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A. R. İlker CEBECİ
Ankara Dişhekimleri 

Odası Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Dişhekimleri Odası 14. Genel Kurulu ile 
Ankara’da uzun süredir yakalayamadığımız bir yeni-
lenme hareketini başlattınız. Bu yenilenmenin, oda 
çalışmalarının dinamizmini arttıracağını ve kısa za-
manda yansımalarının da sizler tarafından fark edi-
leceğini umuyorum. 

Yukarıdaki satırları okurken bazılarınızın “ne deği-
şecek, ne değiştirebilirsiniz” dediğini duyar gibiyim. 
İşin açığı biz, yeni yönetim kurulunuz, bir şeylerin 
değişebileceğine inanıyoruz. Teslim olmamak, 
doğru bildiğinden şaşmamak, değerleri-
mizi çiğnetmemek direnciyle mesleki ve 
sosyal hayatımızda yaratılan kargaşanın 
değişebileceğine inanıyoruz. Hepimizin artık 
ezbere bildiği sorunlarımızı yenmek için koşulların 
değişebileceğine inanarak çalışıyoruz. Aksi takdirde 
tüm bu olan bitenin suç ortağı oluruz. Suç ortaklığını 
da kabul etmiyoruz.

Hayata bakış açısı önemlidir. Yaşam kimine göre 
kaçınılması gereken tuzaklarla dolu bir alan iken, 
kimine göre her köşe başında hayatı zenginleştiren 
deneyimler sunan bir alan olarak görülebilir. Biz her 
olgudan, kişiden zenginleşmeye, katkı sağlamaya 
odaklanan bir yaklaşımla göreve geldiğimiz günden 
itibaren adımlar atmaya başladık. 

Nisan 2012 sonunda görevi aldığımızda TDB Uluslara-
rası Kongresi için çalışmalara dahil olduk ve Haziran 
başında muhteşem bir organizasyonla kongreyi bi-
tirdik. Hemen sonrasında Dişhekimliği Fakültesi De-
kanları ile Sağlık Bakanlığı ilgili kurumları ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile Meslek Örgütleri, Siyasi Partiler 
ile toplantılar yaptık. Son olarak da ağız diş sağlığı 

merkezleri başhekimleri ile bir toplantı düzenledik. 
Mesleğimizin tüm unsurları ile bir araya gelme çalış-
malarımız sektör fi rmaları ile yakın görüşmelerle de-
vam etmektedir. Oda çalışmalarımızın gelişerek de-
vamı ve sonuçların alınması için herkesle konuştuk, 
samimi paylaşımlarda bulunduk. Bu yaklaşımların 
getireceği sonuçları hep beraber değerlendireceğiz. 
Ancak şunu bilmenizi isterim ki, biz kimseyi itmeye-
ceğiz; suç ortağı olmamak şartıyla…

Eğitim programlarımız Perşembe seminerleri, kurs 
programları ve 2013 Nisan ayında gerçekleştire-
ceğimiz Kıbrıs Bahar Sempozyumu ile şekilleniyor. 
Programları netleştikçe ilan ediyor, katılımlarınızla 
zenginleştirmenizi istiyoruz. Özellikle kurslara olan 
ilginin programlanmış birçok yeni kursun da, daha 
iyi koşullarda sizin katılımlarınıza sunulması için bizi 
cesaretlendireceğini bilmelisiniz.

Komisyonlarımız tarafınızdan olacak katılım ve kat-
kılara her zaman ihtiyaç duymaktadır. Eşliğiniz bir 
şeyleri değiştirme çabamıza güç verecektir. Bir sonra 
ki genel kurulda gerçekleştirilememiş işler ile ilgili 
sorgulandığımızda, “yapamadık, çünkü siz eksikti-
niz” demek istemiyoruz, hep beraber yaptıklarımı-
zın gururunu paylaşmak istiyoruz.

Sevgili Arkadaşlarım,

Ülkemiz bir sınavla karşı karşıya. Biz de ülkemizin 
aydınları olarak bu sınavda terliyoruz. Sınavlara ge-
nellikle öfke ve umutsuzlukla tepki gösteririz. Ancak 
öfke sağırlaştırırmış, umutsuzluk ise kör edermiş. Bu 
durum da sınav karşısında yenilgiler almamızı kolay-
laştırır. Aslında bu sınav görüntüsünde üzerimize çö-
ken kader değildir; belki de bizi harekete geçirmeye 
çalışan evrenin bir mesajıdır.

Sağlıkla kalın.

HAYATA 
BAKIŞ AÇISI 
ÖNEMLİDİR

Hayata bakış açısı önemlidir. Yaşam kimine göre kaçınılması gereken 
tuzaklarla dolu bir alan iken, kimine göre her köşe başında hayatı 
zenginleştiren deneyimler sunan bir alan olarak görülebilir. Biz 
her olgudan, kişiden zenginleşmeye, katkı sağlamaya odaklanan 
bir yaklaşımla göreve geldiğimiz günden itibaren adımlar atmaya 
başladık. 
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Murat ÇAĞLAR
Ankara Dişhekimleri 
Odası Başkan Vekili

Herkese yürek dolusu içten MERHABA. Sizlere 
buradan seslenebilmenin onuru ve mutluluğunu 
yaşıyorum. Sevincime ortak olmanız gelecek güzel 
günlerin müjdecisi olsun.

Bildiğiniz gibi 15 Nisan 2012  de yapılan seçimler 
sonucu, siz değerli arkadaşlarımız bizleri Yönetim 
Kurulu olarak göreve getirdiniz. Yeni ve dinamik  
bir ekip olarak meslektaşlarımızın beklentilerini 
karşılamak adına iki yıl boyunca tüm enerjimizi 
efektif olarak harcayacağımızdan şüpheniz 
olmasın.

Son yıllarda hepimizin yüzlerinde bir mutsuzluk 
ve umutsuzluk  ifadesi 
hakim. Her nerede görev 
yapıyor olursa olsun “kim 
kime dokunsa bin ah 
işitiyor”. İşte bu noktada 
herkesin elini taşın altına 
koyması gerekiyor. Yıllardır 
sadece şikayet etmekle ve 
hayıfl anmakla hiçbir sonuca 
ulaşamadığımız ortada. 
Biraraya gelemediğimiz ve 
tek yumruk olamadığımız 
sürece pek bir kazanım 
elde edebileceğimizi 
düşünmüyorum. Öncelikle 
mesleğimizi icra ettiğimiz 
alan farklılıklarını bir 
tarafa bırakıp; ÖNCE 
MESLEK ONURU ve MESLEK 
BİRLİKTELİĞİ diyerek,  
meslek örgütümüze sahip 
çıkmalıyız . Bizler bu sinerjiyi oluşturamaz isek , 
birkaç kişinin çabası ile hakkettiğimiz değerlere 
sahip olmamız daha da zorlaşacaktır. Zaman 
kişisel ve kurumsal tartışmaları bir yana bırakıp , 
birlik olma zamanıdır diye düşünüyorum.

Ben yıllardır kamuda çalışıyor olmama rağmen Oda 
üyeliğimi iptal ettirmeyi asla aklımdan geçirmedim. 
TDB ve ADO nun çeşitli komisyonlarında görev 
aldım. Elimden geldiği ve bilgim yettiği kadarıyla 
mesleğime katkılarda bulundum. Bu çalışmalarda 

en keyif aldığım nokta ise; sadece bölgemiz ile 
sınırlı kalmayıp, Türkiye’nin dört bir yanından 
pek çok  Dişhekimi dost edindim .Onlarla biraya 
gelmek, tartışmak ve meslek adına bir şeyler 
üretme çabası çok keyifl i idi. Böylece olaylara 
çok daha geniş bakma imkanı yakaladım. Eğer 
üye olmasa idim bu şansım olmayacak ve ben 
de kaderime razı olanlardan biri olacaktım diye 
düşünüyorum . Bu çalışmalarımızın başarılı ya da 
başarısız olması sizlerin takdiridir.

Ama benim için önemli olan harcanan emektir. 
Artık şikayet etmekten  , bana ne demekten 

vazgeçme zamanıdır. Her 
yeni katılım “YENİ BİR FİKİR 
YENİ BİR UFUKTUR”. Bunu 
birbirimizden ve mesleğimizden 
esirgeme lüksümüz kalmadı 
artık. Umarım önümüzdeki 
günlerde kamuda görev yapan 
arkadaşlarımın katılımı gittikçe 
artar. İnanın görev aldığım 
sürece ve sonrasında da bunun 
gerçekleştiğini görmek beni çok 
mutlu edecektir.

Ankara Diş Hekimleri Odası’nda  
bugüne kadar pek çok değerli 
meslektaşımız görev aldı. 
Harcadıkları tüm enerji için 
hepsine teşekkür ederken , 
onların ürettiklerinin üzerine 
artı  değerler katarak çalışmaya 
devam etmeliyiz. DÜN ONLAR, 

BUGÜN BİZLER, YARIN YENİ KUŞAKLAR;   Her 
zaman  Mesleğimiz ve Meslektaşlarımız için 
çalışmaya varım demeliyiz.Yola

“GÜÇLÜ BİR ODA  ETKİN BİR ADO”  sloganıyla 
çıktık . Hadi desteğinizi esirgemeyin bizden ve 
hep beraber ne kadar başarabilirsek başaralım , 
yarın çok geç olmadan.

Sizlere güveniyorum DOSTLAR . Yine görüşmek 
umuduyla herşey gönlünüzce gönlümüzce olsun .

UMUT DOLU 
YENİ BİR 
DÖNEM 

vazgeçme zamanıdır. Her 
yeni katılım 
YENİ BİR UFUKTUR”
birbirimizden ve mesleğimizden 
esirgeme lüksümüz kalmadı 
artık. Umarım önümüzdeki 
günlerde kamuda görev yapan 
arkadaşlarımın katılımı gittikçe 
artar. İnanın görev aldığım 
sürece ve sonrasında da bunun 
gerçekleştiğini görmek beni çok 
mutlu edecektir.

Ankara Diş Hekimleri Odası’nda  
bugüne kadar pek çok değerli 
meslektaşımız görev aldı. 
Harcadıkları tüm enerji için 
hepsine teşekkür ederken , 
onların ürettiklerinin üzerine 
artı  değerler katarak çalışmaya 

Ben yıllardır kamuda 
çalışıyor olmama 

rağmen Oda üyeliğimi 
iptal ettirmeyi asla 

aklımdan geçirmedim. 
TDB ve ADO nun çeşitli 
komisyonlarında görev 
aldım. Elimden geldiği 

ve bilgim yettiği 
kadarıyla mesleğime 
katkılarda bulundum
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Helin ARAS TEK
Ankara Dişhekimleri  

Odası Genel Sekreteri 

En çok çocuk oyunlarını severim, hayal güçlerini 
katar çocuklar, olmadık kurallar koyarlar. Zaman 
zaman buna itiraz eden çocuklar olur evet, fakat 
bir süre sonra oyunun cazibesine kapılıp kendilerini 
bu dünyanın içinde bulurlar. Kimse bilemez oyun 
ne zaman bitecek, sonunda ne olacak, çünkü çocuk 
dünyasında her an her şey olabilir. Belki de bu yüzden 
büyükler için yazılmış en güzel çocuk kitabı ‘Küçük 
Prens’ sürekli başucumdadır.

Sanatsal oyunları izlemeyi de severim hatta bazı 
oyunları defalarca izlerim, görsel  bir şölen vardır 
ruhlarında. Adam  Fawer , ‘Yüzyıllardır oynanmasına 
rağmen hiçbir seyirci; sahneye fırlayıp Romeo’nun 
zehirli  iksiri içmesine engel olmamıştır. Sonunda 
geminin batacağı bilindiği  halde Titanic defalarca 
izlenmiştir’ der. Bizim dışımızdadır, gerçek 
olmayandır, bazen gözyaşı döksek de canımızı 
yakmayandır  çünkü…

Bir de biz büyüklerin oyunları var. Hayatımızı 
içine alan aslında müdahale edebileceğimiz, yön 
verebileceğimiz, istediğimiz zaman çıkabileceğimiz 
fakat neredeyse hiçbirimizin bunu yapmadığı ve 
usul usul sonunun ne olacağını beklediğimiz oyunlar. 
Aslında bu oyunların sonu hep bellidir, biz görmek 
istemeyiz. Kurgu o kadar güzel yapılmıştır ki zaman 
zaman sizi bir oyunun içinde olmadığınıza inandırmak 
için sürprizler  bile barındırır. Bakın iyi şeyler de 
oluyor dedirtirler bize.

Kimisi mutludur bu oyunlardan, farkında değildir 
çünkü. Murathan Mungan’ın  Yüksek Topuklar 
kitabından aklımda kalan  bir cümle var ‘hayat bize 
mutsuz olma veya  umarsız olma dışında bir seçenek 
sunmadı’ der. Halbuki  kimilerinin başka seçenekleri 
olmuştur bu hayatta; yememeleri gereken bir 
meyveyi yemişlerdir, sevmemeleri gereken birini 
sevmişlerdir, okumamaları gereken bir kitabın 
cazibesine kapılmışlardır, inanmamaları gereken 
düşünceleri, düşleri olmuştur, çıkmamaları gereken 
yolculuklara çıkmışlardır, belki  biraz yaramazlık 
yapmışlardır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı da çoğumuzun sık sık 
dile getirdiği gibi çok iyi kurgulanmış ve sonunun ne 
olacağı en başından belli bir oyundur. Yeni bir hekim 
modeli planlanmaktadır. Şimdiden hekim emeği, 
hekimlik  ve hatta hekim hayatı değersizleştirilmeye 

başlanmıştır. Kişi başına sağlık riskinin yönetildiği 
sigorta yapıları kurulacak, büyük ve yabancı 
sermayelerin tekelinde bir sağlık hizmeti sunumu 
yaygınlaşacaktır. Yeni yetişen tıp ve dişhekimliği 
öğrencileri bu sistemin parçası olarak eğitilecektir.  
Dolayısıyla bizlerin nefes alması bile zorlaşacaktır. 
Bu hızla sayısı artan fakülteler de dikkate alındığında 
çok değil  15 yıl sonra işsizlik sorunlarıyla bile 
karşılaşılacaktır.

Bazı forumlarda ve mail gruplarında yapılan 
yorumları görünce üzülüyorum. Meslek örgütünün 
yaptığı çalışmaları boşa çekilmiş kürek olarak gören 
çok sayıda meslektaşımız var. Bu oyunlar yüzünden  
meslektaşlarımız   ne yapılırsa yapılsın sonuç 
alınamayacağını düşünüyorlar. Fakat birlikte olmak, 
ekip halinde çalışmak, destek vermek güç sağlıyor. 
Dişhekimlerinin sahip çıkmadığı desteklemediği 
bir yapı elbette mesleğimizin geleceği için pek bir 
şey yapamaz. Fakat herkes katılacaktır ki güçlü bir 
meslek örgütü  çok şey başarabilir.

1600’lü yıllarda günümüzde yeniliğini koruyan aşk 
şiirleri yazmış İngiliz şair ve rahip Jon Donne’nin 
yıllar sonra Hemİngway’e ve Metallica’ya da esin 
kaynağı olmuş bir vaazını paylaşmak istiyorum.  
“Ada değildir insan, bütün hiç değildir bir başına; 
anakaranın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta; bir 
toprak tanesini alıp götürse deniz, küçülür Avrupa, 
sanki yiten bir burunmuş, dostlarının ya da senin bir 
yurtluğunmuş gibi, ölünce bir insan eksilirim ben, 
çünkü insanoğlunun bir parçasıyım; işte bundandır 
ki sorup durma çanların kimin için çaldığını; senin 
için çalıyor.”

Evet, çanlar bizim için çalıyor. Hadi artık biraz 
yaramazlık yapalım!

ÇANLAR BİZİM 
İÇİN ÇALIYOR
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Alper ALKAN
Ankara Dişhekimleri  

Odası Saymanı & Editör

Değerli meslektaşlarım,

Demokratik ve başarılı bir seçim sürecinin ardından 
göreve gelen 14. yönetim kurulu ve alt kurulları 
olarak bütün çabamızı ortaya koyduk. Seçim sürecinin 
hemen ardından gelen 19. uluslar arası kongreyi 
de başarıyla gerçekleştirdik. Yayın komisyonunun 
sorumluluğu onuru da bana arkadaşlarım tarafından 
uygun görüldü. Bu ilk sayımızda ve bundan sonraki 
sayılarımızda ben ve yayın komisyonundaki bütün 
arkadaşlarım  sizlerin de desteğiyle bu görevi yerine 
getirmeye çalışacağız. 

Dünyada bırakın yılı, günlük anlık değişimler bile 
bütünü  etkileyebiliyor.  Bütün  alanlardaki bu hızlı  
değişimler sadece lokal bir yapıyı değil  bütünü 
etkilemektedir. Bu yapı inovasyon kavramını da 
beraberinde getirmiş ve sürekli bir mücadele ortamı 
yaratmıştır.  İnovasyon nedir? En basit tanımıyla 
inovasyon, farklı, değişik, yeni fi kirler geliştirmek 
ve bunları uygulamaktır. Bu fi kirler, daha önce 
çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce 
karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla 
geliştirilebilir. Aslında bütün evrende de olan ve en 
büyüğünden en küçüğüne bütün canlı sistemlerinde 
ortaya  çıkan bir  yenilenme ve şartlara  ayak 
uydurma sürecidir bu. Doğal olarak ister yaşayan 
bir canlı olsun,isterse bir ticari şirket ya da işleyen 
bir kurum bu yenilenme sürecine ayak uyduramazsa 
ve yenilenmezse  kaybetmeye mahkum olacaktır. 
Günümüzde inovasyon sadece ticari kurumlar için 
kullanılsa da aslında bütünü  etkileyen bir olgudur. 
Elbette ki Dişhekimliği sektörü de bu kavramdan 
nasibini almıştır ve alacaktır da. Sorun bizim  Ankara 
Dişhekimleri Odası olarak süreçlere ve gelişmelere 
ne kadar dahil ve yönlendirici olacağımız. Bence 
burada bütün mesele yeni fi kirlere açık olmak 
,paylaşmak ve bu yeni pozitif düşünceleri aktif olarak 
uygulayabilmekte. Yeni fi kirlerin ortaya çıkabilmesi 
de tamamen katılım oranlarına bağlıdır. Eğer bir 
kurum yapısını ve gücünü tabanından almıyorsa 
o tamamen oligarşik bir hal alacaktır. Bu yapı da 
beraberinde keyfi yeti ve ataleti getirir. Ulusal 
kurtuluş savaşının en zor günlerinde bile -ki yunan 
ordusu Polatlı’ya dayanmıştı- meclisimiz halkından 
aldığı destekle çalışmalarına devam etmiştir. 
Bütün fi kirler tartışılmış ve uygulamaya konmuştur. 
Biz lokal bir sivil toplum kuruluşu olan Ankara 

Dişhekimleri Odası olarak gücümüzü tamamen 
üyelerimizden alıyoruz.  Bütün fi kirleriniz bizim için 
çok önemli çünkü ilerlememiz  tamamen buna bağlı.  
Elbette bütün bu yenilenme süreci beraberinde  
mücadeleyi de getirecektir. Burada Atatürk’ün nutuk 
da vurguladığı bir paragrafı almak istiyorum ;

“Efendiler  bilirsiniz ki hayat demek mücadele ve 
kavga demektir.hayatta  kazanmak mutlaka hayatta 
mücadele kazanmaya bağlıdır. Bu da maddi manevi 
güce dayalıdır.insanlığın uğraştığı bütün meseleler, 
karşılaştığı bütün tehlikeli ,elde ettiği bütün 
başarılar toplumca yapılan genel mücadelelerin 
dalgaları içinden doğa gelmiştir.” 

Ankara Dişhekimleri odası olarak  yapacağımız bütün 
çalışmalar elde ettiğimiz bütün başarılar hepimizi ve 
bütün üst yapıları da etkileyecektir. Elbette başarının 
temelinde de mücadele olgusu vardır. Bizler yayın 
komisyonu olarak  başarılı olabilmek için dergimiz 
hakkında artı eksi bütün eleştirilerinizi bekliyoruz. 
Sizlerin de çalışmalarını görmek arzusundayız. 

Ümitlerimizin hep var olduğu günlerin dileğiyle  

İNOVASYON 
ve BİZ
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Tekdiş rekonstrüksiyonları, vidalı veya simante köprü sistemi ve 
total protez uygulamalarında ihtiyacınız olan her çözüm MIS İmplant 
sisteminin geniş ürün yelpazesinde mevcuttur. Aynı zamanda MIS 
İmplantları her tür cerrahi ve kemik augmentasyonu uygulamalarında 
kullanılabilir. Tüm implantlar uluslararası standartlara uygun; ISO, 
FDA ve CE onaylarına sahiptir. İmplantlar biyolojik olarak uyumluluğu 
kanıtlanmış titanyum malzemeden üretilmekte, yüzey pürüzlülüğü 
kumlama ve asitleme tekniği ile sağlanmaktadır.

İmplant Çeşitleri.

MIS’ in geniş ürün yelpazesinde implant cerrahisinde 
karşınıza çıkabilecek her türlü zor durumda yaratıcı ve kolay 
çözümler sağlayacak cerrahi kitler ve araparçalar mevcuttur. 
Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz:  
www.mis-implants.com ; www.misdent.com.tr 

ISO 9001:2000, ISO 13485:20030483, DENT

YENİ ÜRÜNLER

 MIS Corporation. All rights Reserved.

kanıtlanmış titanyum malzemeden üretilmekte, yüzey pürüzlülüğü 
kumlama ve asitleme tekniği ile sağlanmaktadır.

MIS offer a wide range of innovative kits and accessories that 
provide creative and simple solutions for the varied challenges 
encountered in implant dentistry. To learn more about MIS visit 
our website: mis-implants.com. 

M a k e  i t  S i m p l eISO 9001:2000, ISO 13485:20030483,
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Başkent Ankara’da unutulmayacak bir TDB kongresi..
Tam 16 yıllık hasretin ardından ev sahipliğini Ankara 
Dişhekimleri Odasının üstlendiği, 31 mayıs-2 haziran 
2012’de düzenlenen TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği 
Kongresi bilimsel anlamda doyurucu, sosyal anlamda 
keyifl i, teknik anlamda konforlu bir kongre oldu..

Organizasyon Komitesi 1 yıla yayılan yoğun 
çalışmalarıyla üstlendiği görevi başarıyla 
gerçekleştirdi. Kongre, başkentin yüzünü ağartan  
Cogresium ‘da, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayında düzenlendi. Geniş toplantı ve kurs 
salonlarında, konferans, panel ve interaktif vaka 
serilerinden oluşan 58 bilimsel oturum, 11 farklı 
konuda 43 kurs gerçekleştirildi. Türkiye’nin en 
büyük kongre merkezi olan bu binada 4 bin m2 lik 
alanda kurulan Expodental 2012, ülkemizin çok 
sayıda ileri gelen fi rmalarına ve katılımcılara ferah 
bir ortamda ziyaret ve görüşmelerin yapılabilmesine 
imkan sağladı.

31 mayıs sabahı çok sayıda bankoda hızlıca 
yapılan kayıt işlemlerinin ardından kongre açılışı 
gerçekleştirildi.Açılış konuşması Ankara Dişhekimleri 
Odası Başkanı Dr. İlker Cebeci ile başladı.Takiben 
Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Doç.Dr.Merih 
Baykara,Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri 
Dr.Serdar Sütçü ve dişhekimği fakültesi dekanları 
adına Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kenan 
Araz  konuşmalarını yaptılar.Konuşmaların ardından 
dişhekimliğinin geçmişi ve geleceğini yansıtan 
oldukça keyifl i bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

Kongre öncesinde 3 gün boyunca süren 29 Mayısta 
başlayan Meslek sorunları Sempozyumunda mesleki 
sorunlar ve mesleğin geleceğine ışık tutacak politikalar 
ele alındı. Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. 
İlker Cebeci’nin hoşgeldiniz konuşması ile 28 mayıs 
tarihinde başlayan Sağlık Hukuku konulu panelde,,tıp 
hukukunun temel kavramları,,dişhekiminin tazminat 
sorumluluğu,yüksek sağlık şurasının bileşimi ve 

 BAŞKENT ANKARA’DA 
UNUTULMAYACAK 

 Başkent Ankara’da unutulmayacak bir TDB kongresi..Tam 16 
yıllık hasretin ardından ev sahipliğini Ankara Dişhekimleri 
Odasının üstlendiği, 31 mayıs-2 haziran 2012’de düzenlenen TDB 
19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi bilimsel anlamda doyurucu, 
sosyal anlamda keyifl i, teknik anlamda konforlu bir kongre oldu.
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işleyişi,dişhekiminin ceza sorumluluğu,yargıya 
yansıyan dişhekimliği uygulamaları başlıklı sunumlar 
yapıldı. Değerli öğretim görevlileri tarafından 
yapılan bu sunumların ardından geniş bir soru 
cevap bölümü ile toplantıya katılan oda yöneticileri 
konulara ilişkin detayları tartışmaya açtılar.Özellikle 
meslektaşlarımızın ikinci bir yerde çalışması 
ve  tanıtım alanında  gerekli yasal  düzenlemeler 
hakkında ankara  odasının yaptığı  katkılar gündeme 
geldi.  

