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Ankara Dişhekimleri Odası 12. Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2008 cumartesi günü TOBB 
salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra  yönetim kurulu 

başkanı Merih Baykara açılış ve teşekkür konuşması yaptı. Genel kurullara katılımın az olmasının 
herkes tarafından eleştirildiğini, ancak bu eleştirileri yapanların da genel kurullara katılmadığının 
gözlendiğini söyleyerek, odamızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere odamız adına 
şükranlarımızı sunarken bundan sonraki dönem için aday olanlara, bu göreve gönül verenlere 

başarılar diledi. Divan seçiminde başkanlığa İlker Yücel,  başkan vekilliğine Süheyl Jubara, 
üyeliklere Murat Çağlar ve Nazmiye Ak seçildiler. Çalışma raporu, sayman raporu ve denetleme 

kurulu raporlarının sunulması ve ibraları sonrası dilek ve temennilere geçildi.

12. Olağan Genel Kurul

Ümit Ülküer Özkan Kalkan

Cemal Meriç

İshak Yavuz Güngör

M. Memduh Mazmancı

Önceki dönem başkanlarından 
sayın Ümit Ülküer söz alarak çalışma 
raporlarının daha önce hazırlanması, 
genel kurulda göreve talip olacakların 
program, kadro ve çalışma yöntemle-
rinin yazılı olarak camiaya sunulması 
ve bunun odanın internet sitesinden 
ve dergisinden yapılması gerektiğini 
önerdi. 

Önceki dönem yönetim kurulu 
üyelerinden sayın Özkan Kalkan ise 
konuşmasında; 10. ve 11. dönemden 
aklıma gelen Mahalli İdareler Birliğine 
bağlı açılan diş polikliniklerinin mua-
yenehanelerimiz ve mesleğimizle ilgili 
açmış olduğu o büyük travmayı hiç 
birimiz unutmuyoruz, unutmamamız 
gerekir. “10. ve 11. dönemde görev 
yapan Oda yönetimimize bu konuda 

açılan hukuksal mücadeleyi kazandık-
ları için ve mesleğimizi, muayenehane-
lerimizi bize tekrar kazandırdıkları için 
müteşekkirim” dedi. Mesleğimizin ge-
leceği için muayenehanelerden hizmet 
satın alınabilmesi için her türlü çabanın 
da gösterilmesi gerektiğini belirtti. 

Mesleğimizin duayenlerinden sa-

yın Cemal Meriç “ADO’nın çalışkan 

yönetimini tebrik ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. Zira gayet mü-
kemmel çalışmalar yaptıklarına bizzat 
şahidim. Ben 59 yıllık dişhekimiyim, 
hiçbir zaman meslekten kopmadım. 
Bütün toplantılarımızda, etkinlikleri-
mizde bulunmak isterim ve bugüne 
kadar bunu yapmaya gayret ettim. 
Genç meslektaşlarımın bu şekilde 
gayretli çalışmalarından dolayı iftihar 
ediyorum.” diyerek cemiyet başkanlı-
ğından, tabip odası ve ADO da çalış-
tığına dikkat çekerek “yöneticilik kolay 
değildir, gerçekten zordur, her şeyden 
önce fedakarlık işidir, bir menfaat işi 
değildir. İyi bir ekip kurup bu göreve 
seçilen arkadaşlar yüzde yüz başarılı 
oluyorlar” dedi.

İshak Yavuz Güngör:”…sağlık 
hizmet sunucularının muayenehanele-
rinden hizmet alınma gibi bir düşünce 
yok. Politika başka bir tarafa kaydı, 
toplu hizmet sunucularından hizmet 
satın almak gibi. Burada dişhekimleri-
ni ayrıcalıklı savunmak gerekiyorsa, bir 
kere sistemin içine şöyle girmek lazım; 
dişhekimliği hizmeti münferiden sanat 
ağırlıklı ve birebir hasta hekim ilişkisiy-
le sunulabilecek bir hizmettir. Toplu 
hizmetler birbirlerine bağımlı ve zincir 
sistemlerle sunulabilecek hizmetlerdir. 
Genel tıp dalları itibariyle toplu mer-
kezlerde sunulmalıdır, fakat bir dişhe-
kimi münferiden hizmet sunabilir, bü-
tün hizmetleri gerçekleştirebilir. Eğer 
ki, toplu merkez tanımı yapılacaksa, 
burada ileri düzeyde, ileri uzmanlık 
gerektiren hizmetlerde toplu merkez-

