemal Sunal’la oynadığım 
“Saygılar bizden ”diye bir diziydi, dizide Adliyede 
mübaşirdim. Rahmetli Zeki Öktemin bir dizisiydi. 
“Salkım Hanımın Taneleri ” , Cem Yılmaz'la yaptığım 
filmler var.

AA; Yahşi batıda da rol aldınız.

ZA; Evet iç Anadolulu bir şerifi canlandırmıştım.

AA;Peki yakın zamanda yeni bir sinema projesi 
var mı?

ZA; Yok ama hayat  bu her  an her şey olabilir. Kıs-
met biraz da. 

AA; Günümüzde sanatçılar eskiye  oranla daha 
mı bireyseller, toplumu göz ardı ediyorlar diye-
bilir miyiz?

ZA; Televizyon sektöründe sanat için sanat yapıl-
maz zaten. Paranın hükmettiği bir sektördür. Bir iş 
reklam getiriyorsa o reklamı da bir kanalın paraya 
dökmesi sonucu o pastadan o işi yapanların da pay 
alması ile alakalı bir şey bu.

AA; O zaman sektör sanatçıları buna itiyor.

ZA; Tabi ki . Ben televizyon işini vatana millete fay-
dası olsun diye yapmam. Sanatçılar da zaten para 
kazanmak için dizlerde oynuyorlar, sadece Cem 
Yılmaz’ın konumu farklı. Televizyon dünyasına bir 
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dizi yapmıyor. Kendine ait bir tarzı var. İstediği si-
nema filmini yapabiliyor. Bizim sektör çok caziptir. 
Herkes artist olmak ister. Bana da bir rol verilse diye 
düşünür. Ama doksan dakikalık bir dizi için altı gün 
uğraşılır, kimse bilmez bunu ve 24 saat çalışıyorlar. 
Hepsinin arkasında çok büyük bir emek var.

AA;İlerde bir yönetmenlik isteğiniz var mı?

ZA; Var tabi. Kafa yorduğum bir sinema filmi projem 
var. Detaylarını burada söylemem tabi. Sağlam bir 
proje. Kastı kafamda yapılmış durumda. O senar-
yoya inanıp bundan daha iyisi olmaz demem ge-
rekiyor. Senaryo yazmak çok kolay bir iş değil, bir 
matematik işi. Her aklına gelenin yazıldığı abuk sa-
buk işler de var. Kadın erkek 15 dakika birbirlerine 
bakarlar konuşmadan.

AA; Sanat yaşamı dışında neler yapar Zafer Al-
göz?

ZA;Evliyim. Dört tane çocuğum var. En küçüğü 
onaltı yaşında çocuk denmez artık  ona ama. Boş 
zaman bulunca spor yapmaya çalışırım. Bir buçuk 
sene öncesine kadar halı sahada aktif futbol oynu-
yordum ama sakatlanırsan ciddi problemler olabilir 
diyerek bıraktım. 49 yaşına gelmişiz, tiyatro rol alı-
yorsunuz, riskli bir iş.

AA; Bir de arabesk kültür ve sanata yansıması 
var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Çok tar-
tışılan bir konu.

ZA;Fazıl Say bir laf etti, Türkiye’yi salladı. Aslında et-
tiği laf o kadar doğru ki. O Arabesk için söz söyledi. 
Yoksa dinleyenlere bir şey demedi. Ama tabi başka 
yerlere çekildi olay. Bir sanatçı olarak isyan etmekte 
haklı. Fazıl Say benim okulumdan yetişmiş birisidir. 

Harika, deha çocuk statüsünde okuyan birisidir. 
Dünyanın en iyi 100 piyanisti arasına girmiştir. Allah 
vergisi  bir yeteneğe sahiptir. Bütün yaşıtları akşa-
ma kadar konservatuarda piyano çalışırken o futbol 
oynardı. İlk gördüğümde tavşan dudaklı minik bir 
oğlan, kim bu dedim. Sonra nasıl çaldığını gördüm.
Bir konser verip 3 - 4 sınıf atlıyordu. Ülke tarafından 
bu insanların kıymetinin bilinmesi lazım. Bu insanlar 
bizleri dünyanın her yerinde temsil ediyorlar. Ulus-
lararası gururundur. Arabesk dünyasında kendini 
zorla kabul ettirip de ben bu işi yıllardır yapıyorum 
diyenler bu çocuğa laf edebiliyor. Ona laf etmeye 
kimsenin hakkı yok. O bir kavram üzerine konuştu. 
Arabesk müzik bitti artık Türkiye’de. Sözleri agresif 
ve karamsar armonisi de basit. Sözlerinin insanı ağ-
latan depresif hale getiren bir yanı var. Hayata daha 
farklı bakmak lazım.

AA;  Bi ara Güven Kıraç'la iyi bir ikiliydiniz

ZA; Bir dönem hep beraber çalışmıştık evet.Çok 
sevdiğim bir kardeşimdir. Hep en zor anımda ya-
nımda olmuştur. Biz hiçbir zaman aman illaki be-
raber bir şey yapalım demedik. Birileri bize bir şey 
getirdiğinde kafamızda tartar, beraber yapıp yap-
mamaya karar veririz. Ortak karar veririz. İyi bir proje 
olursa gene yaparız.

AA;Son olarak dişhekimi meslektaşlarımıza  bir 
mesajınız var mı?

ZA; Valla ne diyeyim nüfusumuzun büyük bir ço-
ğunluğunun sağlık problemleri, diş problemleri var. 
Sağlıklı bir toplum değiliz. Bizim nesil gitti ama genç 
nesil için bir şeyler yapılmalı. Sağlık Bakanlığının Ko-
ruyucu hekimlik, Koruyucu Dişhekimliği  uygulama-
ları yapması lazım.
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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.

Referanslar: 
1. Banfield N ve Addy M. J Klin Periyodontol 2004; 31: 325 - 335. 
2. Parkinson C ve Willson R. J Klin Dent 2010.    
3. Mason S et al. J Klin Dent 2010. 
4. Hughes N et al. J Clin Dent 2010.
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    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  

 