 
31  mayıs günü açılış töreninin ardından TDB başkanı 
Prof.Dr. Taner  Yücel,FDI başkanı Tin Chun Wong 
,Dişhekimi milletvekilleri Bayram Özçelik,Sıtkı 
Güvenç ,Kadir Gökmen  Öğüt,Cemalettin Şimşek 
,ADO başkanı Dr. İlker Cebeci açılışı beraber 
gerçekleştirdiler.  Yine  kongrenin ilk gününde adeta  
gelenekselleşen TDB Merkez Yönetim kurulu üyeleri 
ve diş hekimliği fakültelerinin dekanları toplantısı 
yapıldı. Lisans  eğitimi ve uzmanlık  konusu ön plana  
çıkan başlıklardı.

FDI komşu ülke Birlik Başkanlarının yanı sıra 
mesleğimizin yurtdışındaki önemli isimlerini 
meslektaşlarımızla buluşturan Kongrenin bilimsel 
programının yanısıra  2. Komşu Ülkeler Dişhekimleri 
Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı, Basın 
Toplantısı, TDB / Dentsply Öğrenci Programı 2012 
ve Poster Sunumu Yarışması düzenlendi. Dereceye 
girenlerin  ödülleri takdim edildi.

Kongre sosyal programı içerisinde Pınar AYHAN ve 
orkestrası, birinci gün akşamı dinleyenlere keyifl i 
dakikalar yaşattı. Sunay AKIN, kongrenin ikinci 
günündeki gösterisinde bilginin uygarlık tarihinde 
yapmış olduğu yolculuğun bilinmeyen öykülerine 
yelken açarak, bakmak ve görmek arasındaki 
farkı izleyenlere hissettirdi . Ayrıca AKIN oyuncak 
kavramının ülkemizde çok farklı algılandığını 
vurguladı.

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, 2.Komşu 
Ülkeler Diş hekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu 
Toplantısına katılan yabancı birlik başkanlarına gala 
yemeğinde plaketlerini vererek, katılımlarından 
ötürü teşekkür etti. TDB / DENTSPLY Öğrenci 
Araştırma Programı’nda dereceye giren öğrencilere 
ödülleri gala yemeğinde verildi. Genç sanatçı 
Emre KAYA`da gala yemeğinde meslektaşlarımızla 
birlikteydi. Eşsiz yorumu ile Fatih ERKOÇ, gala 
yemeğinde dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. 
Farklı sahne tarzıyla meslektaşlarımızı  kendisine 
hayran bıraktı.

Kongre hazırlık aşamalarından itibaren tüm kongre 
boyunca yaşananları içerecek şekilde hazırlanmış 
kapanış fi lminin izlenmesinin ardından, kapanış 
töreninde Odamız ve Organizasyon Komitesi Eş 
Başkanı Dr. Ali Rıza İlker CEBECİ, Organizasyon 
Komitesi Eş Başkanı Doç. Dr. Merih BAYKARA, TDB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL birer konuşma 
yaptılar.
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Oda Başkanımız böylesine  büyük  bir kongrenin 
katılımcılarından organizasyon komitesine ulaşan 
olumlu ve olumsuz geri beslemelerden yola çıkarak 
tamamlanan 3 günün özeleştirisini güçlü ve zayıf 
yönleriyle dile getirmiş ve katılımcılara, fi rmalara, 
organizasyon komitesinde fedakarca gönül vererek 
çalışan meslektaşlarına ve düzenlenmesinde emeği 
geçen TDB ve ADO personeline kongreye güç 
verdikleri için teşekkürlerini  iletti.

TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner YÜCEL de yaptığı 
konuşmada meslektaşlarımıza çok güzel bir kongre 
yaşatan Ankara Dişhekimleri Odası’na ve ayrıca 
değerli katılımlarından dolayı tüm dişhekimlerine 
teşekkür etti. Prof.Dr. Taner YÜCEL kongre 
katılımcılarına seslenerek “TDB olarak biz sizlere 
inanıyor ve güveniyoruz. Siz de meslek örgütüne 
güvenin ve inanın. Biz ağız diş sağlığı uzmanları 
olarak birlik ve beraberlik içinde olursak üstesinden 
gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Kongre sizin 
varlığınızla anlam kazandı, sağ olun, varolun” dedi. 
Başarılı geçen kongrenin ardından ilerleyen yıllarda 
daha da başarılı işlere imza atılacağına olan inancının 
arttığını ifade eden Prof.Dr. Taner YÜCEL, “Bu güven, 
2013 FDI Dünya Dişhekimleri Birliği Kongresine daha 
umutlu ve güvenli bakmamızı sağlıyor. Ulusal çaplı 
bir seferberlik ile şimdiye kadarki en iyi Dünya 
Dişhekimliği Kongresini gerçekleştireceğimize 
inancım tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Dr. Dt. Serdar SÜTCÜDr. Dt. Serdar SÜTCÜ

Prof.Dr.Taner YÜCEL daha sonra Organizasyon 
Komitesi Eş Başkanları Dr.Ali Rıza İlker CEBECİ ve 
Doç.Dr.Merih BAYKARA ile birlikte kongrenin hazırlık 
çalışmalarını yürüten Organizasyon Komitesi Genel 
Sekreteri Dr.Serdar SÜTCÜ ile Kongre Koordinatörleri 
Prof.Dr.Murat AKKAYA ve Prof.Dr.Onur ŞENGÜN’ü, 
Organizasyon Komitesi Üyelerini, kongre ana 
sponsorlarını, EXPODENTAL 2012’ye katılan fi rmaları 
ve kongre boyunca görev alan tüm personeli sahneye 
davet ederek katkılarından ötürü teşekkür etti.
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KONGERİMİZDEN KARELER
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TDB 19.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ 
KONGRESİ MESLEK SORUNLARI 

SEMPOZYUMU 28 -30  MAYIS 2012 
TARİHLERİ ARASINDA  ANKARA DEDEMAN 

OTEL’DE GERÇEKLEŞTİ

 TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL ve Ankara Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. A.R. İlker CEBECİ’nin 
konuşmaları ile gerçekleştirilen Basın Açıklaması’nda TDB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, Ağız Diş Sağlığının 
ülkemiz ölçeğindeki durumunu aktardı. 

Açılış konuşmasını Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Dr. A.R. İlker CEBECİ’nin yaptığı  
sempozyumda sağlık Hukuku Paneli ilk konuşmacısı 
Kadir Has Üniversitesi Sağlık Hukuku alanında diş 
tedavisi uzmanı Sayın Uzm. Dr. Gamze BULUT, Tıp 
Hukukunun Temel Kavramlarına değindi. Uluslararası 
Kıbrıs Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Pervin SOMER, Dişhekiminin 
Tazminat Sorumluluğu konusunda bilgiler verirken. 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim 
Dalı öğretim üyesi ve Yüksek Sağlık Şurası Üyesi Prof. 

Dr. Sedat IŞIK ise Yüksek Sağlık Şurasının Bakışına 
değinmiştir. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ Dişhekiminin 
Ceza Sorumluluğu konusunda meslektaşlarımızı 
aydınlatmıştır. Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu 
Başkanı Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN’ın Yargıya 
Yansıyan Dişhekimliği Uygulamaları konularında 
bilgiler vermesinden sonra konuklardan gelen soru 
ve cevaplar ile Meslek Sorunları Sempozyumu ilk 
günü Sağlık Hukuku Semineri ile sonlandı.
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Meslek Sorunları Sempozyumu ikinci gününde 
Basın Toplantısı ile devam etti. TDB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Taner YÜCEL ve Ankara Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. A.R. İlker 
CEBECİ’nin konuşmaları ile gerçekleştirilen Basın 
Açıklaması’nda TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner 
YÜCEL, Ağız Diş Sağlığının ülkemiz ölçeğindeki 
durumunu aktardı. Prof. Dr. Taner YÜCEL’in kısa hoş 
geldiniz konuşmasının ardından İstanbul Milletvekili 
değerli meslektaşımız Sayın Kadir Gökmen ÖĞÜT 
de Kongre ve Meslek Sorunları Sempozyumunun 
başarılı geçmesi temennilerinde bulundu. TDB Genel 
Sekreteri A. Tarık İŞMEN TDB’nin geçmiş Başkanlar 
Konseyleri’nden takip eden hususları ve gelişmeleri 
paylaştı.

Ulusal Ağız Diş Sağlığı Stratejisi Çalışma Grubu 
Toplantıları

Ulusal Ağız Diş Sağlığı Stratejisi Çalışma Grubu 
Toplantısının ilk gününde; Prof. Dr. İnci OKTAY 
Koordinatörlüğünde, 1. Çalışma Grubu Başkan Prof. 
Dr. Şaziye ARAS, Raportörü Dişhekimi Zerrin KÜPÇÜ 
olmak üzere çalışma grubu üyeleri; Dişhekimi Berrin 
BARUT, Muammer DEMİR, Murat GÜLŞEN, Dişhekimi 
Tuna İLBARS, Dr. Duygu İLHAN, Prof. Dr. Meryem 
TEKÇİÇEK, Prof. Dr. Tezer ULUSU, Yrd. Doç. Dr. 
Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR’ın katılımıyla 0-18 
Yaş Grubu Çocuklarda yapılması gereken çalışmaları 
irdelediler. 2. Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Murat 
AKKAYA, Raportörü Dişhekimi Ali Gürlek olmak üzere 
çalışma grubu üyeleri; Dişhekimi Bilkay BALABAN, 
Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR, Prof. Dr. Şükran 
BOLAY, Prof. Dr. Banu Ermiş, Prof. Dr. Necmi GÖKAY, 
Dişhekimi Aret KARABULUT, Prof. Dr. Arlin KİREMİTÇİ, 
Hülya ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Elif ÖZTÜRK, Dişhekimi 
Emine Yılmaz SİMİT, Dişhekimi Soner YAŞAT, Prof. Dr. 
A. Rüya YAZICI’nın katılımıyla erişkinler ve yaşlılarda 
yapılması gereken çalışmaları görüştüler,

Sağlık Turizmi Çalışma Grubu Toplantısı, TDB Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Rukselan SELEK 
Başkanlığındaki çalışma grubunun üyeleri; SGK 
Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme 
Daire Başkanlığı’ndan Dişhekimi Halil ALTUNKAYA, 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden Songül 
ATAKLI, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dr. Dursun 
AYDIN, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Büşra KUL, 
TDB Sağ. Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine 
Yansımaları Komisyonu Üyesi Dişhekimi Muhammet 
ÇELİK, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı 
Yatırım ve Hiz. Gn. Md. Devlet Yardımları ve ARGE 
Daire Başkanı Dr. Ali DİKİLİ, SGK Başkanlığı GSS 
Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü A. Samet GÖK, Antalya Dişhekimleri 
Odası Üyesi Dişhekimi Caner GÜLEÇ, TDB Sağ.
Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları 
Komisyonu Üyesi Dişhekimi Kadri Kaan KAYA, 
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım 
ve Hizmetler Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme 
Uzmanı Akın SARI ERMİŞ, TDB Sağ. Turizmi ve Ağız 
Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu 
Üyesi Dişhekimi Mehmet SÖNMEZ, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan Arzu Emel YILDIZ, Sağlık Turizmi 
Derneği Başkanı S.Kamil YÜCEORAL, Dentistanbul Diş 
Hastanesi Koordinatörü Dişhekimi Gökhan YÜKSEL, 
TDB Sağ. Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine 
Yansımaları Komisyonu Üyesi Dişhekimi Halil Rıfat 
YÜZBAŞIOĞLU’nun katılımıyla sağlık turizmi konusu 
çeşitli boyutları ile tartışıldı.

Sağlık Turizmi Çalışma Grubu Toplantısı
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Son günlerde ulusal basında sık sık gündeme getirilen 
hizmet alımı konusunda meslektaşlarımızın ve 
hastaların aklının çok karıştığı   kanaatine vardık. 
Arkadaşlarımız Sibel KEPEZ ÜLKÜ ve Alper ALKAN bu 
konuda merak edilenleri TDB Yönetim Kurulu Üyesi 
sayın Cengiz TAMTUNALI’ya sordu: 

SK;Hizmet alınımı ilk kez gündeme ne zaman geldi 
ve hangi aşamalardan geçti?

C.T.; TDB nin hizmet alımı serüveni aslında çokta yeni 
değil. Bu yolculuğa biz 19-21 Haziran 2000 yılında 
Antalya’da yapılan I. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 
Örgütlenme Finansman ve Sunum Kurultayı ile 
başladık. O zamana kadar gelen tüm iktidarlar ağız 
ve diş sağlığı hizmetlerini genel sağlığın bir parçası 
olarak görmemişler. Halkımızın %70’e yakın bir oranla 
çoğunluğunun sosyal güvencesi olmasına rağmen ağız 
ve diş sağlığı harcamalarını cepten ödetmişlerdir. 
Tüm sağlık sektöründen tıp, eczacılık, malzeme, 
gözlükçüler hatta kaplıcalardan hizmet alan devlet 
dişhekimlerini görmezden gelmiş o zamanın yaygın 
tabiriyle hizmet alıyormuş gibi yapmıştır. TDB bu 

kongrede alınan kararlar çerçevesinde kamuya ve 
yöneticiler nezdinde sayısız girişimler yapmış ağız 
ve diş sağlığının genel sağlığın bir parçası olduğu 
gerçeğini söylemiş ve serbest çalışan dişhekimlerinin 
de bu ülkenin kaynakları yatırımları olduğunu 
başta siyasiler olmak üzere herkese anlatmaya 
çalışmıştır. Sonra 2003’te Gaziantep’te yapılan 
Başkanlar Toplantısı ile Antalya’daki 2000 kongresine 
vurgu yapılmış her Başkanlar Toplantısı  Meslek 
Sorunları Sempozyumu konularından birisi hizmet 
alımları çalışma grubunun çalışmaları olmuştur. Bu 
çalışmalarda mevcut durumu tespit etmiş teminat 
paketlerini ve olabilecekleri tartışmışızdır. Bundan 
sonraki tüm Başkanlar Toplantılarında ve Meslek 
Sorunları Sempozyumlarında tartışma konularından 
birisi mutlaka hizmet alımı olmuştur. Çalışma 
grupları ve kurultay çalıştaylarında fi nansmandan 
tamamlayıcı sigortaya, katkı payından sözleşmelere, 
kotalardan kontrol sistemine kadar her şey tartışılmış 
fi kirler yazılı olarak alınmış ve arşivlenmiştir. Bu arada 
maliyet esaslı bir çalışma çerçevesinde tüm serbest 
dişhekimlerine TDB bir anket formu göndermiş ve 

HİZMET ALIMI

Arkadaşlarımız Sibel KEPEZ ÜLKÜ ve Alper ALKAN Hizmet Alımı 
konusu hakkında merak edilenleri TDB Yönetim Kurulu Üyesi 
sayın Cengiz TAMTUNALI’ya sordu. Bu röportaj yapıldıktan sonra 
maalesef Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun kararı ile hizmet alımı 
süreci rafa kaldırıldı. TDB’nin ve sayın Cengiz TAMTUNALI’nın 
bu süreçteki çabalarını aktarması açısından röportajı sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Dt. Cengiz TAMTUNALI
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çalışma saatlerini meslekten beklentilerini ne kadar 
kazandıklarını ve beklentilerini sormuştur. Buradan 
gelen maalesef çok kısıtlı sayıda geri dönüşle asgari 
ücret tarifesi bilimsel bir temel üzerine oturtulmaya 
çalışılmıştır. Bu arada hükümete derdimizi anlatmak 
amacıyla Ankara ve taşradaki sivil toplum örgütlerini 
ziyaret ettik ve ağız ve diş sağlığının bir hak 
olduğunu üyelerin bu haklı talebi talep etmesini 
bu konuda üyelerin bilgilendirilmesine TDB’ nin de 
katkı yapabileceğini söylemişizdir. Dişhekimliğinin 
100. yılı etkinlikleri kapsamında billboardlara ağız 
ve diş sağlığının önemi konusunda afi şler hazırlattık, 
gazetelere ilanlar verdik kamuoyunu yanımıza 
çekmeye çalıştık ve geldik bugünlere.  

SK; Günümüzde hizmet alımında hangi 
aşamadayız?

C.T;Günümüzde geçmiş dönem başkanlarımızdan 
Celal Yıldırım bir toplantıda Başbakandan bu konunun 
olabileceği konusunda 1300 gün önce bir söz aldı. 
Bu söz aslında önce çok etkili oldu. Sn. Faruk Çelik 
bu işi çok ciddiye aldı ve çok yol kat ettik. SGK’ya 
dişhekimlerinin mesleğini ve hizmetinin ne olduğunu 
anlattık. Sözleşme imzalanmadan SGK başkanı ve 
yönetim kurulu üyeleri olağanüstü yaptığımız bir 
Başkanlar Toplantısında bizimle birlikte hizmet 
alımında gelinen noktaları değerlendirdik. Bundan 
sonra her hafta rutin toplantılarla hizmet alımı 
kalemlerini ve sözleşme üzerine tartışmalar yaptık 
ve 3 Eylül 2009’a kadar geldik. Bu tarihte yeni Bakan 
Ömer Dinçer NTV’ye çıkarak serbest dişhekimlerinin 
muayenehanelerinden hizmet alımını kriz 
bahanesiyle iptal edildiğini söyledi. En son geçen ay 
SGK ile yine toplantılara başladık. 

SK;Hangi hizmetler  bu 
uygulamaya dahil olacak?

C.T;TDB’nin geçen dönem 
teklif ettiği hizmetler, 
genellikle koruyucu 
hizmetlerdir. Bu hizmetleri 
Başkanlar Toplantılarında 
tartışıp Türkiye şartlarına 
göre değerlendirdik. Diş 
çekimi, amalgam, dolgu,kanal 
tedavisi, detertraj, fi ssür 
sealant, topikal fl or 
uygulaması ve en önemlisi 
hastanın bilinçlendirilmesi 
yani hasta motivasyonu. 
Tek parça kron uygulaması 
ve koruyucu ortodonti 
gelecek büyük ihtimalle. 
Sağlık Bakanı toplantıda 
koruyucu ortodontinin serbest 
dişhekimlerinden satın 
alınması gerektiğini özellikle 
kendisi istedi.

S.K;  Uygulamada bir kota 
olacak mı?

C.T; Kota, görüşmemizde hem bizim hem de SGK 
yetkililerinin dile getirdiği bir mevzudur. Hem 
hastaların tek bir yerde toplanmasını engellemek 
için hem de SGK’nın kendi hesabını bilebilmesi için 
kota olacak. Dişhekimi başına konuşulan miktar net 
olmakla birlikte 4000 ila 10000 lira arasında olacağı 
söyleniyor bu sadece SGK’nın ödeyeceği miktar 
üzerinden oluşacak kota, bu miktarın % 90’ı kadarını 
da hasta ödeyecek.

S.K;. Kurum ödemeleri ne kadar sürede olacak?

C.T;90 – 120 gün içinde.

S.K; Sözleşme süresi kaç yıl olacak?

C.T;Bir yıllık sözleşme yapılacaktır.

S.K; Sevk şartı aranacak mı?

C.T.;Bu programın özelliği sevksiz olması. SGK primi 
ödeyen herhangi bir kişi istediği dişhekimine gidip 
muayene olacak. Tabi ki kota çerçevesi içinde.

S.K;. Hasta takibi için medulla sistemi mi yoksa 
ayrı bir sistem mi olacak?

C.T; Şu anda SGK’nın çalıştığı hastaları kaydettiği 
sistem medulla sistemi biz de medullaya 
eklenecek bir ara yüzle bağlanacağız. Bu bakımdan 
meslektaşlarımızın muayenehanelerinde medullanın 
yüklenebileceği basit bir bilgisayar sisteminin yeterli 
olacağını düşünüyorum. SGK’nın bizden istediği şey 
hastanın kaydı, zaten en çok üzerinde durdukları 
konu hastanın ilk muayene kaydı çünkü bundan 
sonra o kayıt üzerinden işlem sürecek ve bir sonraki 
hekime gittiği zaman da o kayıt baz alınarak tedavi 
sürecek.

S.K; Faturalar nasıl 
denetlenecek, yapılan fatura 
hatalarında kesinti olacak 
mı?

C.T; Faturalarla yapılan 
tedaviler rastgele yöntemiyle 
kontrol edilecek, hem fatura 
hem hastalar hem de yapılan 
tedaviler. Hatalı bir durum 
çıkarsa sözleşmede belirtilen 
cezai işlemler uygulanacaktır. 
Bana göre en büyük ceza 
sözleşmenin yenilenmemesi 
olacaktır. Hatalar çok büyükse 
ve kurumu yanıltmaya 
yönelikse SGK’nın hem 
para cezası verme hem de 
sözleşmeyi tek tarafl ı fesih 
etme hakkı bulunmaktadır. 
Ayrıca haksız rekabet oluşturan 
hekim hakkında cezai yaptırım 
olcaktır.

S.K; Cengiz bey  çok teşekkür 
ederiz.

C.T; Ben teşekkür ederim.

TDB nin hizmet alımı 
serüveni aslında 

çokta yeni değil. Bu 
yolculuğa biz 19-21 

Haziran 2000 yılında 
Antalya’da yapılan 
I. Ağız ve Diş Sağlığı 

Hizmetleri Örgütlenme 
Finansman ve Sunum 

Kurultayı ile başladık. 
O zamana kadar gelen 
tüm iktidarlar ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerini 

genel sağlığın bir parçası 
olarak görmemişler. 

Halkımızın %70’e yakın 
bir oranla çoğunluğunun 

sosyal güvencesi 
olmasına rağmen ağız ve 
diş sağlığı harcamalarını 

cepten ödetmişlerdir. 
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Değerli meslektaşlarım,

Ankara meslek odamız yöneticileri, aktüel konuların 
ele alınacağı dergiyi tekrar canlandıracaklarını ve 
katkım olup olamayacağını sorduklarında, neredeyse 
hiç düşünmeden evet dedim. Bunun nedenini biraz 
sonra okuyacaksınız.  

Meslektaşım sevgili Özge’nin bana önerisi klinik 
yönetimi ile ilgili bir röportaj ya da yazı yazmamdı. 

Konu ilgi alanım içine girse de, ürkerek, en doğru 
tercihin ben olamayabileceğimi çünkü bu işin 
profesyonel eğitimini hiç almadığımı belirttim.  Ancak 
bunun yanında, yıllardır hem akademik hayatta hem 
de özel kliniğimde, bu konuda elde ettiğim deneyim 
ve kazanımları da paylaşmak istiyordum. 

E bu sene meslek seçimi yapan kızım da ‘ ben 
kesinlikle Dişhekimi olmayacağım’ diye deklare 
ettiğine göre, içimde kalan bu paylaşma isteğimin 
tek hedefi , bu zor günlere direnen ve hatta büyük bir 
cesaret sergileyerek yakın zamanda bireysel klinik 
açmış ya da açmayı düşünen genç arkadaşlarım oldu.

İsterseniz daha fazla uzatmadan, klinik açmak ile ilgili 
güncel fi kirlerimi paylaşayım.  Arkadaşlar mesleğimi 
gerçekten çok seviyorum ve tercih ettiğim zaman 
bile, işimi bu kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim. 
Keyifl i bir öğrencilik, yurtdışı tecrübesi de olan 
bir akademisyenlik ve sonrasında şahsi kliniğimi 
açtım. Ancak hepimiz biliyoruz ki, değişen şartlar 
karşısında, ancak bizlerde farklı pozisyonlar alırsak 
geleceğimizi şekillendirebiliriz. Bildiğiniz gibi son 
10 sene içinde, devletimizin sağlık politikalarında 

KENDİ KLİNİĞİNİ AÇMA 
CESARETİ GÖSTEREN YENİ 

MEZUN MESLEKTAŞLARIMA

Değerli meslektaşlarım,

Ankara meslek odamız yöneticileri, aktüel konuların ele alınacağı 
dergiyi tekrar canlandıracaklarını ve katkım olup olamayacağını 
sorduklarında, neredeyse hiç düşünmeden evet dedim. Bunun 
nedenini biraz sonra okuyacaksınız.  

Prof. Dr. Kemal ÜNSAL
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radikal değişiklikler oldu. Yok korkmayın siyaset 
fi lan yapmayacağım amacım sadece bir saptama 
yapmak. İşte bu radikal değişiklikler hepimizi 
etkiledi ama bunu en çok hisseden grup, bu politika 
değişikliğinden hemen önce dişhekimliği eğitimini 
tercih edip, sistemin emekleme devresinde mezun 
olan genç arkadaşlarım. 

Çünkü bu grup, bu mesleği tercih ederken a) mesleğin 
saygınlığını b) mezuniyet sonrası yüksek iş garantisi 
olmasını c) devlet bağlantılı olmadan çalışılabilecek 
olmasını d) kendi işinin patronu olunabileceğini e) 
çalışma saatlerinin şahsen düzenlenebileceği f) 
ortalamanın üstünde gelir getirmesi gibi şartları 
değerlendirdi. Ancak mezun olduklarında, bizim 
jenerasyondan farklı olarak, bu şartların neredeyse 
hiçbirinin geçerli olmadığını gördüler. Demin de 
dediğim gibi, bu olayın politik 
detaylarına girmeyeceğim ancak 
kendi işinin patronu olabilirsin 
şıkkını başta düşünen ve  ısrarla 
bu yolda yürümek isteyen 
meslektaşlarıma bazı önerilerim 
olacak. 