ler tanımlanabilir. Yani bu ayrıştırma, 

Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığı 

bürokrasisine doğru anlatılabilirse, so-

nuçta bu sistemde, toplu hizmet mer-

kezlerinin de, münferit muayenehane-

lerin de yeri vardır. Bu, dişhekimlerine 

tanınmış bir ayrıcalık olmayacaktır, 

tersine bir gereklilik olacaktır” diyerek 

muayenehanelerden hizmet alınması-

nın gerekliliğini belirtti.

M.Memduh Mazmancı; “Biz 
mesleğimizin içine sanatı bu kadar 
değerli bir unsur haline getirerek su-
narsak, o zaman subjektif kimliğimizi 
belki desteklemiş oluruz, yani kişisel 
değerlerimizi ortaya koymuş olabiliriz 
ama, sanat daha manevi duygularla 
ve ilhamlarla ortaya konabilecek bir 
şeydir. Bizim bilimsel altyapımız her 
zaman daha çok öne çıkarılmalıdır. 
Bizim yaptığımız iş sanat değildir. Eli 
yatkın olan meslektaşlarımızın, hey-
keltıraşlığa veya ressamlığa yatkın 
olan meslektaşlarımızın bunu yapma 
kapasiteleri artıyor olabilir, ama sanat 
unsurunu buraya koymakta bazı sa-
kıncalar vardır. Bu konuşmalar kayda 
geçmektedir, bunlar daha sonra ya-
yınlanmaktadır. Daha sonra siyasi erk-
le konuşmalarımızda bunlar baz alına-
bilir, onun için genel kurul salonlarında 
mesleki temellerimizi şekillendirirken 
bu unsurları ortaya koymamızda fayda 
olur diye düşünüyorum” diyerek farklı 
bir bakış sundu.

Murat Akkaya;” yıllardır süre ge-
len ve yeni eklenen mesleki bazı sı-
kıntılarımız var. Bunlardan bir tanesi, 

daha önceden şikayet açısından son 
derece popüler olan diş teknisyen-
lerinin ağızda çalışması ya da sahte 
dişhekimliği konusuydu. Bunlarla il-
gili çalışmalar Dişhekimleri Odaları ve 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yıl-
lardır sürdürülüyor. Diş Teknisyenliği 
Yasası hazırlanırken müdahale edildi 
ve ağızda çalışmanın cezası 3 yıldan 
5 yıla çıkartıldı. Bu konuda ilk ciddi ka-
zanımımız budur. Bu cezanın 3 yıldan 
5 yıla çıkarılması çok önemliydi, zira, 
3 yılın altındaki cezalar para cezası-
na çevrilebiliyordu, ertelenebiliyordu. 
Oysa, 3 ile 5 yıl arasındaki cezalar 
ise ne ertelenebiliyor ne para ceza-
sına çevrilebiliyor. Bunun çok büyük 
caydırıcı bir etkisinin olacağını düşü-
nüyorum…. Diğer bir konu, meslek-
taşlarımızın ekonomik sıkıntısı, gittikçe 
azalan hasta sayısı, buna ilave olarak 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
durumun meslektaşlarımıza yansı-
ması en ciddi konulardan bir tanesi. 
Bununla ilgili yine birçok dalda çalış-
malar sürdürülüyor. Arkadaşlarımızın, 
hizmet sadece büyük sağlık kuruluş-
larından, büyük polikliniklerden ya da  
merkezlerden alınacak gibi bir endi-
şesi var. Bizim de böyle bir endişemiz 
vardı, hala var ama, öyle üzerinde çok 
da durmaya değer bir şey  değil. Tabii 
bunu takip ederek, niyetleri belirleye-
rek ona göre davranmak gerekiyor. 
Büyük polikliniklerde çalışan dişhekimi 
sayısını genel ortalamaya vurduğunuz 
zaman çok düşük. Sağlık Bakanlığıyla 
yaptığımız görüşmelerde, eğer, özel-
den hizmet satın alınacaksa, bunun 
toplumun ihtiyacını karşılayabilecek 
düzeyde olması gerektiğini söylüyor-
lar. Yani, birkaç yüz dişhekimiyle özel-