Mezun olalı 24 sene geçmiş. 
Çoğu şahsi kliniklerinde çalışan 
sınıf arkadaşlarımın büyük 
kısmı şu anda emeklilik planları 
yapmakta. Evet biliyorum, 
sizin jenerasyon bizler kadar 
şanslı değilsiniz. Ama değişen 
şartlar içinde hedefi nize 
ulaşabilmek için farklı bir 
şekilde düşünmeniz gerekmekte. 
Eğer şu durumda halen şahsi 
kliniğiniz var ya da kurmak 
istiyorsanız önerilerimden ilki 
‘doğru lokalizasyon tercihi’ 
olacak. Eminim ilk ikileminiz, 
büyük şehir ile küçük yerleşim 
birimleri arasında tercih yapmak 
durumunuz olacaktır. Koskoca diş 
hekimliği fakültesini bitirmiş, zeki meslektaşlarıma 
her ikisinin avantaj ve dezavantajlarını 
saymayacağım tabii ki. Ancak büyük şehir tercihi 
yapanlara önerim, kenar köşe bölgeler yerine tercih 
ettikleri semtin en işlek, en popüler yerlerini tercih 
etmeleri olacaktır. Peki kendim bile, başlarken 
gayet mütevazi bir bölgeyi tercih etmeme rağmen 
neden sizlere tam tersini öneriyorum. Burada hem 
yaşanmışlıklarım hem de değişen zamanın rolü 
olduğunu itiraf etmeliyim. Zaman değişti evet. 
Artık tüm değerleri çok daha çabuk tükettiğimiz, 
süper hızlı bir dönemdeyiz. Bizden önceki kuşakların 
tattığı mahallenin bakkalı, mahallenin eczahanasi ya 
da mahallenin Dişhekimi kavramı tamamen ortadan 
kalktı. Neredeyse ihtiyacımız olan  herşey için 
‘google’ lıyoruz. Ya mahallenin Dişhekimi ‘Dt Ayşe 
Yüzgüldüren’i google’ladığınız zaman ekranda ‘Dt 
Ayşe Yüzgüldüren için hiçbir sonuç bulunamadı. Yazımı 

düzeltilmiş şu sorgu için sonuçları görüyorsunuz: Dt 
Ayşe Gözsüzdüren’  diye bir sonuçla karşılaşırsanız? 

Demek istediğimi hepiniz anladınız sanırım. O yüzden 
maalesef, görünülürlüğü daha çok ancak maliyeti 
de daha fazla olacak bir lokalizasyon seçmeniz 
gerekiyor. 

Aynı konuda yaşanmışlık deneyimim ise daha farklı. 
Mesleğinizi yaparken yıllar gerçekten çok çabuk 
geçiyor. Artan mesleki özgüvenimiz ve tecrübemiz, 
yapmayı sevdiğimiz işi,  hem bilimsel  hem de 
ekonomik anlamda daha üst düzeyde yapmamızı 
emrediyor. İşte bu kararı verdikten sonra, kararımıza 
uygun bir lokalizasyona taşınmamız gerçekten 
zor oluyor. Fiziksel olarak değil elbette anlatmak 
istediğim ama birçok değişik faktör, yıllardır beraber 
olduğunuz hastalarınızın, sizin yeni kliniğinize 

gelmesini engelliyor. Bu nedenle 
de, maddi olarak desteğe 
ihtiyacınız olduğu kritik anlardan 
birisinde, eski hastalarınızı bile 
bulamayabiliyorsunuz. İşte bu 
sıkıntıyı yaşamamak adına belki 
de en iyisi, işin başlangıcında, 
emekli olana kadar değişme 
ihtiyacı duymayacağınız bir 
lokalizasyon tercih etmeniz.

Kendi kliniğini kurma kararı 
alan birçok arkadaşımızın, 
isteklerine uyan bir yer 
bulduklarında,  inşaat kurulum 
bedellerini de üstlenerek, 
kiraladıkları ya da satın aldıkları 
mülkiyetleri, klinik düzenine 
uygun olarak şekillendirmeleri 
sıkça karşılaştığımız bir durum. 
Ancak yurtdışında yaygın olan, 
ancak anlayamadığım bir 
şekilde, ülkemizde neredeyse 
hiç uygulamadığımız  ‘varolan 
bir kliniği satın alma’ tercihi de 
bulunmaktadır. Unutmayınız ki 

hastaları tarafından iyi bilinen, tanınmış bir hekim 
ve kliniğinin çok ciddi sayıda, o kliniği tercih eden 
hastası bulunmaktadır. Özellikle işe başladığınız 
ilk yıllarda bir protez tamiri, bir diş çekimi gibi 
ücretleri düşük olan hizmetleriniz toplamı, sizin 
temel masrafl arınızı  karşılayacaktır.  Zaten 
sirkülasyonu olan bir klinikte, yukarıda belirtilen 
hizmetler, neredeyse hekim faktörüne hiç bağlı 
kalmadan talep edilecektir. Bir dişhekimliği kliniği 
için lazım olan inşaat işleri de, devir alınan klinikte 
zaten yapıldığından, sizin canınızı hiç sıkmayacaktır. 
Bu nedenle, sizlere önerim, çalışmak istediğiniz 
bölgede, uygun şartlara sahip ve satılık bir klinik 
varsa bunu da değerlendirmeniz olacaktır. 

Bana bu konularda fi kir soran meslektaşlarımın 
neredeyse tümünün kararsız kaldığı bir diğer nokta 
ise klinige alınacak cihaz ve aletlerin kalitesinin 

Binbir emek ile 
kurduğunuz kendi 

kliniğinizin patronu 
olarak siz, tercih 

edilmediğiniz 
zaman ifl as 
edeceğinizi 

bilirsiniz. Tercih 
edilme sebebi 

yaratmak 
istiyorsanız 

kendinize eğitim 
yatırımı yapmanız 

şarttır.
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ne olması gerektiği. Bu sorunun cevabı her ne 
kadar elinizdeki kapital ile doğru orantılı olsa 
da, önerim, şartlarınızı zorlayarak size uzun 
yıllar hizmet edebilecek, üreticisini sektörden 
tanıdığınız markaları tercih etmeniz. Ancak burada 
belki de bundan daha önemli olan nokta, aldığınız 
ürünün, teknik servis ve desteğinin eksiksiz olması. 
Günümüzde kullandığımız aletler gerek mekanik 
gerekse elektronik olarak çok gelişmiş durumda. 
Elektronik aletlerin, sanılanın aksine, tamirleri, 
mekanik cihazlara oranla çok daha kolay. Bunun 
yanına, değişen global bakış açısı yani ‘yenisini 
tak, eskisini at, üstelik daha ucuza’  da eklenince 
elektronik yönden zengin cihazlar doğal olarak 
tercih edilmelidir. Ancak, unutmayın, tek bir şartla ‘ 
konusunda uzman, size vakit ayırabilecek ve yedek 
parçayı zamanında temin edebilecek bir servis 
desteğiniz varsa. 

Sarf malzemeleri için bu kadar hassas olmamız 
gerekmediğini düşünüyorum. Zira adı üstünde 
‘sarf malzemesi’. Yani kullanıp beğenmediğimiz 
ya da yetersiz bulduğumuz zaman kolayca 
değiştirebileceğimiz malzemeler. Tabii ki başlangıç 
bütçenizde önemli bir kalemdir ancak değiştirmek 
istediğiniz zaman da size çok ciddi bir maliyet 
getirmeyecek ürünlerdir bunlar. Aslında gerçekçi 
olursak burada da birçok malzemenin belli ve 
benzer standartlar gösterdiğini düşünmekteyim.  Bu 

nedenle önemli olan, sizin çalışmak istediğiniz fi yat 
aralığına uygun sarf malzemesi seçmenizdir. Yıllardır 
kurs ve konuşmalar için neredeyse tüm Türkiye’yi 
gezmekteyim. İnanın 50 tl lik dolgu yaparken sadece 
dolgu malzemesi olarak 40 tl lik ürün kullanan birçok 
hekim tanıdım. 

Türkiye’nin en zor ve en yüksek puanla öğrenci alan 
kurumlarından mezun olan birçok meslektaşımın, 
maliyet hesabı yapamadığını gördüm. Gelin basit 
bir hesap yapalım. Hakkını vererek yapılan bir dolgu 
en az 30 dakika sürer. Kliniğinizin sabit giderleri, 
amortisman masrafınız, eğitiminiz için ailenizin 
harcadığı para, evinizi geçindirmeniz için kazanmak 
zorunda olduğunuz miktar, devlete vermek zorunda 
olduğunuz vergi ve harcadığınız 30 dakika üstüste 
konursa, 50 tl son kullanıcı bedeli olan bir dolguya 
40 TL lik malzeme kullanımı zaten külliyen zarar 
demektir.

Konu buraya gelmişken, genç meslektaşlarıma, 
fakültede onlara veremediğimiz daha doğrusu 
şimdilik neredeyse hiçbir fakültemiz eğitim 
programında olmayan klinik muhasebesi ile ilgili 
daha fazla bilgilenmelerini öneririm.

Tabii ki insan sağlığını içeren bir meslek kötü 
malzeme ile yapılmamalıdır. Ancak fi yatlarınızı 
belirlerken tüm giderlerinizi hesaplamalı ve ona 
göre sarf malzemesi tercihinde bulunmalısınız. 

Bu yazımda sizlere son önerim, kendinize eğitim 
yatırımı yapmaktan ve bunu paylaşmaktan hiç 
ama hiç vazgeçmemeniz. Meslekte yıllar geçip, 
tecrübeniz arttıkça, ne kadar az şey bildiğinizi hergün 
daha fazla anlayacaksınız. Gerçekten bilmediğimiz 
o kadar çok şey var ki?  Üstelik yine meslekle ilgili 
çok hayati bilgileri bir içki masasında, bir dost 
sohbetinde , bir havuz başında meslektaşlarınızdan 
alacaksınız. Mesleğe yaptığınız yatırım, göreceksiniz 
ki, en kısa sürede size geri dönecek bir yatırımdır. 
Bugunun gelişmiş iletişim ağı içinde, hastalarınız 
kendinizi eğitmek için yaptığınız yatırımları ya da bu 
eğitimleri sonucu elde ettiğiniz becerilerinizi inanın 
çok objektif şekilde değerlendirecektir. 

Binbir emek ile kurduğunuz kendi kliniğinizin 
patronu olarak siz, tercih edilmediğiniz zaman ifl as 
edeceğinizi bilirsiniz. Tercih edilme sebebi yaratmak 
istiyorsanız kendinize eğitim yatırımı yapmanız 
şarttır.

Yine bu yatırım sayesinde, ileride size ait kliniğiniz 
yerine, başka şartlarda ve başka kliniklerde çalışmayı 
tercih eder ya da etmek zorunda kalırsanız farkınızı 
ortaya koyacaksınız.  

Zor şartlar altında, kendi kliniğini açmak gerçekten 
zor sevgili meslektaşlarım. Ama severek yapıyorsanız 
eğer, şartlar ne olursa olsun başarılı olacaksınız 
biliyorum. Üstelik şartların yarın olumlu anlamda 
değişmeyeceğini kim bilebilir ki ?
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YENİ YÖNETİM ANKARA TABİP ODASI’NI VE 
ANKARA ECZACI ODASI’NI 

ZİYARET ETTİ

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak 30 
Nisan 2012 tarihinde  Ankara  Tabip Odası’nı  ziyaret 
ettik. Odamız Yönetim Kurulu’nu temsilen Oda 
Başkanımız Sayın A.R. İlker Cebeci, Oda Başkan Vekili 
Sayın Murat Çağlar, Oda Genel Sekreteri Sayın  Helin 
Aras Tek, Oda Saymanı Sayın Alper Alkan ile Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Sayın Serkan Er ve Sayın Burak 
Yandımata ile birlikte toplantı  gerçekleştirildi.

Ankara Dişhekimleri Odası’nın bundan önceki 
dönemlerinde çaba harcanarak temelleri atılan 
Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Platformuna tekrar 
hayat vermek üzere ilk adımları yeniden attık. 
.  2011 yılı Kasım ayında çıkarılan 663 sayılı Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile meslek 
örgütlerinin etki ve yetkileri kısıtlanmıştı. Ayrıca 
izlenen sağlık politikaları sonucu sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddet her geçen gün artmaya devam 
etmekte. Oluşturmayı planladığımız Sağlık Meslek 
Örgütleri Platformuyla birlikte hareket ederek ortak 
mücadele alanlarımızda  daha güçlü ve etkili olmayı 
istediğimizi Ankara  tabip odasındaki  arkadaşlara 
ilettik. 

Yönetim Kurulumuzun Ankara Eczacı Odasını 
ziyaretinde Ankara Eczacı Odası Başkanı Sayın Oğuz 
Ekincioğlu, Genel Sekreter Sayın Süleyman Güneş, 
Oda Delegesi Sayın Mustafa Gönen ve Oda Genel 
Koordinatörü Çağatay Tümer ile görüşmelerde 
bulunduk. Ankara Eczacı Odası ile bundan sonraki 
süreçte hem bilimsel hem de sosyal anlamda ortak 
etkinlikler düzenleyebileceğimiz konusunda fi kir 
birliğine vardık. 

ANKARA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ 
PLATFORMUNUN TEMELLERİ ATILDI; 

Tabip Odası, Eczacı Odası ve Veteriner Hekimler 
Odası ile yapılan görüşmeler sonucu toplum sağlığını 
ilgilendiren konularda ortak refl eks geliştirme,  ortak 
çalışmalar sonucu birlikte hareket ederek sağlık 
politikaları sonucu hekimlerin karşılaştığı sıkıntılarda 
etkin çözümler üretebilme düşüncesiyle bir platform 
oluşturma çabası içine girdik . 12.06.2012 tarihinde 

ANKARA DİŞHEKİMLERİ 
ODASI GÖREVE GELİR GELMEZ   

ZİYARETLERİNE BAŞLADI
Odamız göreve geldiği  ilk günden beri gerek kamu gerekse sivil 
toplum kuruluşları ve meslek odaları ile temaslarına başladı. 
Odamız görev alanına giren ve meslektaşlarımızın sorunlarını 
içeren konularla ilgili olarak gerek hukuk müşavirimizin  çalışmaları 
ve katkılarını, gerekse Yönetim Kurulumuzun çeşitli kurum ve 
kuruluşların temsilcilerine yaptıkları ziyaretleri gerçekleştikçe 
sizlerle paylaşmaya  devam edeceğiz. 
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Ankara Tabip Odası’nda yapılan toplantı sonucu 
Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Platformunun temel  
ilkeleri üzerinde görüşme yapıldı.

Son dönemde yapılan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname gibi yasal değişikliklerle 
meslek örgütlerinin güçleri azaltılmaya çalışıldığı şu 
dönemde Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Platformu 
gibi önemli bir birliktelikte hareket ederek daha 
güçlü ve etkin olacağımız inancındayız.

ÜNİVERSİTELERİ VE TDB’Yİ ZİYARETİMİZ;

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak 
önümüzdeki dönemde mezuniyet sonrası eğitim 
programlarında ve mesleğimizin gelişimine katkı 
sağlayacak alanlarda üniversitelerle ve uzmanlık 
dernekleriyle işbirliği içinde olmayı hedef olarak 
belirlemiş ve oda yapısının güçlenmesi için tüm 
alanlarda meslektaşlarımızla ortak çalışma alanları 
yaratmaya karar almıştık.

Bu çerçevede başlayan girişimlerimizin ikinci 
programında üniversite dekanları ve öğretim üyeleri 
ve TDB ile toplantılar planlandı. 3 Mayıs 2012 
tarihinde Hacettepe, Ankara, Gazi Üniversitelerinin 
Dişhekimliği Fakültelerinin Dekanları ve Başkent 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı ve Öğretim 
Üyeleri ile birlikte ilk programımızın toplantılarını 
yaptık. Üniversite görüşmeleri sonrası, Türk 
Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu’nu ziyaretini 
gerçekleştirdik . Toplantıya Meslektaşımız İstanbul 
CHP Milletvekili Dişhekimi  Kadir Gökmen Öğüt’ün 
katılmasıyla kendisiyle de mesleğimizin sorunlarını 
ve çözüm önerilerini görüşme şansımız oldu.

Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Ziyaretinden İzlenimlerimiz..

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Ziyaretinden İzlenimlerimiz..

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Ziyaretinden İzlenimlerimiz..

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ziyaretinden 
İzlenimlerimiz..

Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu ve Kadir 
Gökmen ÖĞÜT ile yaptığımız görüşmeden izlenimler..
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ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ  
ZİYARETİMİZ;

Ankara Dişhekimleri Odası 14. Dönem Yönetim 
Kurulumuz 10 Mayıs 2012 tarihinde de ziyaretlerine 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Eczacı Odası ile 
devam etmiştir. 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaretimizde Ankara 
İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Seraceddin Çom, Ankara 
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Jale Öztürk ve 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Şube Müdürü Sayın 
M. Burak Dinç ile görüşmelerde bulunduk. Karşılıklı 
bilgi paylaşımının yanında bundan sonra yapılacak 
işbirliklerinin programını görüştük. Son derece keyifl i 
bir ortamda gerçekleşen toplantı sonunda Sayın Çom 
Odamız ile devam edecek ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda kırmızı çizgilerinin olmadığı ve iletişim 
halinde olmak istediği hususunu özellikle belirtti.

ADSM BAŞHEKİMLERİ İLE BİR 
ARAYA  GELDİK;

Odamız Yönetim Kurulu ile Ankara İl sağlık Müdürlüğü 
Yetkilileri ve ADSM Başhekimlerinin bir araya 
geldikleri bir toplantı 02 Ağustos 2012 tarihinde 
gerçekleştirildi. Son derece keyifl i ve verimli geçen 
yemekli toplantıda karşılıklı fi kir alışverişinde 
bulunuldu ve ortak akıl çerçevesinde işbirliği içinde 
çalışma kararı alındı. Ağız ve Diş Sağlığından sorumlu 
Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Tonguç SUGÜNEŞ, Ankara 
İl Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Şube Müdürü 
Sayın Dişhekimi Burak DİNÇ, Şube çalışanı Sayın 
Dişhekimi Metin KURTNEZİR ile Sayın Dişhekimi 
Nurdan ŞENEL katılmıştır. ADSM Başhekimlerinden 
Tepebaşı ADSM’den Sayın Dişhekimi Necdet İMAÇ, 
Osmanlı ADSM’den Sayın Dişhekimi Fatih KİREMİTÇİ, 
Topraklık ADSM’den Sayın Dişhekimi Yusuf ALAK, 
Balgat ADSM’den Sayın Dişhekimi Ali AĞIR, Gölbaşı 
ADSM’den Sayın Dişhekimi Dilek EMEK ÇİFTÇİ, Sincan 
ADSM’den Sayın Dişhekimi Gülcan BAN toplantıya 
katılmıştır. Toplantının sonunda bundan böyle her 
ADSM’de odamızdan bir temsilci bulunmasına karar 
verildi. Meslektaşlarımızın ortak sorunları üzerine 
konuşmalar yapıldı ve çözüm önerileri tartışıldı.

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI  
TONGUÇ SUGÜNEŞ’i ZİYARETİMİZ

Yönetim Kurulumuz, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün 
Ağız ve Diş Sağlığı Şubesinden sorumlu Müdür 
Yardımcısı Sayın Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ’i 
makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı 
dileklerini iletti. Yeni görevi süresince İl Sağlık 
Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi ile Odamız 
arasında ortaklaşa yapılabilecekler konusunda 
fi kir birliğine varıldı. Görüşmenin bundan sonra 
gerçekleşecek tüm faaliyetlerimize de güzelliklerinin 
yansıması dilekleriyle toplantımız son buldu. Ayrıca 
bazı ortak çalışmalara nasıl koordine edilebileceği 
üzerinde fi kir alışverişinde bulunuldu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISINI ZİYARETİMİZ; 

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak 
19.07.2012 tarihinde  Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Muhammed Ertuğrul EĞİN’i ziyaret ettik. Ağız ve 
Diş Sağlığı Koordinatörü Dişhekimi Gülben CEREN’in 
de katıldığı görüşmede Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 
ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı’nın yaptıkları 
protokol ile açılan Gazi Üniversitesi Ek Hizmet Birimi 
ile ilgili olarak görüşlerimizi paylaştık, desteklerini 
istedik. Son derece verimli geçen toplantı karşılıklı 
iyi niyet temennileri ile sonlandı. 

CHP’Yİ ZİYARETİMİZ;

MİB (Mahalli İdareler Birliği) yapısını andıran ve 
meslektaşlarımız arasında haklı bir  tepkiye neden 
olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı ile Gazi 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Karşıyaka Ek 
Hizmet Birimi arasında bir protokol  imzalanmıştı. 
Dişhekimliği eğitimi vermek üzere değil, ağız ve diş 
sağlığı hizmeti verilmesi amacıyla açılan bu oluşumun 
kamu kurumu görüntüsü altında bazı kişilere çıkar 
sağladığı ve bu nedenlerle hukuki zemini olmadığı 
düşüncesiyle Yönetim Kurulunca dava açılmıştı.

Davanın tarafl arından olan söz konusu belediyeyi 
yakından ilgilendirdiğini ve bu konuda yardımlarının 
olacağını düşündüğümüz CHP ve dolayısıyla 
Parti Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nu 
hazırladığımız bir bilgilendirme dosyasını sunmak 
ve konuyu kendisiyle paylaşmak üzere 26 Haziran 
2012 tarihinde ziyaret ettik. Sayın KILIÇDAROĞLU’na 
davanın tüm sürecini aktardığımız toplantımız 
karşılıklı başarı temennileri ile son bulmuştur.
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Ülkemizde son yıllarda mekan düzenlemesi 
bilincinin büyük bir ivmeyle arttığı ve aşamalı olarak 
toplumun neredeyse tüm kademelerine yayıldığı 
gözlemlenmektedir. Bu bilinç artışı, nitelikli sonuç 
ürüne olan talebi arttırmaktadır. Hizmet satın 
alınan her alanda, insanlar tasarlanmış mekan ile 
kaliteyi eşleştirmektedirler. Gündelik hayatımızda 
çoğu kez farkında dahi olmadan içine girdiğimiz her 
binada, her odada boyut, tefriş (mobilya yerleşimi), 
ışıklandırma ve renkler gibi kriterler psikolojimizi 
etkilerken, yukarıda bahsi geçen sebeplerden ötürü 
özellikle iş hayatında tasarımın “müşteri” üzerindeki 
ağırlığı artmaktadır. Eğer konuya diş hekimliği 
özelinde yaklaşılırsa,  hasta-hekim ilişkisinin 
ikincil planda kalan hizmet alan–hizmet veren yüzü 
dolayısıyla, yatırımcı pozisyonundaki tüm hekimler, 
çalışma alanlarının düzenlenmesinde profesyonel 
hizmet almaya yönlenmelidirler. 

Profesyonel yardım alma süreci, mimari düzenleme 
ve dekorasyon olarak iki alt başlığa ayrılmalıdır. 
Mimari düzenleme aşamasında, kliniğin işlevsel, 
boyutsal, teknik ( elektrik, sıhhi tesisat, data ve 
gerekirse statik ) sorunları çözülür. Bu ilk mimari/
mühendislik aşaması çözümlendikten sonra 
dekorasyon konseptine geçilmelidir. Genel algı bu 
ikinci kısmın işin en önemli yönü olduğudur. Ancak 
sadece renklere, malzemelere ve aksesuarlara 
odaklanan bir tasarımcı, eli ağır bir illüzyoniste 
benzer. Zira, mimaride gözbağı, eğer altyapı sağlam 
değilse işlevsiz kalmaya mahkumdur. Mesleğine 
hakim bir tasarımcı, en uygun çözüme ulaşmak için 
bu ikisini bir bütün olarak görür ve çalışmalarını o 
şekilde yürütür. Aşağıda bu çalışmalar beş adıma 
bölünerek detaylandırılmıştır.  

1)  İLETİŞİM… Tasarımcı ile hekimin karşılıklı iletişimi 
eksiksiz kurması ilk adım olarak zaruridir. 
Mimarınız eğer klinik tasarımı konusunda 
deneyimsizse sizden eksik bilgi talep edebilir. 
Böyle bir durumda mimara vermeniz gereken tüm 
bilgiler şu şekilde sıralanabilir; ihtiyacı duyulan 
klinik sayısı, ünit ölçüleri ve sayıları, gereken 
dolap türleri ve sayıları, bekleme odasında arzu 
edilen kapasite, danışma bankosunda çalışacak 
personel sayısı, hasta tuvaletlerinin sayısı (kadın/
erkek ve ya üniseks), sterilizasyon alanı için cihaz 
ve kapasite gereksinimleri, tesisat gereksinimleri 
(özellikle aspiratör, kompresör, sıhhi tesisat ve 
isteniyorsa havalandırma tarzı ile ilgili seçim 
ve teknik ölçüler), Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık 
Müdürlüklerinin getirdiği düzenlemeler ve 
bütçe. Sizin tüm ihtiyaç ve isteklerinizi eksiksiz 
belirtmeniz tasarım sürecindeki geri dönüşleri 
elimine edeceği için, süreci kısaltacak ve her iki 
taraf için işleri kolaylaştıracaktır. 

2) İŞLEVSEL ÇÖZÜM… Özel muayenehanelerin 
büyük bir çoğunluğu bu iş için tasarlanan 
binaların dışında, ağırlıkla konut birimlerinin 
dönüştürülmesiyle oluşturulmaktadır. Dolayısıyla 
tasarımda öncelik, farklı bir işleve sahip bir 
mekanı, istenen işleve sahip olacak şekilde tekrar 
bölümlendirmektir. İstenen klinik, bekleme 
odası, ıslak hacimler, doktor dinlenme odası, 
sterilizasyon odası, teknik oda, arşiv vb. gibi 
mekanların, daireye ne gibi müdahalelerle doğru 
şekilde oturtulabileceğinin çözülmesi bu adıma 
dahildir.

Yasemin IŞIK
Mimar/ ODTÜ

DİŞ KLİNİĞİ TASARIMI:
DİŞ KLİNİKLERİNİN 
MİMARİ DÜZENLEME 
VE DEKORASYONU 
SÜRECİNDE BEŞ ADIM

Profesyonel yardım alma süreci, mimari düzenleme ve 
dekorasyon olarak iki alt başlığa ayrılmalıdır. Mimari 
düzenleme aşamasında, kliniğin işlevsel, boyutsal, teknik 
(elektrik, sıhhi tesisat, data ve gerekirse statik ) sorunları 
çözülür.
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Tasarımcınız alacağı rölövenin (yapının o andaki 
ölçülerinin yerinde alınması) ardından size 
alternatif planlarla gelip, gerekirse sizlerden geri 
besleme alarak, önce planı çözecektir. Bu adımda 
dikkat etmeniz gereken noktalar; oluşturulan 
mekanların yasal ölçülere uyup uymaması, 
mümkün olduğunca doğal ışık alan mekan ortaya 
çıkarılması, birbiriyle direk ilişkisi olması zorunlu 
alanların bu özelliğe sahip olup olmaması ve tabii 
ki ihtiyacınızdan eksik alan çıkıp çıkmamasıdır. 
Bu adımda eksik çözüm kabul edilemeyeceği için, 
mimarın kusursuz bir performans sergilemesi 
zorunluluktur.

 Mimari plan örneği – farklı renkler farklı işlevlerde 
mekanları işaretler-

3) KONSEPT… Plan üzerindeki iki boyutlu çözümden 
sonraki adım, tasarımcının liderliğinde konsepte 
dair kararların verilmesidir. Dekorasyon konsepti, 
gereken yapay ışıklandırma türü ve miktarının 
belirlenmesi, bütün yüzeylerde (zemin, duvar ve 
tavan) malzeme ve renk kararlarının verilmesi, 
ve son olarak mobilya, kumaş ve aksesuar 
seçimlerinin, sonuç üründe bütünlük yaratacak 
şekilde yürütülmesiyle oluşur. Bu kritik süreçte, 
tasarımcının yönlendirmesine mümkün olduğunca 
izin vermek ve kendisini ifade etmesine yol 
açmak tercih edilmesi gereken yöntemdir. Ortak 
çalışmalar bir çözüme doğru ilerleyemezse, 
o zaman kendi görgünüzü ya da zevkinizi, 
bulacağınız görsellerle destekleyerek bir ortak 
paydaya ulaşmaya çalışmanız faydalı olacaktır.

4) SEÇİMLER… İşlevsel çözüm ve dekorasyon 
konsepti kararlarından sonraki aşama malzeme 
seçimlerinin yapılmasıdır. Tüm yüzeyler için 
ilk bakışta malzeme seçeneği sayısı çok fazla 
gözükmez. Örneğin zeminler için; seramik, 
doğal taş, pvc-epoksi plastik bazlılar, halı vb. 
az ana başlık bulunmaktadır. Ancak ana kararlar 
verildikten sonra, öncelikle bütçeye, ihtiyaca 
ve tasarım kararlarına bağlı olarak yüzlerce alt 
seçenek bulunmaktadır. Tasarımcıyı bütçeye 
uymak kaydıyla kendi başına bırakmak ya da 
beraber adım adım malzeme seçmek, hekimlerin 
kendi zaman, enerji kısıtlarına ve arzularına göre 
verebilecekleri bir karardır. Bu adımda, bilgisayar 

destekli üç boyutlu çizimler kullanarak, işin 
bitmiş halini belirli aralıklarla görmek yatırımcı 
açısından güvenli olacaktır. Zira kontrolsüz giden 
bir seçim sürecinin sonunda ortaya çıkan işlerde 
anlaşmazlık ve memnuniyetsizlik çıkma olasılığı 
daha yüksektir.

5) UYGULAMA… Mimari proje ve seçimler ne kadar 
doğru olursa olsun, uygulama, sonuç ürünün 
kalitesini belirleyecek en önemli aşamadır. 
Profesyonel ekiplerle çalışmak bu aşamanın 
temelidir. Güvenilen ekiplerle iş yapacak 
olmanıza rağmen ve ek maliyet getirecek olsa 
bile, mimardan kontrolörlük hizmeti alarak 
üretimleri yaptırak imalatçının rahatlıkla gözden 
kaçırabileceği bir sürü hatadan sakınabilirsiniz. 
Zira kliniklerde hatalı imalatlar, özellikle teknik 
konularda, afete varan sonuçlara sebep olabilir. 
Kalitesiz imalatlar ise hem kısa ömürlüdür, 
hem de mekanın etkisinde ciddi bir düşüşe 
neden olur. Eşzamanlı olarak 3 koldan (işveren-
mimar-imalatçı) kontrol edilen bir işte sorun 
çıkma olasılığı, diğer şıkka nazaran kesin olarak 
azalacaktır.
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YAZAR KİŞİLİĞİ İLE

ile SICAK BİR SOHBET

Yazmak benim için vazgeçilebilir bir olgu değil. Ben 
öncelikle kendim için yazıyor, yaratıyorum. Söylediğim 
yanlış anlaşılmasın. ‘Sanat, sanat içindir.’diyenlerden 
değilim. Yahut ‘Ben istediğimi yazarım, beğenen 
beğenir,’ de demiyorum. 

1. Biraz klişe bir başlangıç olacak ama 
sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kimdir Korkut 
Aldemir? Kendinizden dilediğiniz şekilde kısaca 
bahsedebilir misiniz?

1978, Eskişehir doğumluyum. Ankara Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezunum. Üstüne aynı 
üniversitede Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
Anabilim Dalı’ndan uzmanlığımı aldım. 

Sekiz yıllık evliyim ve bir kız çocuk babasıyım. 
Profesyonel olarak Uzman Dişhekimi mesleğimi, 
kendi kliniğimde aralıksız ve tam zamanlı icra 
etmekteyim. 

Vakit buldukça amatör olarak alpin dağcılık, spor 
kaya tırmanışları ile ilgileniyorum. Eskimiş lisanslı 
bir yüzücü ve yüzme antrenörüyüm. 

2. Diş hekimliği mesleğiniz dışında yazarlık 
yapmaya başladınız. Sizin için alışıldık olabilir 
ama okurlar için epey ilginç bir manzara bu: 
Dişhekimi bir yazar. Böylesine yorucu bir 
mesleğiniz varken, sizi edebiyata iten kuvvet 
neydi? Sizi bir roman yazmaya mecbur bırakan 
ya da motive eden neydi?  

Yaklaşık on bir yıldır aktif olarak icra ettiğim, Diş 
Hekimliği mesleğimi ve özellikle ameliyatlardan 
ibaret olan uzmanlığımı çok seviyorum. Yıllar 
içerisinde, emek vererek oluşturduğumuz çok 
keyifl i bir atmosferde kendimize ait poliklinikte eşi 
bulunmaz dostlarla çalışmanın huzuru içindeyim. 
İşte bu etkenler sayesinde de yazarlık kolunda içine 
girdiğim macerada görece olarak rahatlıkla yol 
almaktayım. 

Hazırlayan: Dt. Özge AKTAŞ
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Hastalarımdan, arkadaşlarımdan aldığım tepkiler 
de aynen sizin belirttiğiniz gibi Dişhekimi bir Yazar 
portresi: ‘ilginç’. Bunun sevindirici yönleri olduğu 
gibi üzüntü doğuran sonuçları da var. İnsanoğlunun 
çarpıcı bir konuya karşı ilk tepkilerinin fazlasıyla 
basit olduğunu tespit edersek, “Bir Dişhekimi, ne 
yazmış olabilir ki?” tarzında, bazen komik bazen 
yavan bazen de acıtıcı tepkiler almaktayım. Tabii 
bunun devamındaki süreçte aynı kişiler tarafından 
romanın beğenilmesi, tetikleyici bir keyif verebiliyor. 

Söylediğiniz gibi, Diş Hekimliği gerçekten fi ziken ve 
ruhen çok yıpratıcı bir meslek. Çalışma saatlerinin 
fazlalığı, yüksek disiplin ihtiyacının yanı sıra hem 
zihnen hem de bedenen çok yorulabiliyoruz. 

Ancak ben boş vakitleri çoğaldığında tedirgin 
olan insan karakterlerinden birisiyim. Bunun 
yanı sıra mesleğimin ya da 
hayatın ağırlığının ruhumda 
biriktirdiği, benim ‘kayıp dosya 
parçacıkları’ diye tarif ettiğim 
kasvetli atıkları; bazen bir 
dağ tırmanışında, kimi zaman 
uzun soluklu bir motosiklet 
turunda bazen birkaç saatlik 
çizimlerde bazen de böylesi 
bir roman-hikâye çalışmasında 
eritmekten yanayım. İşte tüm 
bu anlattıklarım beni bir roman 
yazmaya iten gerçekler.

3.Peki mesleğinizin romancılığınıza 
olumlu ya da olumsuz etkileri 
olduğunu düşünüyor musunuz?

Bunun üzerine çok fazla 
düşünmedim. Böyle bir 
etkileşim, oluyorsa ben 
düşünmeden de olacaktır. 

Romanlarımdan birinde geçen 
‘mesleki evrimleşme’ diye 
bir tabirim var. Biraz açmak 
gerekirse, bir gün yirmi dört saatten oluşur. Bunun en 
azından üçte birini mesleğimize adarız. Gayet doğal 
olarak, bu geçen zaman diliminden karakterimize 
yapışıp kalan pek çok özellik olacaktır. Hani eskiler 
der ya: “Ben o kadar yıllık esnafım, adama baktım mı 
şıp diye şeceresini dökerim.” Anlatmaya çalıştığım 
şey de bu. 

Mesleğim gereği pek çok insan karakteri tanıyorum. 
Çok ilginç, kimi zaman hüzünlü bazen çok komik 
durumlarla karşılaşıyorum. İster istemez bu 
gözlemlerim, benim zihnimde takılıp kalıyor. 

Bunun yanı sıra insanın kendi karakterindeki 
değişiklikler başlıyor ve akabinde de yazdıklarına 
yansıyor.  Mesela benim mesleğimde, gözlem yeteneği 
artıyor. Romanın pek çok yerindeki tespitler, böylece 
doğuyor. Ayrıca cerrahi müdahalelere girip çıkmak 
da sizi bir miktar hissiz, mekanik yapabiliyor. Pek 
muhtemeldir ki Can (John) SHAPIRO, karakterinde 
bunun etkilerini görebiliriz. 

Ve tabii ki örnekler arttırılabilir. 

4. Yazmak, sizin için tam olarak ne ifade ediyor?

Yazmak benim için vazgeçilebilir bir olgu değil. 
Ben öncelikle kendim için yazıyor, yaratıyorum. 
Söylediğim yanlış anlaşılmasın. ‘Sanat, sanat 
içindir.’diyenlerden değilim. Yahut ‘Ben istediğimi 
yazarım, beğenen beğenir,’ de demiyorum. 

Kastettiğim şu: Yazarak, zihnen rahatlamak. İşte ben 
bu yola bu şekilde çıktım. 

Ancak kesinlikle sorduğunuz diğer konu bir gerçek. 
Benim amatör uğraşlarım, etkin ve yetkin kimseler 
tarafından beğenildiği an itibariyle bu artık benim 
ciddi mesai ayırmaya başladığım bir faaliyet halini 
aldı. Bunun için daha çok düşünmek, emek harcamak 
gerekliliği doğdu. Karakterim icabı da bu benim 

için şöyle bir yarış halini aldı. 
Roman yazmak için gerçek 
zaman aralıkları oluşturulmalı, 
Diş Hekimliği mesleği de 
aynı şekilde tüm disipliniyle 
devam etmeli ancak roman 
yazmanın hobi kokan, amatör 
keyfi  kaybedilmemeliydi. 
Benim bakış açımda, gerçek 
zafer bu. Umarım tüm bunları 
başarabiliyorumdur. 

5. Ankara’da Soğuk Gece’yi 
yani ilk basılı eserinizi 
elinizde tuttuğunuzda neler 
hissettiniz?

O günü unutmak çok zor. 
Klinikte, yayıncımdan gelen 
kargo paketi bana ulaştı. 
Doktor odasında tek başıma 
oturuyordum ve kapalı kâğıt 
balyaya bakıyordum. Acele 
etmeden kendime bir kahve 
hazırladım. Onun tadını 
unutmuyorum. Paketi açmak 

için çıkarttığım küçük cep çakımı cam sehpaya 
koyduğumda ortaya çıkan ses de hala hafızamda. 
Öylece pakete bakıp kahvemi içtim. 

Gerçekten çok ilginç bir deneyimdi. İnsanın hayatında 
sadece bir kez tadabileceği lezzetler vardır. Böyle 
bir anı bir daha asla yaşayamazsınız. İşte öyle 
zamanlardan, nefes kesici anlardan birisiydi. Kitabı 
elime aldığımda, artık her şeyin tamamen gerçek 
olduğunu anladım.  

Bilgisayara önce başlığını yazdığım o ilk günü, 
üstünde çalışırken küfrederek yıldığım, bıraktığım 
anları, kendime olan azıcık güvenimi yitirdiğimde 
bana destek çıkan dostlarımı, onlara verdiğim ‘bu 
kitap bitecek!’ sözlerini düşündüm. Kitap elimdeyken 
aynı zamanda korkuyordum. Başarısızlıktan, 
beğenilmemesinden korkuyordum. Yine bununla 
birlikte gururluydum. Kısacası inanılmaz karışık 
duygular içindeydim. 

için şöyle bir yarış halini aldı. 
Roman yazmak için gerçek 
zaman aralıkları oluşturulmalı, 
Diş Hekimliği mesleği de 
aynı şekilde tüm disipliniyle 
devam etmeli ancak roman 
yazmanın hobi kokan, amatör 
keyfi  kaybedilmemeliydi. 
Benim bakış açımda, gerçek 
zafer bu. Umarım tüm bunları 
başarabiliyorumdur. 

5. Ankara’da Soğuk Gece’yi 
yani ilk basılı eserinizi 
elinizde tuttuğunuzda neler 
hissettiniz?

O günü unutmak çok zor. 
Klinikte, yayıncımdan gelen 
kargo paketi bana ulaştı. 
Doktor odasında tek başıma 
oturuyordum ve kapalı kâğıt 
balyaya bakıyordum. Acele 
etmeden kendime bir kahve 
hazırladım. Onun tadını 
unutmuyorum. Paketi açmak 

Aklımdan 
geçen konuya 

odaklanabilmek için 
özellikle bir ortam 
aramam ve buna 

gerek duymuyorum. 
Evimde ve kliniğimde 

uygun çalışma 
ortamlarım var. 

Ancak birçok zaman 
bir kafede saatlerce 
çalıştığım da oluyor



Ankara Dişhekimleri Odası Aktüel Dergi 30
R

öp
or

ta
j

6. Hangi ortamlarda yazarsınız? Çalışma odanız 
mı var, yoksa farklı farklı mekânları mı tercih 
ediyorsunuz?

Aklımdan geçen konuya odaklanabilmek için özellikle 
bir ortam aramam ve buna gerek duymuyorum. 
Evimde ve kliniğimde uygun çalışma ortamlarım var. 
Ancak birçok zaman bir kafede saatlerce çalıştığım 
da oluyor. 

7. Şimdi Ankara’da Soğuk Gece’nin içeriğiyle 
alakalı sorularımızda sıra. Süratli akan gelişme 
ve sonuç bölümlerine karşın, romanda daha 
durgun, daha temposuz bir açılışa rastlıyoruz. Bu 
bilinçli yaptığınız bir tercih miydi?

Kurgu sanatı icra ettiğinizde özellikle de bu öykü, 
kısa bir hikaye değilse uzun soluklu bir roman 
ise bu çatının genel iskeletini ön plandan tutmak 
zorundasınızdır. Bölümleri durgun ya da dinamik 
olarak ayırmadan okuyucuya verilmesi gereken tüm 
doneleri doğru zamanlarda önüne koymanız gerekir. 

Girişteki bu sakin sahnenin amacı da buydu.

8. Bir yandan batı tarzı fantastik eserlerde 
alışık olduğumuz öğelere rastlarken, bir 
yandan da karakterler ve diyaloglarda ve tabii 
mekân Ankara’da rastladığımız kültürel öğeler 
sayesinde, keyifl i bir denge kuruyorsunuz 
romanda. Bu dengeyi kurmakta zorlandınız mı?

İnanın bu denge tamamen kendi kendine kuruluverdi. 
Elbette bazı temaların üzerinden üst üste geçerek 
onları yavanlıktan ya da ayarsızlıktan kurtarmak 
gerekliydi ve zor da oldu. Kimi yerlere yaptığım 
küçük düzeltmeler, dizili domino taşlarına müdahale 
etmek gibiydi. Bir yerine dokunduğunuzda elli altmış 
sayfada değişiklikler yapmaya mecbur kalıyordunuz. 

Hatta bir ara bu artık usandırmıştı ve Hilal ile en çok 
bu uğraşı konusunda tartıştık. Bir şeylerle oynayıp 
durmaktan, hata aramaktan, düzeltmelerden 
bıkmıştım. Ama o beni hareketlendirip durma 
konusunda inatçıydı. 

İyi ki de öyle olmuş.

9. İlk romanınızı yayınlatana kadar başınızdan 
neler geçti? Birçok yazar gibi başlarda zorluklarla 
karşılaştınız mı yoksa görece kolay bir yayın 
süreci mi yaşadınız?

Yazım aşamasında yaşadığım zorluklardan 
bahsetmiştim. 

Yayın aşaması ise bambaşka güçlükler getirdi. 
Yayınevleri tarafından basıma değer bulunmak zordu 
elbette. Bununla beraber muhatap olduğunuz yayıncı 
sayısı arttığında onlara güvenebilmek, inanabilmek 
ve onlarla aynı yolda eş ideallerde hareket edip 
edememe kaygıları ortaya çıkıveriyor. 

Bu etapta da düzeltinin haklı unvanını taşıyan 
eşsiz dostum Hilal Sonbay’a bir kez daha teşekkür 
etmeliyim. En çok yorulan o oldu.    

10. Genelde yabancı fantastik kurgu romanlarını 
basan Laika Yayıncılık’tan satışa sunuldu. 
Ankara’da Soğuk Gece. Özellikle geniş alanlara 
yayılabilen başarılı dağıtımıyla göze çarpan bir 
kuruluş Laika. Yayınevinizden memnunmusunuz?

Yayınevinin çalışmalarından da bana yaklaşımlarından 
da çok memnunum. Okuyucuya ulaşabilme 
konusunda gerçekten başarılı olduğunu düşündüğüm 
Laika Yayıncılık, çok güçlü bir kuruluş. Bunun yanında 
bakış açılarının da çok etkileyici, adil ve kaliteli 
olduğunu vurgulamalıyım. İkinci romanım Ankara’da 
Puslu Sabah ile daha uyumlu çalışmaya başladık.

11. Peki, Türk yayın piyasası hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Ülkemizde yayıncılık sizce 
yeterli mi yetersiz mi?

İnanın bu konuda yorum yapacak kadar kendimi 
yeterli görmüyorum. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. 
Yayıncılık ve altında barındırdığı pek çok kavramın 
hızlıca türetilivermiş, kalitesiz, mesnetsiz, duruşsuz 
örnekleriyle kısa süreliğine olsa da temas ettim. Bu 
tarz kuruluşçuklarla sadece sohbet ederken dahi 
bir amatör olarak dikkat etmeli insan. İşini hakkıyla 
yapmayan bu kişileri dikkatle ayırt etmek gerekir.

12. Türk Edebiyatı’nda fantezi türü sizce ne 
durumda?

Sanırım desteğe, ilgiye ve başarıya aç durumda. 
En azından benim naçizane gözlemlerim bu yönde. 
Kısa ve üstünkörü değerlendirmelerimin sebebi de 
bu konuda da konuşacak yeterli bilgi birikime sahip 
olduğumu düşünmememdir.

13. Tezgâhta neler var? Ne konuda, neler 
yazıyorsunuz, ileride sizden neler okuyacağız: 
Bize azıcık çıtlatmanız mümkün mü?

Arka mutfakta hazırlanmakta olan projeler, elbette 
çok daha olgun çok daha ilgi çekici olacak. Neticede 
acemilikler azalıyor, eleştiriler artıyor. Bu da 
sertleşmek ve parlamak için gereken ilk şartlar. 

Daha önce de bahsettiğim gibi, Ankara’da Soğuk 
Gece’nin devamı üst üste istek alıyor. ‘Ankara’da 
Puslu Sabah’ rafl arda yerini aldı. 

Öte yandan salt gerilim içeren bir roman hazır. Basım 
için kısa bir çalışma yeterli olacaktır. 

Üstünde çalıştığım dördüncü romanın içeriğini ise 
sürpriz bırakmakta fayda görüyorum. 

Umarım yeni çıkacak yapıtlar da okuyan dostlara 
keyifl i anlar yaşatır. En büyük dileğim her zaman bu 
oldu.

14. Teklifi mizi kabul ettiğiniz ve sorularımızı 
cevapladığınız için şimdiden teşekkür eder, iyi 
günler, iyi çalışmalar dileriz…

Sizinle böylesi güzel, kaliteli bir sohbeti 
gerçekleştirmek esas benim için büyük zevk oldu. 
Söyleyişinin keyfi  bana aitti.
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AMAÇ
 Dişhekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sanatı ile ilgilenen dişhekimlerinin mesleklerine bakışını yansıtan eserlerini meslektaşlarıyla ve 

toplumla paylaşmasını sağlamak amacıyla  Ankara Dişhekimleri Odası tarafından bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
KONU

 Hayata gülümse, gülümset
KATILIM ŞARTLARI

• Yarışma, seçici kurul ve birinci derece yakınları dışında konuya ilgi duyan tüm dişhekimleri ve dişhekimliği öğrencilerine açıktır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, hem basılı, hem de dijital ortamda teslim edilmelidir.

• Yarışmacı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir. Eserler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
• Dijital kopya jpeg formatında olmalıdır. Eserler CD’ye yüklenmiş biçimde başvuru formuyla birlikte son katılım tarihi olan 9 Kasım  2012 günü mesai 

bitimine kadar Ankara Dişhekimleri Odası’na ulaştırılmalıdır.
• Basılı kopya, 30 x 40 cm. boyutlarında fotoğraf kağıdına basılmalı, herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında paspartu ya da boşluk bırakacak 
bir çerçeve bulunmamalıdır. Basılı kopyanın arka yüzünde sağ alt köşeye, rumuz ve esere verilen ad yazılmalıdır. 
• Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres, eserin herhangi bir yüzeyine ya da dijital kopyasına kesinlikle yazılmamalıdır. 

• Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine kaydedilmelidir. CD üzerine rumuz ve başvuru formunda belirtilen sıra ile 
fotoğraf isimleri yazılmalıdır.

SEÇİCİ KURUL:
Merih Baykara, Yaşar Berberoğlu, Ateş Erinanç, Murat Mutlu, Mehmet Uluyüz
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Hekim ve sağlık çalışanların sıkıntıları her geçen 
gün artıyor. Bunun nedenleri ise uygulamada ki 
hata ve yanlışlıkların artması ve bir türlü sistemin 
yanlışlıklarının yapılan öneriler doğrultusunda 
değerlendirilip düzeltilememesi. 

Gerek hekim ve gerekse diğer sağlık çalışanları 
bakımından bugün yaşadığımız en önemli 
sorunlardan birisi artık “sağlık çalışanına yönelik 
şiddetin” artmasıdır. Sağlık çalışanına uygulanan 
şiddet, tehdit ve hakarete karşı hukuksal hak arama 
yöntemleri bulunmaktadır. Ama asıl önemlisi bu 
şiddetin nedenleri ve bunu doğuran sebeplerin doğru 
analiz edilmesidir. Toplumun ağız ve diş sorununu 
kamu yoluyla çözme inadı yüzünden, randevu ve 
bekleme sürelerinin uzaması ve bunun sonucunda, 
tüm bunların sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının 
görülmesi şiddetin artmasında en büyük neden. 

Hastalar sistemin sıkıntıları konusunda ilk karşılarına 
gelen sağlık çalışanlarını hedef almakta, muhatap 
olarak kendilerini bulmaktadır.

Tıp hukukuna Yeni Bir Bakış Gerekiyor

Aydınlatma konusu, tıp hukukunda büyük önem 
taşıyor. Önceden, hastaların aydınlatılması 
konusunda ülkemizde büyük eksiklikler varken, 
bugün de bu konu bir paranoya haline getirildi. 

Şimdilerde belleklerimizde şu sorulara yanıt 
aranıyor…

Ameliyatlarda yazılı aydınlatma gereği çok açıktır,  
ama buna karşılık yoğun çalışma ortamında nezle 
olan poliklinikte muayene edilen bir hastanın da 
yazılı olarak aydınlatılması gerekli midir?

Polikliniklerde hastanın rızasının aranmaması 
anlamına gelmeden, yazılı aydınlatmaya gerek var 

mıdır  ve hekimin aydınlatmayı ispat yükümlülüğünün 
bulunmakta mıdır?

“1219 sayılı Temel Kanun’un 70. maddesinde, 
“Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları 
her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya 
tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde 
muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için 
bu muvafakatin tahriri olması lazımdır” hükmünü 
amirdir.”  arkasında daha çok durmalı mıyız?

Hekim hastamı nasıl kurtarırım hesabı yaparken, 
mahkemede kendimi nasıl kurtarırım’ı da aynı anda 
mı düşünmeli?

Aydınlatma tamamen hukuksal bir süreç haline mi 
getirilmiştir?

Gelecekte aydınlatmalar noter huzurunda yapılacak, 
video çekimleri olacak mıdır?

Eser sözleşme niteliğindeki protezlerde uygulanan 
teorik doğruların yeri ne olacaktır? Bunlardan ödün 
verilecek midir?

Bugün ayrı bir Tıp Hukuku oluşumu desteklenmesinin 
zamanı gelmiş olup ve bunu doğuran ihtiyaçları 
dikkate alarak, bu faaliyetin özellikleri çerçevesinde, 
felsefesi ve sosyolojik boyutu ile birlikte ele alarak 
işleme gerekliliği her zamankinden daha yoğun bir 
biçimde ortaya çıkmıştır.

Aydınlatma, bilgilendirme mutlaka olacak ama 
bunun şartları, uygulamadaki kolaylıklar, sözlü rıza, 
ispat yükümlülüğü, 1219’un 70. Maddesi üzerinde 
Bakanlık, Meslek odamız, Tıp hukukçuları ve Etik 
uzmanları bir araya gelip bu sorunu acilen çözmelidir. 
Aydınlatma tamamen hukuksal bir süreç olmakdan 
kurtarılmalıdır.

Dr. Dt. Serdar SÜTCÜ

Sağlık Uygulamalarında  
Revizyon Şart 
TIP Hukukuna Yeni Bir 
Bakış Gerekiyor ?

“1219 sayılı Temel Kanun’un 70. maddesinde, “Tabipler, diş tabipleri 
ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük 
veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini 
alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması 
lazımdır” hükmünü amirdir.”  arkasında daha çok durmalı mıyız?



Ankara Dişhekimleri Odası Aktüel Dergi 35

M
ak

al
e

Tıp hukukunu sadece ceza sorumluluğu ve buna 
maruz kalmamak için de dikkat edilmesi gereken 
hususlar olarak ele almak doğru olmayacaktır.  Aynı 
zamanda tıp hukukunun sağladığı düzenlemeler 
olmadığı için Ceza kanununda yer alan hükümler 
tekrar düşünülmelidir.

Hasta Hakları Kurulları

İncelediğimiz zaman hasta hakları yönetmeliği 
kapsamlı olarak hazırlanmış bir yönetmelik, ama şu 
da bir gerçek ki hekim hakları hayata geçirilmeden 
hasta hakları uygun bir biçimde hayata geçirilemiyor. 
Meslek odası temsilcileri bu kurulda yer almıyor. 
Hasta hakları kurullarında düzeltici önleyici 
çalışmalar yapılamıyor. Hasta yoğunluğu nedeniyle 
randevu sürelerinin uzaması, hastaların bekleme 
sürelerinin artması konusunda islah edici çalışmalar 
yapılamıyor. Hastalarla hekimler karşı karşıya geliyor, 
sağlık sisteminin çarpıklığını hekimler üstleniyor.

Sağlık çalışanına yönelik şiddette artmaların bir 
nedeni de hastalarla hekimlerin karşı karşıya 
getirilmesidir. 

Bugün meslek odamıza, hasta hakları kurullarına 
gelen şikayetlere bakıldığında artık yeni bir yaklaşım, 
yeni bir değerlendirme yapmanın gerekliliği ortada. 

Hasta hakları kurulları yanlış oluşturuldu, yanlış 
çalıştırıldı. Bu nedenle de amacından uzaklaşarak 
hekimler üzerinde bir baskı aracı olarak kaldı. Hasta 
hakları kurullarında endikasyonlar tartışıldı, konuyla 
ilgisiz, yetkisiz kişiler fi kir beyan etti, hekimler 
aleyhine, sağlık çalışanları aleyhine kararlar çıktı.

Hasta hakları ihlalinin olmadığı durumlarda bile 
sağlık çalşanına giden yazılarda net ifadeler yer 
almadı, “bundan sonraki çalışmalarınızda hasta 
haklarını gözeterek çalışma konusunda titizlik 
göstereceğiniz…” v.s gibi yuvarlak ifadeler kullanıldı. 

Hasta hakları ismi beklide yanlış konuldu, hasta ve 
hekim hakları kurulları daha doğru olacak, hastalar 
ile hekimler karşı karşıya getirilmeyecekti.

Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet

Sağlık çalışanına yönelik şiddetin önlenmesi için 
yapılan toplantıda , genelge hakkında görüşlerimizi 
bildirdik. Yine sonradan ortaya çıkacak sıkıntılara 
dikkat çektik. 

Konu ile ilgili olanlardan bir tanesi, acil olmayan 
durumlarda şiddete veya hakarete uğramış hekimin 
tedaviyi reddetme hakkının başhekimlik onayına 
bırakılması da son derece yanlış bir uygulama 
olacaktır. Hem hakarete, şiddete maruz kalacaksın 
acil olmayan hastanın tedavisini reddetme hakkın 
da başkalarının elinde, yetkisinde olacak. Siyasi 
otoritenin etkilerinin yoğun olduğu taşradaki 
uygulamalarda bunun olumsuz etkileri görülecektir.

• Çalışanlara yönelik şiddet ADSM’lerde ki yoğun 
hasta potansiyeli, hasta  ve hasta yakınlarının 
sistemin sıkıntı ve aksaklıklarının suçlusu olarak 
sağlık çalışanlarını görmesi, bu sıkıntıların 
karşısında muhatap olarak sağlık çalışanını 
kolaylıkla bulması 

• Hasta hakları kurullarının gerek kurulması, 
gerekse de çalıştırılması yönünden yanlış 
uygulamaları ve  sağlık çalışanları üzerinde bir 
baskı oluşturması

•  Ayrıca performans sistemi olarak özetlenebilir.

Devletin toplumun ağız ve diş sağlığı sorununu 
kamu yoluyla çözme fi kri ve bunun sonucunda bir 
yılda hastanın hekime gitme sıklığının 5’in üzerine 
çıktığının ifadesi bu merkezlerde hasta yoğunluğunun 
kapasitelerininin çok çok üzerinde hastaların 
birikmesine yol açmaktadır. 

Artan bu kapasite, artan bu iş yoğunluğu sayesinde 
bekleme ve randevu verme sürelerinin artması hasta 
ve hasta yakınlarının tepkisine yol açmakta ve bunun 
sorumlusu olarak sağlık çalışanını görmektedir. 

Performans sisteminin düzenlenmesinde yapılacak 
işlerin aktivasyon sürelerinin hesaplanmaması ve 
bu sürelerin performans sistemine uygulanmaması, 
her şeyin özlük haklarına yansımayan ve sadece 
hekimlerimizin çalışmasını arttırmaya yönelik, 
nitelikli çalışmayı ikinci plana atan bir sistemi 
doğurmuştur. 

Artan iş gücü ve uzun süreli randevuların suçlusu 
olarak sistem değil çalışanlar görülerek, çalışana 
yönelik şiddet uygulanmaktadır.

Hasta hakları kurulları, gerek  kurullarının 
oluşturulması ve gerekse de yanlış işleyişleri 
açısından yıllarca çalışanlar üzerinde bir baskı 
oluşturmuştur. Hasta hakları kurullarında sendika, il 
idare meclisi, çevreden gönüllü vatandaş v.s olmasına 
karşın meslek örgütü temsilcisinin bulunmaması son 
derece eksik ve yanlış bir uygulamadır. 

Hasta hakları sadece cezalandırmaya yönelik olarak 
çalıştırılmıştır. Düzenleyici önleyici faaliyetler 
konusunda hiçbir gerçek çalışma yapmamıştır, 
şikayetlerin kaynağına neden olacak sorunlar ve bu 
sorunların düzeltilmesi konusunda hiçbir önleyici 
çalışma yapmamış, sadece hasta hakkı ihlali var mı 
yok mu şeklinde çalışmıştır. 

Hasta hakkı ihlali olmaması durumunda bile kurulun 
yazdığı hasta ve hekime giden ifadeler / yazılar  bile 
gerçek sonucu yansıtan ifadeler şeklinde olmayıp,                         
“ çalışmalarınızda dikkatli olup hasta haklarını göz 
önünde bulundurarak v.s “ şeklinde gevşek ifadeler 
kullanılmaktadır.

Kurulda bulunacak meslek odası temsilcisi bu 
sorunlara neden olan sebeplerin gerek tespit 
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ve gerekse düzeltilmesi konusunda gerçek 
saptamaları yapacaktır.

Hasta hakları kurullarının isminin de zamanında, 
Çalışan ve Hasta Hakları olarak ifade edilmesinin 
daha doğru olacağı, bugün hasta ve hekim hakları 
olarak, sanki karşı karşıyaymış gibi  bir durum 
yaratılmayacaktı. 

Hasta Hakları Kurulları yeniden gözden geçirilmeli, 
işleyişleri düzenlenmeli, bu kurullarda meslek 
odası temsilcisi mutlaka bulunmalı, hasta 
hakları kurullarında çalışana yönelik şikayetlerin 
nedenleri tespit edilip, düzenleyici önleyici 
çalışmalar yapılmalıdır.

Çalışana yönelik şiddet durumunda genelgede yer 
alan, hekimin acil müdahaleler dışında hastayı 
reddetme hakkının başhekim veya başhekim 
yardımcısının insiyatifi ne bırakılması Tıbbi 
Deontoloji Tüzüğüne aykırıdır. Ayrıca hastanın 
hekim seçme hakkı olduğu kadar hekimin de, 
şiddet ve hakaret yaşadığı hastalara karşı acil 
olmayan durumlarda reddetme hakkı kendinde 
olmalıdır. Hem etik olarak, hem de siyasi 
otoritenin askısının çok olduğu taşra da bu ayrı bir 
sorun olarak da, şiddetin artması ve kapatılması 
konusunda da sorun olacaktır.

Performans

Performans uygulamaları hakkında uygulamada 
ki bir çok yanlışlıklar defalarca dile getirildi, her 
ortamda anlatıldı. TDB çalışma raporları içersinde 
yer aldı.

Bugün artık performansı savunanlar bile, eleştiriler 
yapıyor, performansın yanlışları hakkında yazılar 
yazıyor.

Performans sisteminin yapılan işlerin zamanını 
sisteme katmaması ve çılgınca işler yapılması, 
binlerce puan üretilmesi

Performansın ait ödemelerin özlük haklarına, 
emekliliğe yansımaması

İzinli, raporlu durumlarda ödeme yapılmaması

Aylara ve kurumlar arası farklılıkların önlenmesi

Performansta nicelik değil, niteliğin ön plana 
çıkarılması

Sonuç olarak Sağlık uygulamalarında revizyon şart. 
Sistemin tüm yükünü sağlık çalışanları çekiyor, 
tüm olumsuzluklarını da onlar yaşıyor. Çalışanların 
sıkıntılarını çözecek yeni uygulamaların bir an 
önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Performans, 
Hasta hakları kurulları, Hekim hakları… Bunlardan 
bir tanesi de Tıp Hukukuna yeni bir bakış, yeni bir 
anlayış getirilmesi. 
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ÖZGÜRLÜKLER ŞEHRİ

Amsterdam tam anlamı ile rahat ve stressiz hayatın olduğu, 
avrupanın eğlence başkentidir. Bu şehri biraz anlayabilmek 
için kısa birkaç bilgi vermekte fayda var; % 54 hanede 
bekar birisi, % 20 hanede evli ama çocuksuz bir aile sadece 
% 20 hanede evli ve çocuklu bir aile oturmaktadır.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sayıda sizlere Hollanda’nın güzel şehri 
“Amsterdam” dan biraz bahsetmek istiyoruz. 
Amsterdam her nedense bizlerin çok ilgi gösterdiği 
bir kent değil. “İtalya” ya da “Paris” görme arzusunda 
olan çok kişi olmasına rağmen “Amsterdam” ı görme 
arzusunda olan çok kişiye rastlamıyoruz. Esasen bu 
şehir ziyaret edilmeyi fazlası ile hak eden ve ziyaret 
ettiğinizde sizi defalarca kendine davet eden bir 
kent. 

Ne zaman gitmeli?

Bunu hemen söylemeliyiz ki yazın ya da ilk baharda 
gitmeniz doğru bir karar olacaktır. Oldukça kuzeyde 
olması nedeni ile serin hatta soğuk bir hava ile 
karşılaşmanız kuvvetli bir ihtimal. Soğuk bir hava da 
turist olarak performansınızı etkileyeceği için yaz 
aylarını tercih etmelisiniz.

Nasıl gitmeli?

Amsterdam’a çok sayıda havayolunun seferleri 
bulunuyor. Pegasus ve THY’nın yanı sıra avrupa 
ülkelerinin bütün hava yolları şirketleri Amsterdam’a 
uçuyor. Ancak bunlar ülkenin kendi havayolu olan 
KLM dışında genelde kendi ülkelerinden aktarma 
yaparak giderler. Örneğin Lufthansa Almanya’da bir 
kentten aktarma yaparak gider. Bu nedenle fi yat 
uygunsa bizim havayolu şirketlerimizi kullanmanız 
yolculuğunuzun daha konforlu olmasını sağlayabilir.

Vize

Hollanda yeşil pasaport sahiplerine vize 
uygulamamakta, ancak normal pasaport sahiplerinin 
Shengen vizesi alması gerekiyor.

Nereler

Amsterdam tam anlamı ile rahat ve stressiz hayatın 

Prof.Dr.Engin Ersöz  & Dr.Dt.Funda Ersöz
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olduğu, avrupanın eğlence başkentidir. Bu şehri biraz 
anlayabilmek için kısa birkaç bilgi vermekte fayda 
var; % 54 hanede bekar birisi, % 20 hanede evli ama 
çocuksuz bir aile sadece % 20 hanede evli ve çocuklu 
bir aile oturmaktadır. Uyuşturucu kullanımı yasal 
olarak serbesttir ve halkın % 35’i gay ya da lesbiendir. 
Şimdi bu bilgileri verince “bize nasıl bir yeri tavsiye 
ediyorsunuz?” diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Endişe 
edecek bir durum yok çünkü bu sosyal yapı kesinlikle 
Amsterdam’ın günlük yaşamında sizin hissedeceğiniz 
bir etki yaratmaz. Hatta dönerken bu tip kişileri ve 
ilişkileri hiç görmediğinizi düşünebilirsiniz. 

Şehirde bisiklet kullanımının çok önemli bir rolü 
vardır. Tümü düz olan şehre yayılmış 400 km’den 
fazla bisiklet yolu ve 600.00 den fazla bisiklet vardır.

Amsterdam gezilmesi çok kolay bir kenttir. Şehirin 
nerdeyse tümünü yürüyerek gezebilirsiniz. Çok 
yürümek istemediğinizde yaygın bir ağı olan 
tramvaydan faydalanma ya da bisiklet kiralama 
imkanınız da var tabiiki. 

Amsterdam haritasına baktığınızda at nalı gibi bir 
fork görürsünüz. İç içe geçmiş kanallar ve bunlara 
paralel/kesen caddeler bu şekli oluşturur. “Singel” 
at nalının en içte yer alan kanalıdır bunu dışarı doğru 
“Herengracht”, “Keizergracht” ve “Prinsengracht” 
takip eder. 

Amsterdam sokakta ve meydanlarda çok güzel vakit 
geçirilen bir kenttir. Şehrin meydanları olam “Dam”, 
“Spui”, Museumplein”, “Leidseplein” devamlı bir 
aktivasyonun olduğu meydanlardır. sadece turistler 
değil kent sakinleri de buralarda güzel zaman 
geçirirler. 

Şehrin merkezi noktalarından birisi de 
“Bloomenmarket” yani Çiçek Pazarı’dır. Hergün ve 
tüm gün açık olan çiçek pazarından laleler, çiçek 
soğanları, Hollanda geleneksel tahta ayakkabıları 
gibi hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Mazhar’ın “sana 
sarı laleler aldım çiçek pazarından” dizelerindeki 
çiçek pazarı sıksık geldiği bu kentteki bu pazardır :)

Bu pazarın hemen yanında “Spui” meydanı bulunur. 
Burası tüm cafelerini özellikle üniversiteli gençlerin 
doldurduğu popüler bir meydandır. Buraya kadar 
geldiyseniz mutlaka “Beginjhof” u görmelisiniz. 
Burası girişini kaçırabileceğiniz kadar küçük küçük bir 
tahta kapıdan girilen bir zamanlar sadece rahibelerin 
kalması için yapılmış ortasında bir bahçesi bulunan 
huzur dolu bir site olarak tanımlanabilir. Rahibeler 
burada kalmanın karşılığında kimsesiz gençlerin 
eğitim işleri ile uğraşırlarmış. Buradaki 34 numaralı 
siyah ev Amsterdam’ın en eski evi olarak kabul edilir. 

Biliyorsunuz Amsterdam kanallar üzerine kurulmuş 
bir şehir; bu kuruluşun nasıl mümkün olduğunu 
anlamak için “Amsterdam Historich Museum” a 
gitmenizi şiddetle öneririz. Genelde zaten 3-4 gün 
güzel zaman geçireceğimiz kentlerde zamanımızın 
büyük bir kısmını müzelere ayırmıyoruz. Genelde 
şehrin en büyük müzesini ve bazı tema müzelerini 

geziyoruz. Ancak bu müze biraz farklı şehrin 
dünyadaki diğer şehirlerden farkını ortaya koyan bir 
müze, buna ilaveten müzenin konsepti de kesinlikle 
sıkıcı değil.

Bu müzeyi gezdiyseniz zaten şehrin kalbi sayılabilecek 
“Dam” meydanına da çok yakınsınız demektir. Dam 
bölgesi Amstel nehri üzerine yapılan ilk setten adını 
alıyor ve şehrin ismi de zaten “Amstal Dam” dan 
geliyor. Burası sembolik olarak şehrin merkezi sayılır 
ve her türlü kutlama, tören vs. burada yapılır. Bu 
meydanda “Madamme Tussaud” balmumu heykel 
müzesi ve eski Belediye Sarayı şu anda Kraliyet 
Sarayı olan “Koninklijk Palace” da bulunur. 

Saray geziniz bittiyse çok yakındaki “Niuve Kerk”i 
(Yeni Kilise) gezebilirsiniz. 14. yy yapısı olmasına 
rağmen “Oude Kerk” yani Eski Kiliseden sonra 
yapıldığı için bu isimle anılmaktadır. Eğer kiliseler 
ilginizi çekiyorsa mutlaka “Westerkerk”i de ziyaret 
etmeli ve 85 m yükseklikteki kulesine çıkarak 
Amsterdam’ı yukarıdan görmelisiniz. Ancak kuleye 
6’lı gruplar halinde randevu ile çıkılabilir ya da bir 
gruba şansınız varsa dahil olabilirsiniz. 

Bir Amsterdam Rehberine baktığınızda ya da Google 
Amca’ya “Amsterdam’da görülecek en önemli yer 
neresidir?” diye sorduğunuzda karşınıza “Anne Frank 
Huis” yani Anne Frank’ın evi çıkacaktır. Yahudi bir 

geziyoruz. Ancak bu müze biraz farklı şehrin 
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ailenin kızı olan “Anne” ailesi ile birlikte soykırım 
zamanında ihbar edilinceye kadar bu evde 8 kişi 
ile birlikte saklanarak 2 yıl geçirmiş. Küçük kız 
yakalanıncaya kadar günlük tutmuş, soykırımda 
sadece baba hayatta kalmış ve bu günlükleri 
basması ile “Anne” nin hikayesi duyulmuş. Sabah 
erken saatten itibaren önünde kuyruklar olan bu evi 
mutlaka gezmelisiniz. Müzecilik adına bir şahaser 
olan evi gezerken sanki siz de saklanıyormuşsunuz 
izlenimine kapılıyorsunuz. 

Amsterdam’ın önemli bir kültürü de yüzen evleridir. 
Kanallar boyunca demirlemiş birçok büyük tekne 
aynı zamanda evdir ve sahipleri daimi olarak 
içerisinde yaşarlar. Özellikle Prinsengracht üzerinde 
bulunan tekneleri; ev gibi süslemeleri ve bahçeye 
çevrilmiş güvertelerinden tanıyabilirsiniz. Bu 
teknelerin içerisinin nasıl olduğunu merak ederseniz; 
Prinsengracht 296 numaralı evin karşısında demirli 
olan “Woden Boat Museum” adındaki tekneyi müze 
olarak gezebilirsiniz. 

Amsterdam’ın diğer önemli 
bir kültürü de pazar 
yerleridir ve bu pazar yerleri 
Amsterdam ile özdeşleşmiştir. 
“Noodermarkt” da cumartesi 
günleri çiftçi pazarı, pazar 
günleri bit pazarı kurulur. 
Bit pazarlarını seviyorsanız 
“Waterlooplein” da kurulan 
pazar da tam size göre 
demektir. “Spui” meydanında 
pazar sabahları “Art Market” 
kurulurken yine pazar 
günleri Rembrandplein’da 
“Thorbeckeplein sanat 
pazarı” kurulur. 

Bir çoğunuz Amsterdam’ın 
ünlü “Red Light” bölgesini 
duymuştur. Eğer bir kültür 
şoku yaşamak istiyorsanız bir 
gecenizi buraya ayırmalısınız. 
Bu bölge 350 adet kırmızı ışık ile aydınlatılmış 
penceresi bulunan şehrin seks merkezi. Seks 
merkezi ama o kadar turistik ki birçok kişi eşiyle 
burayı turistik amaçla ziyaret ediyor ve geziyor. 
Ortam kesinlikle güvenli ve rahatsız edici bir 
durum yaşanmıyor. Enteresan olan bu pencerlerde 
müşterisini bekleyen kişilerin her zaman profosyenel 
olmayışı. Bu pencereler kiralık ve isteyen camlarda 
asılı olan numaraları arayarak istediği süre için bu 
pencereleri kiralayabiliyor. Çok sayıda sivil polisin 
olduğu bu bölgede fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. 

Eğer bir kanal turu yapmak isterseniz çok sayıda 
fi rmanın sunduğu turlardan birini seçip bir kanal gezisi 
yapabilirsiniz ya da şu sıralar Amsterdam’ın popüler 
bölgesi “9 straat” yani 9 cadde’de gezebilirsiniz 
“Berenstraat”, “Bloemstraat” ve “ Herensraat” ı 
merkez aldığınızda  3 kanalla kesiştiği bölgeye bu 
isim veriliyor ve sadece bu bölgeyi anlatan haritalar 
bulunuyor. Bu haritalardan bir tane alarak bu trend 

bölgeyi gezebilirsiniz. 

Müze konusuna gelince; Amsterdam’da muhtemelen 
zamanınızın yetmeyeceği kadar fazla müze 
bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu “Museumplein” 
adı verilen meydanın etrafında bulunuyor. Mutlaka 
gezin diyeceğimiz müze “Van Gogh Museum”. Şehrin 
ana müzesi olan “Rijkmuseum” u da gezerseniz 
hem Hollanda’nın sanatı hakkında geniş bir bilgiye 
sahip olur hem de tüm zamanınızı müze gezerek 
geçirmezsiniz. Bu müzeler sizi çok yoracağı için 
hemen “Museumplein”ın yanındaki “Vondelpark” a 
kendinizi atıp çimlerde uzanarak dinlenebilirsiniz. 

Nerede yenir?

Şehrin birkaç yerinde şubesi olan “Walk to Wok” 
noodle zinciri, yine şubeleri olan “Beagle & Beans”  
ve Felafel zinciri “Maoz” gün içerisindeki ucuz ve 
hızlı yemek ihtiyacınızı karşılayabilir.

Akşam yemeği için “Pasta di Basta”, “La Falote”, “Nam 
Kee” ise akşam yemeği için 
yine makul fi yatlı denediğimiz 
ve önerebileceğimiz 
alternatifl erdir.

Sushi için “Tomo”, balık 
yemek için “Zuid Zeeland”, 
İtalyan yemeği için “Casa di 
David”, Sandviç ve meyve suyu 
için “Singel 404”, dondurma 
ve ev yapımı çikolata için 
“Australia” tercih edilebilir. 

Nerede kalınır?

Otelinizin mutlaka şehir 
içerisinde ve her yere yürüme 
mesafesinde olmasında 
büyük fayda bulunuyor. 
“Hotel Brouwer”, “Hotel 
Hoksbergen”, “Maes B&B”, 
“City Hotel”, “Hotel Kap”, 
“Hotel Prinsenhof”, “Hotel 
Nadia” 2 kişi 100 euro 

civarında fi yatları ile merkezi ve makul fi yatlı 
oteller olarak tavsiye edilebilir. Otel odalarının çok 
çok küçük olması bir amsterdam geleneğidir. Evlerin 
vergileri dış cephe genişliğine göre alındığı için 
zamanında evler dar ve uzun yapılmış. Bu nedenle 
dik merdivenler ve ufak odalara bir standarttır. 

Ulaşım

Havaalanı-Otel transferinizi havalimanında standı 
bulunan “Connexxion “adlı fi rma ile yapabilirsiniz. 
Tren ile Central Station yani merkez istasyona geçip 
buradan (oteliniz tramvay hattına yakınsa) tramvayla 
da otele gidebilirsiniz. Taksicilerin çoğu türktür ve 
taksi pahalıdır.

Amsterdam gezi notlarımızın diğer detaylarına 
ve diğer şehirlerle ilgili gezi notlarımıza www.
gezilerimiz.com gezi sitemizden ulaşabilirsiniz.

İyi Geziler

Kee” ise akşam yemeği için 
yine makul fi yatlı denediğimiz 
ve önerebileceğimiz 
alternatifl erdir.

Sushi için “Tomo”, balık 
yemek için “Zuid Zeeland”, 
İtalyan yemeği için “Casa di 
David”, Sandviç ve meyve suyu 
için “Singel 404”, dondurma 
ve ev yapımı çikolata için 
“Australia” tercih edilebilir. 

Nerede kalınır?

Otelinizin mutlaka şehir 
içerisinde ve her yere yürüme 
mesafesinde olmasında 
büyük fayda bulunuyor. 
“Hotel Brouwer”, “Hotel 
Hoksbergen”, “Maes B&B”, 
“City Hotel”, “Hotel Kap”, 
“Hotel Prinsenhof”, “Hotel 
Nadia” 2 kişi 100 euro 

Biliyorsunuz 
Amsterdam kanallar 
üzerine kurulmuş bir 
şehir; bu kuruluşun 

nasıl mümkün 
olduğunu anlamak 
için “Amsterdam 

Historich Museum”a 
gitmenizi şiddetle 

öneririz. 
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Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği ve kaliteli 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden doktorlarını 
kendileri seçerek yararlanmalarının yolunu açacak 
olan, kamunun ağız diş sağlığı hizmetlerini “özellikle 
koruyucu tedavilerini” sunmada özelden hizmet 
satın alması çalışmaları Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu tarafından bir takım gerekçelerle reddedildi. 

Kamu eliyle halkın ağız diş sağlığı sorunlarının çok 
küçük bir kısmının çözülebildiği ve hizmetin yaygın 
olarak halka sunulamadığı için vatandaşlarımızın ağız 
diş sağlığı istatistikleri istenen düzeyin çok altında 
seyretmektedir. Özellikle koruyucu hizmetlerin ve 
bireysel bakım eğitiminin Ağız Diş Sağlığı merkez 
ve Hastanelerinde yeterli düzeyde verilemediği 
ortadadır. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve 

koruyucu hizmetlerin öncelendiği bu çalışmanın 
reddedilmesi ile halkın sağlık hakkı kısıtlanmaktadır. 
İdare tarafından neredeyse hamam keyfi nin bile 
kapsam altına alınarak özelden hizmet satın alma 
yoluyla ödendiği hoyrat ortamda halkın ağız diş sağlığı 
hizmetlerinden yaygın olarak yararlanabilmesinin 
engellenmesinin idare tarafından, Türk Dişhekimleri 
Birliği temsilcileri ile halk önünde tartışılmasını ve 
vatandaşın bu konuda aydınlatılmasını istiyoruz. 

31 Ağustos 2012 tarihinde Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aralık 2010 Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavındaki (TUS) bazı 
soruların yargı kararıyla iptal edildiğini, puanlama ve 
yerleştirme işleminin yeniden yapılması gerektiğini 
açıklamıştır. Önce ertelenen, yapıldıktan sonra da 5 

Vatandaşların Ağız Ve Diş Sağlığı 
Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı 

Kısıtlanmıştır!

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Özelden hizmet satın alınması çalışmalarını ekonomik koordinasyon kurulu 
tarafından red edilmesi üzerine 13.09.2012 tarihinde ADO Başkanı Sayın Dr. Dt. A. 
R. İlker CEBECİ ve ATO Başkanı Sayın Prof. Dr. Özden ŞENER tarafından ortak basın 
toplantısı ve açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.
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sorusunun yanlış olduğu öne sürülen 2010 Sonbahar 
Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) ilişkin itirazlar Ankara 
15’inci İdare Mahkemesi’nce kabul edilince yine bir 
çıkmaza giren ÖSYM, çareyi sınav sonuçlarını bir 
kez daha değiştirmekte buldu. Yaklaşık iki yıl önce 
yerleştirmeleri yanlış olarak yapılan ya da ÖSYM’nin 
hatasıyla bir asistanlık kadrosuna yerleşemeyen 
hekimler ciddi hak kayıplarına uğramıştır. 

Bu yaşananlar ÖSYM’nin yakın tarihinde bir ilk 
değildir. KPSS, LYS, YGS, ALES, POLİS SINAVI, POLİS 
AMİRLİĞİ SINAVI, FİFA MENAJERLİK SINAVI GİBİ BİRÇOK 
SINAVIN SORULARININ BİRİLERİNE SERVİSİ, ÇALINMASI, 
KAYBOLMASI, SINAVDA SORU KİTAPÇIĞININ YANLIŞ 
OLMASI VE YEDEK OLMAMASI gibi sınav şaibelerinin 
üzerine, en son (ÖSYM) tarafından yapılan “2012 
Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim 
ve Savcı Adaylığı Sınavı”, nda da AKP’li Merzifon 
Belediye Meclisi üyesi ve eşi sınavda birinci ve ikinci 
olmuştur. 

Bir zamanlar Türkiye’nin en güvenilir yapılarından 
olan ÖSYM, mevcut kötü yönetimiyle her yaptığı 
sınava şaibeli gözüyle bakılır bir kurum halini 
almıştır. Çocuk, genç, erişkin hayatlarının çeşitli 
aşamalarında bu sınavlardan beklentileri olan 
insanlarımızın gelecek umutlarına ve maddi manevi 
kayıplarına mal olacak bu pervasızlığa dur deme 
vakti gelmiştir. Artık sınavlarda karı- koca aynı 
puanlar alınacak kadar utanmazlık ve aşırı cesaretin 
varlığı da ürkütücü bir vurdumduymazlığın, iktidar 
esrikliğinin eseri olarak görülmektedir. Bu artık 
zıvanadan çıkmış sınav yanlışlıklarından, soruların 
sızmasından, düzenbazlıklarından yarar görenler, 
yarar bulanlarda ki yüzsüzlük toplumdaki adalet ve 
hak duygusunu derinden zedelemiştir. 

Ali Demir’in Koltuk Sevdası

Sağlık Meslek Odaları olarak halen ve bütün ısrarlı 
istifa çağrılarına rağmen ÖSYM başkanlığını sürdüren 
Ali Demir’i hayretle izliyoruz. Artık rezalete 

dönüşmüş bir hikayenin baş kahramanı olan bu 
şahsın, koltuk merakının ve sevdasının tüm insanlık 
tarihi için ibret verici olduğunu söylemek gerekir. 

Bir dönem boyunca sayısız şaibeli sınavın altında 
kalan Ali Demir’in aslında tek başına o koltukta 
kendi iradesi ile oturamayacağını ve bu koltuktan 
ayrılana kadar bugüne kadar olan tarzda sınavların 
devam edeceğini anlıyoruz. Bir gün Ali Demir O 
koltuktan kalktığında, sadece kendisinin suçlandığı 
onlarca şaibeli sınavın vebalinin bir tek kendisinde 
olmayacağını da buradan belirtmek istiyoruz. 

ÖSYM Başkanı Ali Demir ve kendisini destekleyen 
egemen güçlerin bu süreci devam ettireceği 
anlaşılmaktadır. Madem ki bu koltuk sevdası ve bu 
şaibeli dönem ısrarla devam edecek, bu rezalete, bu 
trajikomik hale, bu koltuk sevdasına biz sağlıkçılar 
da bir el atalım ve bu koltukla bu şahsın arasındaki 
ilişkiyi ebedileştirelim. İktidarın, Ali Demir’in talep 
etmesi durumunda dikiş setlerimizi alarak, küçük 
bir operasyonla kendisini koltuğuna dikebileceğimizi 
ilan ediyoruz. Böylece hem iktidar hem de Sayın Ali 
Demir kendisini daha rahat ve güvende hisseder. 

Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Ortak Kurulu 

Bizler, Ankara’nın sağlık alanındaki meslek örgütleri 
olarak, sağlıkta yaşanan sürecin; hem vatandaşların 
sağlık hizmetine ulaşımını kısıtlayan, hem de sağlık 
hizmetini sunanları ucuz emek gücüne çeviren bir 
süreç olduğunu görüyoruz. O yüzden Ankara Sağlık 
Meslek Örgütleri olarak bu topyekûn saldırıya birlikte 
cevap vermek niyet ve iradesini ortaya koyuyoruz. 

Saygılarımızla,

Sağlık Meslek Örgütleri Platformu:

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

Ankara Dişhekimleri Odası

Ankara Tabip Odası
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Lazer Tipleri Nelerdir?

Enerji seviyelerine göre yumuşak ve sert olarak 
sınıfl andırılabilen lazerler, içerdikleri lazer 
ortamına göre de, karbondioksit(CO2 ) lazer, 
diode lazer (800-900nm- tüm sistemlerde), 
neodymium:yttiriyum-aliminyum-garnet(nd:YAG) 
lazer , argon lazer(Ho:YAG) lazer, dye lazer, 
excimer lazer, multifonksiyonlu lazerler, gold-
vapour lazer, erbium:yag lazer, helyum-neon 
lazer, potasyum-titanil-fosfat(KTP) lazer, copper-
vapour lazer, argon-dye lazer, CO2: Nd:yag lazer, 
Nd:yag:ktp lazer olarak incelenebilmektedirler. 
Bu tip lazerler pek çok medikal ve dental işlemde 
kullanılabilmektedirler. Ancak günümüzde 
özellikle yumuşak dokularda en yaygın cerrahi 
kullanımı olan lazer tipi diode lazerlerdir.

810 nm Diyot Lazer 

Diyot lazer, bazı minerallerin karışımından 
meydana gelen yarı iletken katı aktif ortamı olan 
bir lazer çeşididir. Bu mineraller, indiyum veya 
alüminyum, arsenid ve galyumdur. Aktif ortamı 
alüminyum olanlarda dalga boyu 810 nm olurken, 
indiyum olanlarda ise 980 nm dir. Özellikle 810 nm 
dalga bouyndaki diyot lazerin biyostimulasyon ve 
yumuşak dokularda daha etkin bulunmuştur.

Klinikte kullandığımız 810 nm diyot lazer

Klinik çalışmalarımızda kullanılan Med Art 426 
diyot lazer cihazı (Asah Medico A/S, Hvidovre, 
Denmark), 810 nm dalga boyunda ve gücü 30 watt 
a kadar yükselebilen bir diyot lazerdir (Resim 1).  
El aplikatörlerinde standart odak mesafesi olarak 
11 – 16 mm aralığı kullanılmaktadır.

Resim 1. Kliniğimizde kullandığımız 810 Diyot 
lazer cihazı.

Oral   cerrahide diyot lazer kullanımı
Genel olarak cerrahide lazer kullanımı,  hızlı 
hemostaz, kanamasız cerrahi alanla birlikte iyi 
bir görüş, kanla kontaminasyon  riskinde  azalma, 
mikroorganizmaların  buharlaştırılarak  etkisiz  
hale  getirilmesi ile aseptik cerrahi sahaların 
oluşması,  operasyon  zamanında  kısalma,   
komşu  dokulara  yönelik  travma  ve  hasarın  
sınırlandırılması,  operasyon sonrası ödem,  skar  
ve  ağrının  en aza  indirilmesi  gibi  avantajları  
beraberinde  getirmektedir. 

• Minör  oral  cerrahi  işlemlerde

1. Biopsi işlemleri 

Hem eksizyonel hemde insizyonel biopsi 
işlemlerinde lazerler etkili bir şekilde kullanılabilir.  

Mukoz membran pemphigoidi teşhisi konulan 
vakamızda biopsi işleminde 810 nm lazer cihazı 
kullanıldı ve herhangi bir komplikasyonla 
karşılaşılmadı (Resim 1). 

810 NM DİYOT LAZERİN 
ORAL CERRAHİDE 

KULLANIMI VE KLİNİK 
TECRÜBELERİMİZ

Sorumlu yazar:
Yrd. Doç. Dr. Nihat AKBULUT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

60500, Merkez, Tokat, Türkiye.
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Resim 2: Mukoz membran pemfi goidi teşhisi 
konulan hastanın lazer ile biyopsi sonrası 
görünümü.

2. Koagulasyon işlemleri  

Kanayan bölgelerin, yumuşak doku greftlerinin 
donör bölgelerinin koagülasyonunda lazer kullanımı 
avantajlıdır. Hemorojik diatezli hastalarda lokal 
hemostaz amacıyla tercih edilebilir. Lazerle 
koagülasyon sağlandığında cerrahi sonrası kanama 
riski hiç yok veya minimaldir. 

Yine mukoz membran pemfi goidi teşhisi konulan 
lezyonun eksizyonunda 810 nm laze kullanıldı 
(Resim 3). Ancak intraoperatif ve postoperatif 
olarak kanama meydana geldi. Burada eksizyonun 
derin olması ve arter veya arteriol kanamasının 
meydana geldiği düşünülmektedir.

Resim 3: Mukoz membran pemfi goidili hastada 
meydana gelen intraoperatif kanama kontrolü 
sonrası görünüm.

3.İmplantların ikinci aşaması

İki aşamalı implantların ikinci aşamasında 
implantın gingivanın altından açığa çıkarılmasında 
lazer kullanılabilir. 

4.Frenektomi

Lazerin en iyi kullanım alanıdır denilebilir. İşlemin 
2-3 dakika arasındadır ve sutur gerektirmez. 

Kliniğimizde frenaktomi ameliyatları 810nm diyot 
lazerle yapılmakta ve sonuçlar kabul edilebilir 
düzeydedir (Resim 4a, b, c).

5. Preprotetik cerrahi işlemler 

Retromolar ped ve tuber bölgesindeki aşırı 
yumuşak dokuların azaltılmasında, epulislerin, 
infl amatuar papiller hiperplazilerin alınmasında, 
vestibuloplasti operasyonlarında lazer 
kullanılabilir. Özellikle infl amatuar papiller 
hiperplazide lazer damağın konturuna çok iyi 
uyum gösterdiğinden oldukça başarılı sonuçlar 
alınmaktadır. 

Kliniğimizde preprotetik olarak özellikle epülis 
lezyonları çıkarılmakta ve sonuçların yüz 
güldürücü olduğu görülmektedir (Resim 5a, b, c).

Resim 5: Alt çene ön bölge epülis fi ssuratum lezyonu 
olan hastamızın 810 nm diyot lazerle başarılı 
olarak cerrahi tedavi aşamaları görülmektedir.

• Bazı benign mukoza lezyonlarında lazer 
kullanımı

1. Aftöz lezyonlar:

2. Herpetik lezyonlar: 

3. Ağzın beyaz lezyonları: Liken planus, müköz 
membran pemfi goidi ,candidiasis,çeşitli 
hiperkeratotik büyümeler gibi beyaz 
lezyonların diyot lazerle alınmaları oldukça 
başarılı sonuçlar vermektedir. 

Kliniğimizde liken planus, mukoz membran 
pemfi goidi ve hiperkeratotik lezyonlar başarıyla 
tedavi edilen vakalar mevcuttur (Resim 6a, b c).

Resim 4: Diyot lazerle frenektomi ameliyatının öncesi, işlem anında ve sonrası iyileşme görüntüleri.
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• Premalign lezyonlarda lazer kullanımı

1.Oral lökoplaki 

Kliniğimizde oral lökoplazinin geç iyileşmesinin 
dışında başarılı şekilde 810 nm diyot lazerle tedavi 
edilen vakalar olmuştur (Resim 7 a, b, c).

2.Eritroplazi

3.Şiddetli displazi ve karsinoma in situ.

Sonuç olarak diyot lazerler özellikle de 810 nm 
dalga boyundaki diyot lazerlerin ağız cerrahisinde 
çok rahatlıkla kullanılabileceğini, ancak bunun 
için lazerlerin kullanımı için askari lazer eğitimi 
elzemdir.

Resim 5. Preprotetik cerrahi işlemler 

Resim 6 (a, b, c): Liken planus lezyonunun teşhisi, 810 nm diyot lazerle tedavisi ve iyileşme fazları 
görülmektedir.

Resim 7: Retromolar ve bukkal bölgede lökoplazi lezyonu olan hastanın 810 nm diyot lazerle tedavi safhaları 
görülmektedir.
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Ankara Dişhekimleri Odası üyesi bir meslektaşımızın 
Odamıza yaptığı başvuru sonucunda ferdi kaza geçirerek 
09/02/2012 tarihinde kolunu kırdığını üzülerek 
öğrendik.Odamız tarafından üyelerimiz için halihazırda 
Türk Dişhekimleri Birliği’nin anlaştığı bir sigorta 
şirketiyle yapılan sözleşme üzerinden ferdi kaza / ferdi 
kaza ve ferdi kazaya bağlı işgörememezlik sigortası 
yaptırılmaktadır.

Bahsetmiş olduğumuz ferdi kaza sigorta primleri 
ile ferdi kaza ve işgörememezlik sigorta primleri, 
meslektaşlarımızın çalışma durumlarına göre ödedikleri 
üye aidatlarından ayrılan payla Odamız tarafından 
ödenmekte olup, ferdi kaza / ferdi kaza ve ferdi 
kazaya bağlı işgörememezlik durumu yaşanma olasılığı 
dolayısıyla, meslektaşlarımızın oda aidat ödemelerini 
yaptıkları gün itibariyle  sigortadan yararlanımları 
başlamaktadır.

Kaza geçirmiş olduğundan yukarıda bahsetmiş 
olduğumuz değerli üyemiz, borcu olduğunun Oda 
tarafından kendisine yazılı bildirimlerini, yurtdışında 
olması dolayısıyla zamanında göremediği ve dolayısıyla 
aidat ödemesini geciktirdiği için, kaza geçirdiği tarihte 
Oda kayıtlarında aidat borçlusu olarak görünmesi 
nedeniyle sigorta kapsamına alınamamıştır.

Her ne kadar kendisi için gerek sigorta şirketi 
temsilcileri ile kaza sonrası hemen Oda aidatını ödediği 
bildirimlerimizi iletmemize rağmen ve hatta üyemiz 
kaza sonrası iş görememezlik durumunun uzaması 
dolayısıyla raporunu uzattığını bildirmesine rağmen, 
kaza olduğu gün itibariyle sigorta kapsamında olmadığı 
gerekçesiyle bu vahim tabloyla karşılaşmak zorunda 
kalmıştır.

Sizlerle bu kötü durumu paylaşmamızın nedeni, 
üyelerimizin aidat ödemelerinin bir önemli ayağının 
da sigortalanmaları üzerine kurulu olduğunu 
hatırlatmaktır. Tüm üyelerimiz bu imkandan sadece 
ve sadece Oda aidatını zamanında ödemesi kaydıyla 
yararlanmaktadırlar. Bu vesileyle yakın zamanda 
buna benzer ferdi kaza ve iş görememezlik yaşayan 
meslektaşlarımızın Odayla irtibata geçerek durumlarını 
bildirmelerini önemle rica eder, buna benzer kötü 
hikayelerin hiç başımıza gelmemesi dileğiyle sağlıklı 
günler dileriz.

İKI AYRI YERDE ÇALIŞMA HAKKINDA BILGILENDIRME

Odamıza bir üyemizin yaptığı başvuruda, kendine 
ait muayenehanenin dışında bir başka adresteki 
muayenehanede haftanın bazı günlerinde diş 

tedavilerinde yardımcı olmak amacıyla çalışmasının 
hukuka uygun olup olmadığı sorulmuştur. Odamız hukuk 
danışmanı tarafından incelenen bu talepe yönelik 
iletilen aşağıdaki görüşü bilginize sunmak isteriz;

“Bilindiği gibi 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği 
Kanunu’nun 42. maddesinde, özel kurum ve işyerinde 
görevli diş hekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde 
de yapmalarının kayıtlı bulundukları Oda Yönetim 
Kurulu’nun iznine bağlı olduğu belirtilmiştir. Maddenin 
devamında Oda Yönetim Kurullarının, ikinci görev 
konusundaki başvuruları iş hacmi, ikinci görevlerin diş 
hekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin 
iyi yapılması ve benzeri hususları da göz önünde 
bulundurarak karar vereceği ifade edilmiştir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde ağız 
ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşları merkez, 
poliklinik, müşterek muayenehane ve muayenehane 
olarak sayılmıştır. Bu maddeye göre merkez, poliklinik 
ve müşterek muayenehane birden fazla Dişhekiminin 
mesleklerini icra ettikleri sağlık kuruluşları iken (d) 
bendinde muayenehane; “Dişhekiminin mesleğini 
serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtığı sağlık 
kuruluşudur “ şeklinde tanımlanmıştır.

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 43. maddesinde de; diş 
hekimlerinin muayenehane veya laboratuarlarında, 
kendi namına diğer bir meslektaşını çalıştıramayacağı 
kuralına yer verilmiştir. Bütün bu hükümler birlikte 
yorumlandığında muayenehanelerin hekimlerin tek 
başına mesleklerini icra ettikleri sağlık kuruluşları 
olduğu, muayenehanelerde başka bir hekimi 
çalıştıramayacakları, ancak muayenehane niteliğinde 
olmayan sağlık kuruluşlarında ikinci bir iş yapılabileceği 
anlaşılmaktadır.

Üyenizin ikinci bir iş olarak başka bir muayenehanede 
sağlık hizmeti sunmasının belirtilen hükümler karşısında 
olanaklı olmadığı düşünülmektedir.”  denilmektedir.

Odamız hukuk danışmanının da görüşleri ışığında 
üyemizin bu talebi olumlu sonuçlanamamıştır. Oda 
Yönetim Kurullarının, ikinci görev konusundaki 
başvuruları iş hacmi, ikinci görevlerin diş hekimleri 
arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması 
ve benzeri hususları da göz önünde bulundurarak karar 
verme imkanı gözetildiğinde, Odamıza üyelerimizce 
gelen diğer bazı taleplerden ise olumlu sonuçlananlar 
olmuştur. Odamıza yapılan başvurularda çalışma 
saatleri önceden belirtilmek suretiyle; muayenehanede 
çalışan bir üyemizin poliklinikte çalışmasına, yine 

HUKUK KÖŞESİ
Değerli meslektaşlarımız, bu ve bundan sonraki sayılarımızda 
mesleğimizin hukuksal alanlarındaki gelişmeleri bu köşedeki 
oda avukatımız sayın Ziynet ÖZÇELİK’in katkılarıyla sizlerle 
paylaşacağız.
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muayenehanede çalışan bir üyemizin özel hastanede 
çalışmasına ve Poliklinikte çalışan bir üyemizin özel 
hastanede çalışmasına Yönetim Kurulumuzca uygunluk 
verilmiştir.

663 SAYILI KHK VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN TASARISINA YÖNELIK BİLGILENDİRME

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Başbakanımız tarafından 
18.06.2012 tarihinde  663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı sunulmuştur. Bu kanun tasarısının 
dişhekimlerini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren 
maddeleri hakkında hukuk büromuzun değerlendirmesini 
aşağıda bilgilerinize sunarız.

18 maddeden oluşan bu tasarı ile;

1. 2. 3. Maddelerde: Bakanlığın Basın ve Halkla 
İlişkilerini yürütmek, Sağlığın Geliştirilmesi Genel 
Müdürlüğünün görevleri arasında iken, bu görev için 
bakanlığa bağlı ayrı bir hizmet birimi olarak müşavirlik 
oluşturulmaktadır.

2. Maddede: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
“İlaç, tıbbî cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda 
yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri 
yapmak, izin vermek ve denetlemek” şeklindeki 
görevine son verilmektedir. 

Aynı maddede Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
kura ile ataması yapılan personelin işlemlerini yürütme 
yetkisine son verilmektedir. Böylece kura ile ataması 
yapılan tek sağlık personeli olan hekim ve uzman 
hekimlerin atama işlemlerini yürütme yetkisi de 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden 
çıkarılmaktadır.

4. Maddede: İl Sağlık Müdürlükleri ve Valiliğin Bakanlığın 
ildeki temsilcisi olması sona erdirilmektedir.

5. Maddede: Kararnamede Kamu Hastane Birliklerinde ek 
II sayılı cetvelde belirtilen personelin sözleşmeli olarak 
çalıştırılacağı belirtilmektedir. Ek II sayılı cetvelde genel 
sekreter, hastane yöneticisi ve başhekim dışında uzman 
personel olarak istihdam edilecek kişilerin sözleşmeli 
olarak çalıştırılması söz konusudur. Uzman personel 
ise hekim, Dişhekimi, eczacı ve Sağlık Bakanlığının 
hizmet alanı ile ilgili mesleki bilgisi olan kişilerden 
oluşturulacaktır. Kararnamede sözleşmeli olarak 
Birliklerde çalıştırılması öngörülen personelin Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumunda Yönetim kadrolarında 
çalıştırılabileceği de düzenlenmiştir.

Tasarı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacak 
mesleki alanlardan hekim,  Dişhekimi 
ve eczacıların yalnızca Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumunda değil diğer bağlı 
kuruluşlarda da yönetici kadrolarında 
sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi 
önerilmektedir.

Sözleşmeli personelin çalışma usul ve 
esaslarının Bakanlık tarafından 
belirlenmesi öngörülmektedir.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanan 
personelin atandığı yerdeki Kamu Hastane Birliklerinin 
yönetici kadrolarında Bakanlık tarafından sözleşmeli 
personel olarak çalıştırılmalarını sağlamak için 
Kararnamenin 33. Maddesine 8. Fıkranın eklendiği 
belirtilmektedir. Personelin görevlendirildiği süreler 
devlet hizmeti yükümlülüğü süreleri içerisinde 
değerlendirilmektedir.   Ancak 33. Maddede sözleşmeli 
çalıştırılması öngörülen personelin unvanlarının 
yer aldığı Ek II sayılı cetvelde yalnızca yönetim 
görevleri değil “uzman” kadroları da yer almaktadır. 
Tasarıya eklenmese öngörülen 8. Fıkra ile sözleşmeli 
çalıştırmanın hekimlerin iradesine bağlı olmaksızın 
devlet hizmeti yükümlülüğüne ve yönetim görevleri 
dışına da yaygınlaştırılması söz konusu olmaktadır.

6. Maddede: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan 
sağlık personeline karşı görevi sırasında işlenen 
suçlarda Bakanlık ve Bağlı kuruluşların avukatları 
tarafından yapılacak hukuki yardımlarda vekaletname 
aranmayacağı düzenlenmektedir.

7. Maddede: Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan il 
sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, müdür ve müdür 
yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken araştırmacı 
olarak atanan ve Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda halen 
aynı görevi sürdürenlere 663 sayılı KHK’nın yayımlandığı 
02.11.2011 tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek üzere 
ve görevlerini yürüttükleri sürece 209 sayılı Yasa 
uyarınca yapılan ek ödemelerin eski kadrolarına göre 
hesaplanacağı düzenlenmektedir.

8. Maddede: 663 sayılı Kararnamenin eki olan III 
sayılı Kamu Hastane Birlikleri Sözleşme ücreti 
cetvelinde başhekimlik sütununa diş hekimleri 
eklenmiştir,  başhekim yardımcılığı sütununa da 
diş hekimliği ile daha önce cetvelde yer almayan 
“diğer” diye bir ibare eklenmiştir. Böylece hekim 
ve Dişhekimi olmayan kişilerin başhekim yardımcısı 
olarak atanacağı ve buna göre ödeme yapılması 
öngörülmektedir.

9. Maddede: Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatındaki 
müsteşar, müsteşar yardımcısı, sağlık politikaları kurulu 
ve hizmet birimleri müdürlük kadroları 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında KHK’ye eklenmektedir.

10. Maddede: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
ikinci görevlendirmeye ilişkin 88. Madesinin ikinci 
fıkrasının a) bendi değiştirilmektedir. Değişiklikle 
663 sayılı KHK ile  yeni kurulan bağlı kuruluşların 
taşra teşkilatındaki yönetim görevlerinin de ikinci 
görev olarak yaptırılabileceği düzenlenmiştir. Bu 
kapsamda il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık 
müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk 
sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, 
başhekimlik, başhekim yardımcılığı ve il sağlık ve 

halk sağlığı müdürlüklerindeki şube müdürlükleri 
görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilecektir.

11. Maddede: 3359 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesi 
yeniden düzenlenmektedir. Madde ile  Sağlık 

Bakanlığı Bağlı Tesisleri ve Üniversitelere 
Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve 

İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte yer alan 
hususlar yasa kuralı haline 

getirilmektedir. Buna göre 

mesleki alanlardan hekim,  Dişhekimi 
ve eczacıların yalnızca Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumunda değil diğer bağlı 
kuruluşlarda da yönetici kadrolarında 
sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi 

Sözleşmeli personelin çalışma usul ve 
esaslarının Bakanlık tarafından 

başhekimlik, başhekim yardımcılığı ve il sağlık ve 
halk sağlığı müdürlüklerindeki şube müdürlükleri 

görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilecektir.

3359 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesi 
yeniden düzenlenmektedir. Madde ile  Sağlık 

Bakanlığı Bağlı Tesisleri ve Üniversitelere 
Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve 

İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte yer alan 
hususlar yasa kuralı haline 

getirilmektedir. Buna göre 

mesleki alanlardan hekim,  Dişhekimi 
ve eczacıların yalnızca Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumunda değil diğer bağlı 
kuruluşlarda da yönetici kadrolarında 
sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi 

Sözleşmeli personelin çalışma usul ve 
esaslarının Bakanlık tarafından 

halk sağlığı müdürlüklerindeki şube müdürlükleri 
görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilecektir.

11. Maddede: 3359 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesi 
yeniden düzenlenmektedir. Madde ile  Sağlık 

Bakanlığı Bağlı Tesisleri ve Üniversitelere 
Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve 

İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında 
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nüfusu 850 bine kadar olan illerde eğitim ve araştırma 
hizmetlerinin; eğitim-araştırma hastanesi veya 
üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden 
yalnızca birisi tarafından verileceği, bu illerde Bakanlık 
ve üniversitenin tıp lisans eğitimi ve tıpta uzmanlık 
eğitimi için ortak kullanıma gidilmesinin zorunlu olduğu, 
birlikte kullanılan üniversitelerin sağlık uygulama ve 
araştırma merkezlerinde Sağlık Bakanlığının mevzuatı 
uyarınca hizmet sunulacağı, bu birimlerin Bakanlıkça 
atanan Başhekimce yönetileceği, üniversite personelinin 
de Başhekim sorumluluğunda olacağı, üniversite 
tarafından birlikte kullanılan kurum veya kuruluşlarda 
görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına 
atanabilmesi için, bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait 
eğitim görevlisi kadrolarından da yararlanılabileceği, 
birlikte kullanım protokolünün il valisi ve üniversite 
rektörü arasında imzalanacağı belirtilmektedir.

Bakanlık ve üniversitelerin birlikte kullanım 
dışında eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma 
ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda işbirliği 
yapılabileceğini, birlikte kullanım ve işbirliğine dair 
Yönetmelik yayımlanacağı düzenlenmektedir.

-      “Birlikte kullanım, iş birliği” adı altında Tıp 
Fakültesi hastaneleri olan “sağlık uygulama ve 
araştırma merkezleri” Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
sağlık kuruluşları haline getirilmektedir. 2011 yılı 
Şubat ayında Tasarının bu maddesi ile aynı içeriğe 
sahip Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesisleri ve 
Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı 
ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
yayımlanmış, 494 öğretim üyesi, Üniversite 
Öğretim Üyeleri Derneği ve Türk Tabipleri Birliği 
tarafından açılan davada Yönetmelik maddelerinin 
yürütmesi durdurulmuş, dayanak Yasa maddesinin 
iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulmasına karar verilmiştir.  İtiraz yolu ile 
Anayasaya başvurulmasına ilişkin kararın özünü 
yükseköğretim kurumlarının sahip olması gereken 
bilimsel özerkliğine aykırılık oluşturmuştur. 
Başvuru henüz Anayasa Mahkemesi tarafından 
görüşülmemiştir. Yürütmesi durdurulan Yönetmelik 
kuralının bu kez aynı Anayasaya aykırılık unsurlarını 
taşır biçimde yasa kuralı haline dönüştürülmesi 
öngörülmektedir.

12. Maddede: İlk defa kamu hizmeti ve görevinde 
istihdam edilecek eczacılar ve diş tabiplerinin, 31 
Aralık 2012 tarihine kadar, sınavlara tabi olmaksızın 
kurayla atanabileceği belirtilmektedir. Madde 
gerekçesinde ÖSYM tarafından kamu personeli 
seçme sınavının yapılması ve sınav sonuçlarına 
göre yerleştirme yapılmasının yılın son çeyreğinde 
mümkün olabilmesi, bu süre zarfında hizmetlerde 
bir aksamanın yaşanmaması için kura ile atamanın 
yapılacağı ifade edilmiştir.

13. Maddede: 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununun 
3. Maddesinde yapılacak değişiklikle entegre sağlık 
hizmeti sunulan merkezlerde arttırımlı ücretten 
yararlanan  aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları 
hariç olmak üzere aile hekimleri ve aile sağlığı 
elemanlarının haftalık normal çalışma süreleri ve mesai 
süreleri dışında nöbet tutturulması   öngörülmektedir. 
Nöbet tutturulacak yerler ise yataklı tedavi kurumları, 
seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 

112 acil sağlık hizmetleridir. Bu halde 657 Sayılı 
Yasanın Ek Madde 33’teki nöbet ücretlerinin ödenmesi 
kararlaştırılmaktadır. Fazla çalıştırmanın bir üst sınırı 
da maddede düzenlenmemektedir.

Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki aile 
hekimliği eğitimi verenler ile aile hekimliği uzmanlık 
eğitimi görenlere, asistan başına hizmet verdiği kişi 
sayısı 4000’ni aşmamak ve kayıtlı kişi başına 5 TL’den 
fazla olmak üzere belirlenecek tutarın kurum döner 
sermayesine yatırılacağı, buradan aile hekimliği 
merkezlerinin tüm giderlerinin ödeneceği, ayrıca bu 
miktardan usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek 
bir yöntemle de öğretim üyesi ve asistanlara ödeme 
yapılacağı belirtilmiştir.

14. Maddede: Aile sağlığı merkezlerinin çalışma 
saatlerinin Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde 
belirleneceği ifade edilmektedir. Madde gerekçesinde 
aile sağlığı merkezlerinin daha uzun süre açık kalması 
için bu düzenlemenin yapıldığı belirtilmektedir. Aile 
sağlığı merkezlerinin tüm personeli yönünden mesai 
saatlerinde kanuni güvence ortadan kaldırılmakta, 
Bakanlığı yönetsel tasarrufl arla çalışma saatlerini 
arttırmasına ilişkin yetki verilmektedir.

15. Maddede:  209 sayılı Kanun’un 5. maddesine 
yapılan ekleme ile idari halk sağlığı müdür yardımcısına 
da personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye 
gelirlerinden ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

16. Maddede: Kalp akciğer makinesini kullanarak 
beden dışı kan dolaşımı işlemini son 5 yıl içinde en 
az toplam 1 yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az 
lise seviyesinde eğitimi bulunanlar ile üniversitelerin 
perfüzyon teknikerliği bölümlerinden mezun olan ve 
olacakların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen eğitimleri 
alarak, açılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde 
perfüzyonist yetkisiyle çalışabileceği düzenlenmektedir.

- Ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri 
son 5 yıl içinde en az toplam 1 yıl süreyle yaptığını 
belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi olanlar 
da açılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde ağız 
ve diş sağlığı teknikeri olarak görev yapabileceği 
ifade edilmektedir.

 -        Perfüzyonist ve ağız ve diş sağlığı teknikeri eğitim 
ve sınavların en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar 
yapılacağı, sınavlara gireceklerin bu süre içerisinde 
çalışmalarına devam edebileceği düzenlenmektedir.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NDEN REKLAM VE 
TANITIM CEZASINA İPTAL KARARI

Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesini dayanak alarak 
25.11.2011 tarihinde Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından bazı meslektaşlarımız, web sitelerinin çıktıları 
alınarak reklam ve tanıtım yaptıkları gerekçesiyle, 
yönetmeliğin Ek 7 Formunun 27. Maddesine göre 15 
gün süreyle işyeri faaliyetlerinin durdurulması cezası 
almışlardı.

Bu süreçte meslektaşlarımız tarafından kapatmaları 
durdurmaya yönelik davalar açılmıştı. Cezayı uygulayan 
birim olan  Yenimahalle  Kaymakamlığı’na   ve  İl 
valiliğine karşı açılan   davalardan birisi temyiz yolu açık 
olmak üzere meslektaşımız lehine sonuçlanmıştır. 



Ankara Dişhekimleri Odası Aktüel Dergi 51

H
uk

uk
 K

öş
es

i

Hukuk müşavirimiz sayın Av. Ziynet Özçelik’in  Anayasa 
Mahkemesinin bu iptal kararına ilişkin yorumları şu 
şekildedir;

650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen 27 
maddeden 6 maddesi hekimlerin çalışma sınırlamaları ile 
ilgilidir. Bu maddeler 36, 37, 38, 39, 40 ve 41. maddelerdir.  

Hukuk sistemimizde iptal edilen yasa hükümleri yerine 
varsa önceki düzenlemelerin otomatik olarak yürürlüğe 
gireceği yönünde bir kural bulunmamaktadır. Bu nedenle 
de iptal edilen hükümlerin yürürlükten kalkması ile bir 
boşluk doğacak ise bu boşluğun Yasama organı tarafından 
iptal kararının gerekçesine uygun olarak yapılacak yeni bir 
yasa ile doldurulması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi 650 sayılı KHK’nin 27 maddesi için 
verdiği iptal kararının Resmi Gazete yayınlanmasından altı 
ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştır.

İptal kararının yürürlüğünün ileri bir tarihe bırakılması 
nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile bir kısım hükümet 
yetkilileri,dişhekimlerine ve hekimlere çalışma 
sınırlamalarının uygulanmaya devam edeceğini, dolayısıyla 
değişen bir durumun olmayacağını söylemektedirler. Bu 
yanıltıcı açıklamalar nedeniyle ilgili kamuoyunun doğru bir 
biçimde bilgilendirilmesi amacıyla bazı hukuki metinlerin 
ve bilgilerin paylaşılması düşünülmüştür.

Danıştay’ın verdiği bir takım kararları, hukuk öğretisinde 
kabul gören düşünceler ve Anayasa Mahkemesi’nin kimi 
kararlarından hareketle somut durumun değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda iptal kararının yürürlüğü ileri 
tarihe bırakılan 650 sayılı KHK’nin iptal edilen 36, 38, 
39, 40 ve 41. Maddelerindeki yasakların bu gün ve ileriye 
dönük olarak uygulanıp uygulanamayacağına yanıt vermek 
gerekmektedir.

650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen 
36. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun hekimlik mesleğinin icrasına 
dair 12. maddesinin ikinci fıkrasına “uzman olanlar” 
ibaresinden sonra gelmek üzere, “657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci 
maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı 
maddesinin altıncı fıkrası ile 2955 sayılı Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak 
kaydıyla” ibaresi eklenmiştir. Bu düzenleme ile yasak ve 
sınırlama getiren maddelere atıf yapılarak bu yasaklar 
çerçevesinde hekimlerin ve dişhekimlerinin mesleklerini 
icra edebilecekleri belirtilmiştir.

1219 sayılı Yasanın 12. Maddesinde 650 sayılı KHK ile 
yapılan düzenleme görüldüğü üzere kendiliğinden bir yasak 
hükmü içermemekte, diğer yasalarda yapılan yasaklayıcı 
hükümlere atıf yapmaktadır. Atıf yapılan; 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. 
maddesindeki yasaklayıcı hüküm, 650 sayılı KHK’nin 38 
inci maddesiyle,

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. 
maddesindeki yasaklayıcı hüküm 650 sayılı KHK’nin 40. 
Maddesiyle,

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
eklenen  ek 27. maddedeki yasaklayıcı hüküm, 650 
Sayılı Kararname’nin 39. maddesiyle,

-  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32. 
Maddesindeki yasaklayıcı hüküm ise 650 sayılı KHK’nin 
41 inci maddesiyle getirilmiştir.

 Tam Gün adı ile bilinen ve 21 Ocak 2010 tarihinde 
kabul edilen 5947 sayılı Yasa ile 1219 sayılı Yasanın 
12. Maddesinde getirilen çalışma sınırlamaları Anayasa 
Mahkemesi’nin E.2010/29, K.2010/90 sayılı kararı ile 
iptal edilmiştir. Bu konuda Sağlık Bakanlığının ısrarlı bir 
biçimde sürdürdüğü hukuka aykırı uygulama işlemleri 
İdare Mahkemeleri ve Danıştay tarafından hukuka aykırı 
bulunmakta, bu doğrultuda kararlar verilmektedir.

 Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi’nin E.2011/113 sayılı 
dosyada verdiği 18.07.2012 günlü kararı ve değinilen 
Yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde;

— Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan diş hekimlerinin bu çalışmalarının 
yanı sıra muayenehane açarak mesleklerini serbest 
olarak icra edebilecekleri,

—  Anayasa Mahkemesi kararlarının idareyi bağlayıcı 
olması, Anayasa’nın üstünlüğü prensibi ve hukuk 
devleti ilkesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararının 
ardından muayenehane açmak için yapılan başvuruların 
- muayenehane açmak için gerekli koşullara uygunluk 
sağlamak kaydıyla - idare tarafından kabul edilmesi 
gerekeceği, 

—  İdare tarafından başvuruların reddedilmesi halinde idari 
yargıda bu işlemlerin iptali istemiyle dava açılabileceği 
ve Danıştay’ın yerleşik kararları doğrultusunda idare 
mahkemelerince Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuka 
aykırılığı tespit edilmiş kurallar dikkate alınmadan 
karar verilebileceği,

— 650 sayılı KHK nedeniyle muayenehanesi İl Sağlık 
Müdürlükleri tarafından kapatılan ve bu işlemlerin 
iptali istemiyle idari yargıda dava açan dişhekimlerinin 
muayenehanelerini açtıkları tarih dikkate alınarak 
kazanılmış haklarının korunması gerektiği,

— Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde görevli öğretim 
üyelerinin uygulamalı eğitim öğretim ve araştırma 
amacı ile tanı ve tedavi hizmeti verebilecekleri,  bu 
hizmetleri vermeleri halinde de emeklerinin karşılığı 
olan ücretleri ayrım yapılmaksızın almaları gerekeceği,

— 650 sayılı KHK’de getirilen çalışma sınırlamalarına 
uymak zorunda kalmaları nedeniyle zarara uğrayan 
dişhekimlerinin maddi ve manevi zararlarının 
tazmininin idareden isteyebilecekleri verilmemesi 
halinde idari yargıya başvurabilecekleri,

— Ekte tam metinlerine yer verilen Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu tarafından verilen kararlar değişmediği 
sürece, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Yasa 
maddesi uyarınca kamu görevinden ayrılmak zorunda 
kalan ve bu işlemin iptali istemiyle dava açmayan 
dişhekimlerinin Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye 
yürümezliği ilkesi uyarınca eski görevine atanması 
istemiyle yaptığı başvurunun kabul edilmeyebileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 Bu çerçevede;

— 650 sayılı KHK nedeniyle kamu görevinden ayrılmak 
zorunda kalan dişhekimlerinin 657 sayılı Yasa’nın 97. 
maddesindeki sürelere uymak kaydıyla yeniden kamu 
görevine atanma isteminde bulunabilecekleri,

— 650 sayılı KHK nedeniyle kamu görevine son verilen ve 
bu işlemlerin iptali istemiyle dava açan dişhekimlerinin 
ise açtıkları davalarda idarenin işleminin dayanağı 
olan Yasa kuralı iptal edilmiş olduğundan dosyalarında 
mahkemelerce verilecek iptal kararları üzerine kamu 
görevine devam edebilecekleri düşünülmektedir.

Hukuk müşavirimiz sayın Av. Ziynet Özçelik’in  Anayasa 

Değerli Meslektaşlarımız;
Anayasa Mahkemesi 18 Temmuz 2012 günü kendi web sayfasında, 650 Sayılı ‘Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname’nin toplam 27 maddesini iptal ettiğini yazılı olarak açıklamıştır.
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Diş hekimliği de diğer tıp dalları gibi; hukuk ve tıp etiğinin en önemli 
konusu olan tıbbî müdahalelerden doğan sorumluluk bakımından, hastanın 
aydınlatılmış rızasını almada dikkat ve itina göstermesi, tıp biliminin çağdaş 
standartlarına uygun olarak tıbbî müdahalelerde bulunulması gibi hususlar 
büyük önem arz etmektedir. 

 1219 sayılı  Tababet ve Şûabatı San’atlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 29 uncu ve devamı 
maddelerinde, diş hekimliği mesleği hakkında 
düzenlemelere  yer verilmiş olup,  “Diş tabibi, 
insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin 
ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene 
dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve 
düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite 
edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra 
etmeye yetkilidir.” (Md.29).  hükmü ile bu meslek 
mensubunun vazifelerine dair meslekî çerçeve 
tanımlamıştır.
Diş hekimliği de diğer tıp dalları gibi; hukuk ve tıp 
etiğinin en önemli konusu olan tıbbî müdahalelerden 
doğan sorum luluk bakımından, hastanın aydınlatılmış 
rızasını almada dikkat ve itina göstermesi, tıp 
biliminin çağdaş standartlarına uygun olarak tıbbî 
müdahalelerde bulunulması gibi hususlar büyük 
önem arz etmektedir. 
Tıbbî Deontoloji Nizamnamesi’nin 1 inci maddesinde, 
“Tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından 
riayetle mükellef oldukları kaide ve esaslar bu 
Nizamnamede gösterilmiştir.”(Md.1). denilerek 
tabiplik ve diş tabipliği meslekleri ayrı ayrı ifade 
edilerek diş hekimliğinin diğer hekimlik dallarından 
ayrı uygulama alanı olduğuna da vurgu yapılmıştır. 
Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Tababet ve 
Şûabatı San’ atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbî 
Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği 

gibi mevzuat hükümlerinin, diş hekimliği tıbbî 
müdahalelerinden doğan sorunlara uygulanmasında 
ve tereddütlerin açığa kavuşturulmasında ayrı 
meslek hukuku disiplini olarak Diş Hekimliği Hukuku 
oluşturulması gerekliliği hâsıl olmuştur.
İzah olunan tüm bu sebepler yanı sıra, doktrin ve 
uygulamadaki diş hekimliği hukuku sorunlarında 
çalışmalar yapıp önerilerde bulunarak bu alanın 
gelişmesini sağlayarak diş hekimliği hukukunun bir 
disiplin olarak gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
odamız bünyesinde  “Sağlık Hukuku Komisyonu”  
kurulmuştur. 
Sağlık Hukuku Komisyon Üyeleri :
- Dişhekimi Serkan ER ( Sorumlu Yönetim Kurulu 

Üyesi  )
- Dr. Dişhekimi Gül ATEŞ (Komisyon Başkanı )
- Dr. Dişhekimi Işın KARAHANLI ( Raportör )
-  Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ ( Gazi Üni. Hukuk Fak. 

Ceza va Ceza Muhakemesi Hukuku A D. Öğretim 
Üyesi )

-  Doç Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN ( Kırıkkale Üni. Hukuk 
Fak. İdare Hukuku A.D. Öğretim Üyesi )

-  Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ ( Gazi Üni. İktisadi ve 
İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri A.D. Öğretim Üyesi )

-  Av. Cahid DOĞAN ( Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşaviri )

- Dişhekimi Dilara Çelebi Karagöz

SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONUMUZ
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“Nasıl oldu” diye sordum yamaçtan aşağıya yarı 
sendeleyerek giderken. 

“Bilmiyorum komutanım, sadece tüfeğin namlusunu 
yere eğmemiş yıldırım da önce namluya sonra da 
arkadaşa geçmiş”.

Terlediğimi hissediyorum. Böyle anlarda hep olur. 
Olmasın diye dua edersin ama olur istemediğin. 
Ellerimin içi yanıyor. Hafi f yağan yağmur yüzümü 
boyuyor ıslaklığa. Yanlarına vardığımızda iki askeri 
başında görüyorum. Daha yanaşmadan çekilin 
diye gürlüyorum. Askerin yanına eğilip yüzünü 
çeviriyorum. Tanıyorum bu çocuğu. Terlemem 
artıyor. Midem buruluyor, herkes üstüme geliyor.

-“Muammer”

-“Emret komutanım”

-“Steteskopu ver! Kazım asteğmeni de çağır gelsin.”

Göğsünü dinliyorum ya da dinler gibi yapıyorum. 
O anda sizden herkes bir mucize ister ama olmaz. 
Hemen olmaz da diyemezsin. Biliyorum  ölmüş. 
Muammer beliriyor yanı başımda

 “Komutanım Kazım Asteğmen iki yaralıyla 
ilgileniyormuş az sonra gelirim” dedi. 

“Tamam bir sigara ver kimseyi de yanına yaklaştırma. 
Ömer’e söyle taşımak için sedye ve iki asker bulsun 
ama eski devrelerden.” 

Kepimi çıkarıp sigaramı yakıyorum. Aslında yasak 
ama . Yere yavaşça oturuyorum. Karşıda insan 
yüzü görmemiş dağlara doğru bakarken içimi bir 

sıkıntı kaplıyor. Gitsem buradan. Aşkım, evdekiler, 
Kızılay caddesindekiler ne yaparlar şimdi? Sakarya 
caddesinde bir çay içsem. Mantıcımda bir mantı 
yesem. Aşkım uyuyor mu? Beni bugün kaç kere 
düşündü. İnsanlar orada mutlu mu? Magazin mi 
izliyorlar? Sakarya caddesi güne uyanmış mıdır? 
Güvercinlerim nasıl? Kanat çırpıyorlar mı güneşe?

Her şey gece yarısı çalan o lanet telefonla başladı. 
Tabur göreve çıkmaya hazırlandığı puslu gecelerden 
biriydi. Telefonda ki ses oda arkadaşım Kazım.

“Oğlum hazırlan piyango sana da vurdu. Bizlen 
geleceksin.” 

Okkalı bir küfürün ardından artık bu numarayı  
yemeyeceğimi ve görev listesinde adımın olmadığını 
söylüyorum . 

“Abi gerçekten…”

Telefonu kapattım. Zaten zor uyumuşum. Yatağıma 
uzanıyorum. Ya gel de uyu şimdi. İki hafta evvel fena 
işletmişti beni. Hazırlanıp aşağıya indim. Baktım 
millet gülmekten yarılıyor. Git yat ağabeycim 
dediler sen bu sefer yoksun. Ne kızdıydım ama. 
Gecenin üçü adam aynı numarayı deniyor. Ulan sen 
bu odaya  döneceksin. Telefonun sesi geceyi bir kez 
daha yırtıyor. Sinirle ranzada aşağıya atlıyorum.

“Asteğmen Mustafa”

“Mustafa ben Rıza Üsteğmen”

“Emret komutanım. “

“Kazım’la haber gönderdim, almadın mı? Araç 
gönderiyorum 10 dakikada hazırlan gidiyoruz.”

“Emredersiniz komutanım”

Başıma o an uyuşuyor. Kazım’ı darıltmama mı 
yanayım yoksa piyangodan çıkan göreve mi,10 
dakikalık süreye mi? Yüzümü bile yıkayamam. 
Halbuki hazırlanmanın bir merasimi vardır. 
Kalkarsın. Ağır ağır giyinirsin. Kimseyi düşünmezsin 
o an .Yüzünü siyahlara boyarsın. Dualar edersin sağ 
salim dönmek için. Dolabın iç kapağındaki resimleri 
öpersin. Ya şimdi.  Çarçabuk giyiniyorum. Aşağıya 
indiğimde şoförün çoktan geldiğini görüyorum. Beni 
yağmur konusunda uyarıyor. Yanıma birkaç yedek 
atlet daha alıyorum. Herkesin toplanacağı alana 
doğru gecenin karanlığını yararak gidiyoruz. Şoförün 
ağzını bıçak açmıyor. Belli ki üsteğmenden tembihli. 
Araç toplanma yeri panayır gibi ama sessizlik hakim. 
Havadaki gerginlik ortama da yansıyor. Gözüm onca 
adamın içinde Kazım’ı arıyor. Bulamıyorum. Belki 
de darıldı. Yağmur yok ama ha bire şimşek çakıyor. 
Aracımı sorup buluyorum. Araçlarla yola çıkmazdan 
evvel kimse itiraf etmez ama herkes istisnasız  evi 
düşünür. Geri gelebilir miyim? Bana bir şey olsa ne 

AYDINLANMA

Ve kalbimi puslu yamaçlardaki pusulara saldım

Çobanlar çoktan inmişlerdi ovaya  

Bense yapayalnız bir ağaçtım doruklarda... 

AHMET TELLİ

Yazan: Dt. Alper ALKAN
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olurdu acaba. Eşim başkasıyla evlenir mi? Annem ne 
yapıyor şimdi acaba uyuyor mu? Yoksa o acıklı saçma 
dizlerden birini mi izliyor gene. Aşağı taraftan bir 
bağrışma sesi duyuyorum. Gene üst devrelerden 
birisi  alttan birine caka mı satıyor. Araç şoförüme 
beklemesini tembihledikten sonra sesin geldiği yöne 
doğru hızlı ve kararlı  adımlarla ilerliyorum. Aracın 
yanındakilerden biri Yusuf astsubay  diğerini ise 
tanımıyorum.

“Delirtme beni oğlum eşek kadar adamsın ne 
korkması ya”

Yusuf’u hiç bu kadar sinirli görmemiştim. 

“Ne oldu ne var” 

“Ya doktorum şunca adam yıldırımdan korkarım 
diyor ya çıldıracağım.”

“Tamam sen git Yusuf astsubayım onu da gönderirim.”

İstemese de gidiyor Yusuf. Sinirli ama belli etmemeye 
çalışarak.

 “Adın ne oğlum?”

“Taner komutanım”

“Taner sorun ne?”

“Yalan değil komutanım korkarım 
ben şimşekten”

“Oğlum koskoca komando  nasıl 
korkar ya? Size güvenip dağlara 
çıkıyoruz.”

Bir anda dikleşiyor, gözleri  
yanıyor sanki. Yumruklarını 
sıkıyor.

“O ayrı komutanım.”

“Hadi uzatma bak birisi görecek 
tamam artık altı ay seni konuşur 
bu çakallar. Araca çık şimdi.”

Aracına bindirip kendi aracıma 
doğru koşuyorum. Geçerken Rıza 
üsteğmenini bakışları beni adeta 
ikiye ayırıyor. Daha da hızlanıp 
araca biniyorum. Yo binmiyor 
uçuyorum. Aracın güneşliğinde iki 
oğlanın yan yana poz verdiği bir 
fotoğraf gözüme ilişiyor. Dönüp 
araç şoförüne bakınca kıpkırmızı 
kesiliyor. Benden başkası 
görmesin diyorum. Özlemiş 
oğullarını resimlerini göreyim 
diyor hiç değilse. Emir erim 
Muammerin aracın arkasında 
olduğunu duyunca kızıyorum.

“Böbrek hastası  çocuk çağır 
yanıma gelsin .”

Muammer Hataylı, akıllı bir 
çocuk. Aslında kuruyemişçi 
ama bir şekilde kendini sıhhiye 

olarak yazdırmayı başarmış .Zor da olsa sıhhiye eri 
yapmayı başardığım sırdaşım. Böbrekleri çok hassas. 
Az soğukta hemen rengi atar. Tek derdi eve dönüp 
nişanlısı Aliye ile evlenmek. Yanıma geliyor o da. Kim 
bilir devrelerine ne hava atmıştır. 

“Oğlum söyletmesene her sefer hastasın işte.”

“Çavuş izin vermedi komutanım”

Ah o çavuşlar .arkadaşını ezmekten zevk alırlar zevk. 
Camı açıp arkaya bağırıyorum.

“Çavuş iki öğün karavana yıkayacaksın duydun mu? 
Bizzat gelip kontrol edeceğim.”

Araçların homurtusuyla camı örtüyorum. Her 
seferinde meçhule gittim hissini uyandıran 
seyahatlerime bir yenisini daha eklemek üzereyim. 
Araçların sadece sis farları ile birbirlerini gördüğü 
şoförün Süpermen olmasını dilediğim meçhule 
yolculuklar. Soğuk yağmurun çiselediği berbat bir 
hava. Gözlerim giderek karanlığa alışıyor. Her şey, 
yerle gök, ufukla yol birleşiyor. Sadece uzayan 
yolan bir kısmını zar zor seçiyorum. Aklıma aşkım 
düşüyor yine. İş çıkışında o mayıs günü onu alıp 
yemeğe götürdüğüm o çatı katı. Ona evlenme teklif 

ettiğim o an. Yüzünün,gözünün 
gülüşü. Eski Türk fi lmlerinden 
kalma  o utanarak evet deyişi. 
Sarsılıyorum. Öndeki araca 
neredeyse çarpacaktık. 

“Yeni şoför bu komutanım.Daha 
acemi devirecek. Bizi de kendini  
de  yakacak.”

Sadece sis farlarının açık olduğu 
bu yolculuklar hep maceralı 
olmuştur zaten. Kendini sınama 
fırsatı bulursun bu seyahatlerde. 
Daha önce aklına gelmeyen 
bütün detaylar bütün gece 
beynini kemirir, yağmalar. 
Geleceği düşünmezsin asla 
hep o anı ister, o anı solursun. 
Yaşamanın başlı başına çok büyük 
bir lütuf olduğu tüm benliğinde 
yankılanır durur. Geçmişi, 
özellikle de yanlışlarını ha bire 
sorgularsın. Ne kadar sürdüğünü 
hatırlamadığım ama bana bir yıl 
gibi gelen yolculuğumuz bitip de 
araçlardan indiğinizde ilkin soğuk 
bir merhaba sizi sarar. Hele 
bir de yağmur varsa –bugünkü 
gibi-kalan yolculuk daha da 
eziyetlidir sizin için. Sırt çantanız 
ve silahınız her dakika daha bir 
ağır olur ve sizi yerin dibine 
doğru çeker zihninizle birlikte. 
Yerdeki toprak suya doyunca 
her adımda çamura daha da 
saplanırsınız, yükünüz giderek 

Küçükken deve cüce 
oynardık. Şimdi onun 
başka versiyonu bu 
çök. Tereddütsüz 

uyarsınız. Zihninize 
kazınmıştır. Ne var? 
Görüntü mü? Öncü 

temas mı sağlamış. 
Ne var biri söylesin? 

Herkesin gözü  
tepeleri tarıyor. 

Rıdvan astsubayın 
bana doğru geldiğini 

geç olsa fark 
ediyorum.

“Doktor seni 
istiyorlar. Gel benle”

İleri doğru atılıp 
herkesi arkamızda 
bırakarak öncülere 

doğru gidiyoruz. Silah 
sesi olmadığına göre 

ya biri bayıldı ya 
birini bir şeyler soktu 
ya da birisinin gene 

psikolojisi arıza verdi.
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artar sizi bile aşar. Sürekli bir şeyleri kontrol 
etme dürtüsüyle hareket edersiniz ama aslında 
hiçbir şey istediğiniz gibi gitmez. İkinci saatten 
sonra artık dönsem dersiniz artık dönsem razıyım 
o pis yatağa, banyoda sıra beklemeye, nöbet 
tutmaya. Önümdeki askerin sırtını ezberlersin. 
Sürekli sayımlar istenir. Artık yoruldum. Sürekli 
yağan yağmur ama ince cinsten ıslattığını asla 
fark etmediğin. Nefesim bile yetmiyor artık. 
Sık sık çakan şimşekler. Zaten ürpermek için yer 
arıyorken daha da sinir bozan aydınlatmalar. 
Nefesimi bile hissediyorum artık. Hiç bitmeyecek 
mi bu yol? Yine bir şimşek. Zihnimde de çakıyor 
sanki. Silahımın emniyeti açık mı . Evet. Şimdi 
Ankara’da otobüste işe gitmek varken herkesin 
unuttuğu bir yerdeyim. Gerçekten unuttular mı? 
Ya ölürsem buralarda hepten mi unutulacağım. 
Yağmur azaldı sanki. Yine bir aydınlanma. Sanki 
daha yakınımızda gibiydi. Annem beni unutmaz.
Yapmaz o. Tepeleri hayal meyal seçebiliyorum 
artık. Gün gecenin yorganını usulca kaldırıyor. 
Komutanın telsizinden cızırtılar geliyor şimdi 
de. Keşke iptal edilse görev, hemen dönsek. 
Arkadaşlara o zehir gibi demli çaydan ısmarlasam. 

“ÇÖK!”

Küçükken deve cüce oynardık. Şimdi onun 
başka versiyonu bu çök. Tereddütsüz uyarsınız. 
Zihninize kazınmıştır. Ne var? Görüntü mü? Öncü 
temas mı sağlamış. Ne var ? biri söylesin. Herkesin 
gözü  tepeleri tarıyor. Rıdvan astsubayın bana 
doğru geldiğini geç olsa fark ediyorum.

“Doktor seni istiyorlar. Gel benle”

İleri doğru atılıp herkesi arkamızda bırakarak 
öncülere doğru gidiyoruz. Silah sesi olmadığına 
göre ya biri bayıldı ya bir şeyler soktu ya da birisinin 
gene psikolojisi arıza verdi. Giderken Muammeri 
de kolundan tutup yanımıza katıyorum. Uzaktan 
zor seçtiğim tepenin yamaçlarındayım artık.  Her 
şey daha berrak . Billur yansımalar yaprakların 
üzerinde .  Rıdvan astsubay hiç ardına bakmadan 
hızlıca adımlıyor. Ben ise ona ayak uydurmakta 
zorlanıyorum. Boğazım kuruyor. Tepenin az 
yukarısında bir kalabalık dikkatimi çekiyor. 

“Doktor az evvel yıldırım düşmüş oraya askerin 
biri de yaralanmış. Hareket etmiyor diyorlar.
Gelen asker de o bölükten.”

Şimdi o askerin iki metre aşağısında vadiye doğru 
bakarken sigaramın son milimini de içmek için  
debeleniyorum. Neden o? Aslında Taner içimizde 
korktuğunu söyleyebilen tek cesur adamdı. Hiç 
kılıf aramadan, kaçmadan, bir şeylerin arkasına 
sığınmadan. Keşke onu taburda mı bıraksaydım.
Acaba kurtulur muydu? İçim paramparça.  
Gelemedin be Kazım. Gün geldi ecel geldi, sen 
gelemedin. Vadinin arkasından gelen kızıllık 
her yeri turuncuya boyuyor. Yol boyunca fark 
etmediğim bütün renkler hepsi karşımda.
Yeni yeni seçebiliyorum ağaçları, göğe uzanan 
dallarını, yerdeki sarıya çalan toprağı. Her yer 
uyanıyor. Sahi aşkım uyanmış mıdır?



Çizen : Alper ALKAN
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Ülkemizde Dişhekimliğinde eğitim 3 safhadadır. 
1908 yılında Dr.Cemil TOPUZLU tarafından kurulan 
okulumuzun (Dişhekimliği Yüksek Okulu) uzman 
hocaları Cemil TOPUZLU Paşa ile Halit Şazi 
KÖSEMİHAL idi. Her ikiside cerrah olduğundan cerrahi 
dersleri en önemli bölüm olmuştur. Fransızcadan 
çevrilmiş birkaç kitap eğitime katılmadan önce, 
okulda bir süre Arapça ve Farsça’dan çevrilmiş 
kitaplar okutulmuştu. Ziya Cemal Hocamızın 
anlattığına göre ülkemizdeki Dişhekimliği hizmeti 
sadece çekimdi “İLACİHU İHRACİHU” en iyi tedavi 
çekimidir formülü uygulanırdı. Anestezik maddeler 
yoktu, meslektaşlarımızın unvanı Dişçi idi. 

Sterilizasyon pek bilinmezdi, çekimden sonra yaralar 
iltihaplanırdı. Velhasıl diş ağrısı insanlığın özellikle 
vatandaşlarımızın en önemli sağlık sorunu idi. Sık 
olarak çene kırılmaları olurdu. 

Bu bilgiler 1924 mezunu, 1953 de İstanbul’da okulumuz 
büyük anfi sinde verilen bir konferansta tanıştığım 
bir gayri müslim ağabeyimizden dinlemiştim. Bu 
döneme Cahiliye Devri diyebiliriz. 1933 yılından 
yurdumuza gelen çok kıymetli Tıp, Dişhekimliği, 
İktisat, Fen Bilgileri v.s. konularda yetişmiş Yahudi 
hocalara o zamanki  hükümet sahip çıkmış, bu 
kıymetli hocalar sayesinde Üniversiteler yükselme 
devri yaşamışlardır. Okulumuza da stomoloji, 
mikrobiyoloji, estetik cerrahi konularında dünyaca 
eşsiz Profesör Kantorovich okulumuzun başına 
tam yetkiyle getirmişti. Hoca okula gelir gelmez 
tedavi ve cerrahi konularında iki kitap yazmış ve bu 
kitaplar bizler ve bizden sonraki meslektaşlarımızın 
yetişmesinde temel kitaplar olarak Dişhekimliği 
eğitimine büyük katkıda bulunmuştur. 

Bu dönem mesleğin gelişme dönemidir. Cerrahi 
kitabında ağırlıkla urlara önem verilmiştir. O 
zaman ki bilgilere göre, yeni bilinmeye başlayan 
kanser cinslerinden ağız kanserlerinin, hatalı 
yapılan protezlerin sivri kenarlarının dokulara 
sürtmesi, önemli sebepleri sayılıyordu. Ayrıca petrol 
ürünlerinde, kanserlere sebep olacağı söyleniyordu. 
Bir Tıp Fakültesi Profesörünün verdiği konferansta 
bunları dinlemiştim.

Cerrahi bölümde en çok çene kırıkları, alveolitler, 
osteomiyelitler anlatılırdı, pratik yaptırılmazdı. 
Hoca ameliyatlarını Cerrah Paşa Hastanesinde yapar, 
bazen de derslere enteresan vakalar getirir, bunların 
tedaviden evvel ve tedaviden sonraki durumlarını 
anlatırdı. Tabiki bu dönemde bugüne göre çok ilkel 
bir dönemdir.

GEÇMİŞTE 
DİŞHEKİMLİĞİNDE 

EĞİTİM

Dişhekimi Cemal MERİÇ

Odamızın onursal üyelerinden sayın Cemal MERİÇ, sağlığında bizden 
isteği yazılarının dergimizde yayınlanmasıydı. Bu isteğini sağken 
yerine getirememenin üzüntüsü içindeyiz. Bu sayıda yazısına yer 
vererek ruhu şad olsun diyoruz.
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Tedavi

Kanterovich’den evvel kanal tedavi yapılmıyor, 
ağrıyan dişlerin arsenik patlarla pulpaları 
öldürülüyor, bir aletle pulpa kazınıyor, kaviteye 
Timol asıllı gizi patı ile doldurularak bir süre beklenir 
ve amalgamla diş doldurulurdu. Okulumuzda kanal 
dolguları Katerovich ile başlamıştır. Kanal dolguları 
iodoformla yapılırdı, apeksten taşan dolgular 
yapmamız istenirdi ve kanal gütarları yoktu. Dolgular 
amalgamla yapılırdı. 

Kanterovich ayda bir, mezun dişhekimlerine 
konferanslar verir, enteresan vakalar getirirdi. 
Tedavi hocamız Prof.Dr.Suat İsmail GÜRKAN’dı.

Periodontoloji

Cerrahinin yan kolu sayılıyordu, evvelki devirlerde 
sanojil ve spirojil adlı diş macunları bir hafta 
arayla kullanılırdı. Bize de bu konuda diş taşlarının 
temizlenmesi, hasta diş etlerinin konerizasyonu 
öğretilirdi.

Kanterovich gargaraların ve ağızda kullanılan 
macunların faydasına inanmazdı. Kürdan kullanmanın 
zararlarını anlatırdı. Bu bölümün cerrahi bölümün de 
hocası Prof.Dr. Ziya Cemal AKSOY’du.

Bizim dönemimize kadar antibiyotikler yoktu. 
Antibiyotikler özellikle Penisilin Tıbbın 
kurtarıcılarıdır.

Ortodonti

Bizim zamanımızda ortodonti kitabi yoktu. Bizden 
evvelki sınıfl ardaki arkadaşlarımızın notları teksir 
ettirirdik ve pratik yaptırılmazdı. Hocamız Prof.
Dr.Orhan OKYAR’dı.

Protez

Total ve parsiyel ölçüler alçı veya stençle yapılırdı. 
Alçıyla ölçü almak hem bize hem de hastaya 

ızdıraptı. Damaklarda kauçuk kullanılırdı. 1948 
de bu madde terk edilmiş, akrilik kullanılmaya 
başlanmıştır. Ölçü maddesi olarak alginatlar devreye 
girmiştir. Tedavi ve Protezde başka bir sıkıntımız 
daha vardı, Kanterovich Türkiye’ye gelir gelmez 
Anadolu’yu geziyor ve İstanbul, Ankara’dan başka 
hiçbir yerde elektrik olmadığını görünce elektrikle 
çalışmayı yasaklıyor. 1950 yılına kadar okuyan 3 
ve 4. sınıf öğrencileri ayak turları denen iptidai 
aletlerle çalışırlardı. 1950’de Kanterovich Berlin 
Üniversitesi’ne gitti, bu sırada biz son sınıf idik. 
Singer dikiş makinaları motorlarına monte edilen, 
tur kolları ile çalışma imkanına kavuştuk. Ayrıca, 
anatomi, fi zyoloji, histoloji, dermatoloji, pataloji, 
biyoloji, hijyen, fi zik, kimya v.s. dersler ve laboratuar 
çalışmaları Tıp Fakültesi’nde Tıp Fakültesi hocaları 
tarafından verilirdi.

Bizim dönem dahil Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, 
Edabiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi v.s. okulları 
giriş sınavı yoktu. Dişhekimliği, Eczacılık Yüksek 
Okulu, Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Mühendislik 
Fakülteleri’ne giriş sınavlı idi. Bizim okula istek 
çoktu ve bizim dönemimizde 26. olarak kazandım. 
Sınıfta kalanlarla birlikte 100 kişi olan birinci sınıftan 
başladık ve 25 kişi mezun olduk.

Sevgili meslektaşlarım, bugün mesleğimizin 
yükselme devrini yaşıyoruz. İnternet, bilgisayar, 
lazer cihazları, görüntüleme aletleri, dakikada 400 
ile 600.000 devirli turlar, ölçü maddeleri, dolgu 
maddeleri, ağrı kesiciler, kanamaya karşı kullanılan 
ilaçlar, cep telefonları v.s. imkanlar yanında her 
konuda yetişmiş çok kıymetli öğretim görevlileri, 
mesleki kitaplar ve dergiler bu yükselme döneminin 
kıymetlenmesini sağlayan büyük değerlerdir.
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EKİM –KASIM - ARALIK 
ETKİNLİK

Hazırlayan:
 Dt.Tuna Cavbin

Etkinlik Mekan Tarih Tür

Mehmet Erdem Jolly Joker Ankara 05/10/ Cuma Konser

Gökhan Türkmen Jolly Joker Ankara 06/10 Cumartesi Konser

İsim Şehir Hayvan MEB Şura Salonu 10/10 Çarşamba Tiyatro

İsim Şehir Hayvan MEB Şura Salonu 11/10 Perşembe Tiyatro

İsim Şehir Hayvan MEB Şura Salonu 12/10 Cuma Tiyatro

Emre Aydın Jolly Joker Ankara 12/10 Cuma Konser

Vişnelik Festivali ODTÜ Vişnelik 13/10 Cumartesi Konser

İsim Şehir Hayvan MEB Şura Salonu 13/10 Cumartesi Tiyatro

Kıraç Jolly Joker Ankara 13/10 Cumartesi Konser

Tango Legends Anadolu Gösteri Merkezi 18/10 Perşembe Dans Gösterisi

Athena Jolly Joker Ankara 19/10 Cuma Konser

Rafet El Roman Jolly Joker Ankara 20/10Cumartesi Konser

Feridun Düzağaç Jolly joker Ankara 26/10 Cuma Konser

MFÖ Jolly joker Ankara  27/10 Cumartesi Konser

Halil Sezai Jolly Joker Ankara 02/11 Cuma Konser

Steve Vai Jolly Joker Ankara 03/11 Cumartesi Konser

Jay Jay Johanson Jolly Joker Ankara 09/11 Cuma Konser

Funda Arar Jolly Joker Ankara 16/11 Cuma Konser

Gripin  Jolly Joker Ankara 23/11 Cuma Konser

Disney Live!  Congresium Ankara 13/12 Perşembe Gösteri - Mickey’nin 
Müzik Festivali     

Disney Live Congresium Ankara 14/12 Cuma Gösteri Mickey’nin 
Müzik Festivali     

Disney Live! Congresium Ankara 15/12 Cumartesi Gösteri - Mickey’nin 
Müzik Festivali     
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Değerli meslektaşlar ve sevgili öğrenciler, 

Diş Hekimliğinin temel taşlarından biri olan Protetik Diş Hekimliğinde Hassas Tutucular ve Ġmplant Vakaların-
da Sorunlar ve Çözümler adlı bu kaynağı yazarken bu konularda ülkemizde yayımlanmış yeterli sayıda Türkçe 
kaynak bulunmamasından hareket edilmiştir. 

Aslında son zamanlarda değerli bilim insanlarımızın yazdığı kaynakların gitgide artması sevindirici bir ge-
lişmedir. Ancak bunlar hala tatmin edici boyutlara ulaşmamıştır ve yeni yardımcı kitaplara ihtiyaç olduğu 
kanısındayım. 

Diş hekimliği eğitimi ülkemizde ileri boyutlara gelmekle birlikte maalesef meslek emeğinin karşılığı ülkemiz-
de hakettiği seviyelerde değildir. Bizler bilim insanları olarak mesleğimizi üst seviyelere taşıyacak eğitimi 
verebilmek için çaba harcarken, emeğin karşılığını almak için de çalışmalıyız. 

Bu yardımcı kitap meslektaşlar ve öğrencilerimiz için yararlı bilgiler içermektedir. Özellikle muayenehanele-
rinde ve kliniklerde hassas tutuculu protez ve implant uygulaması yapan diş hekimleri, yaşadıkları sorunlara 
çözüm ararken bu kitaptaki bilgilerden yararlanabilirler. 

Kitabın yazılması aşamasında bana desteklerini esirgemeyen başta eşim Özlem olmak üzere çocuklarım İrem 
ve Barkın’ a sonsuz teşekkür eder, kitabımı onlara ithaf ederken,  rahmetli annem Türkan Uludağ’ı minnetle 
anıyor, babam Nuri Uludağ’a şükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca vaka resimlerini kullanmama izin verdiği için Boston Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Gürkan Göktuğ’a ve tercüme aşamasında yardımcı olan asistan arkadaşım Diş Hekimi Emre Tokar’a 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Kitapta hassas tutucularla ilgili önemli bir kısım, Attachments International Inc. izniyle türkçeye çevirilmiş-
tir. Ġmplant vakalarında sorunlar ve çözümler bölümü ise SCI ( Science Citation Ġndex ) kapsamındaki der-
gilerde yayımlanmış vakalar olup implant vakalarında ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri sunmaktadır. 
Ġleri zamanlarda gelen istek ve eleştirilere göre yeni baskılarını yapabilme umudunu taşımaktayım. 

Diş Hekimlerinin beğenisini kazanacağı ümidiyle... 

Prof. Dr. Bülent C. ULUDAĞ 

“Hassas Tutucular - İmplant 
Vakalarında Sorunlar ve 

Çözümler” Kitabı Çıktı 

Büyük Boy, Sert Kapak, Toplam 264 sayfa,  750 tane 
Fotoğraf ve Şekil ile özellikle kliniklerde hassas tutuculu 
protez ve implant uygulaması yapan diş hekimlerine yol 
gösterici bir kaynak olacak “Hassas Tutucular  İmplant 
Vakalarında Sorunlar ve Çözümler” kitabı çıktı. 

Prof. Dr. Bülent Uludağ tarafından hazırlanan kitapta 
protetik diş hekimliğinde hassas tutucular hakkında merak 
edilen tüm sorulara cevap bulacaksınız.

Bütün konular, baştan sona resim ve şekillerle detaylı 
olarak ele alınıyor. Diş hekimliğinin temel taşlarından biri 
olan protetik diş hekimliğinde hassas tutucular konusunda 
ülkemizde yeterli Türkçe kaynağın olmadığı bir gerçek. 
Bu düşünceden hareketle hazırlanmış olan bu eser şimdi 
okuyucusuyla buluşuyor.