Murat Akkaya
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Dünya Sağlık Örgütü (World Health Orga-
nization) 2003 yılı Dünya Ağız Sağlığı Raporu-
na göre “diş çürükleri” hala en büyük sorundur. 
Çürük probleminin yanı sıra aynı örgütün 2006 
ek raporunda da yer aldığı gibi “asit erozyonu” 
da giderek artan oranda karşılaşılan bir prob-
lem haline gelmiştir ve araştırmaların yönü bu 
asit erozyonu problemi üzerine yoğunlaşmak-
tadır.İngiltere, İrlanda ve İsviçre’de çok sayıda 
vaka üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar-
da %60 ile %90 arası gibi ve her yaş gurubunda 
karşılaşılan asit erozyonu saptanmıştır. Ülkemiz-
de de görülme sıklığı yüksek bir komplikasyon 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her yaşta görülebilen asit erozyonu, “asit-
li yiyecek ve içeceklerin dişle teması sonucu diş 
minesinin yüzeyinin geçici olarak yumuşaması ile 
ortaya çıkmakta ve zamanla, bu asidik yumuşa-
ma, önemli bir aşınmaya ve dolayısıyla da diş mi-
nesinin kalınlığının azalmasına yol açmaktadır. Bu 
da sonuç olarak diş hassasiyetinin artmasına ve 
daha sonra da dişin dokusu, şekli ve görünümünde 
değişime neden olmaktadır. Bunun yanı sıra mide 
rahatsızlıklarına bağlı olarak meydana gelen reflü 
sonucu veya efervesanlı ilaç ve vitaminlerin yoğun 
kullanılması veya ağızda emilerek kullanılan çeşitli 
pastiller sonucu ağız pH’sı düşerek, diş sert dokula-
rında erozyon meydana gelebilir. 

Erozyon yetersiz ağız hijyeni ile ilgili bir durum de-
ğildir, dişlerine bakan insanlarda bile görülebilir. Asit 
erozyonunun en önemli nedenleri arasında günümü-
zün modern yaşam biçimi geliyor. 21. yüzyılın yaşam 
biçimi ve beslenme alışkanlıkları her yaş grubundan 
hem kadın hem de erkekleri olumsuz yönde etkileyebi-
liyor. Düşük şeker oranı seçenekleri sunan günümüzün 
beslenme alışkanlıkları sağlıklı olarak tanımlansa da, 

modern olarak tanımlanan birçok yiyecek asidik olabi-
liyor. Bazı alkolsüz içecekler ve hatta meyve gibi katı gıdalar ge-

nellikle asidik kategorisine giriyor. Asitli yiyecek ve içeceklerin sıkça tüketilmesi de  dişlere zarar verebiliyor. Ağız boşluğu 
içerisindeki pH’nın 7 (nötr) civarındadır. Asitli yiyecek ve içecekler tüketildiğinde ağız boşluğu pH’sı düşmekte, bu da 
dişlerdeki erozyonun en önemli nedeni olarak görülmektedir.Şekerli veya şekersiz tüm asitli içecekler, taze sıkılmış veya 
hazır meyve suları, bazı meyveler, gaz içeren içecekler ciddi bir şekilde dişlerde erozyona yol açıyor. İçeceklerin şekersiz 
veya light olması dişlerde meydana gelen erozyonu, sert doku kaybını önlemiyor.

Asidin tüm diş yüzeyine saldırısı erozyona neden olur. Asit dişteki mineralleri eriterek diş minesinin yumuşamasına ve 
kolayca aşınmasına neden olur. Zamanla dişler incelir, gözle görülür şekilde sararır ve hassasiyeti artar.  

2. evre

5. evre

3. evre

Asit erozyonunun 5 evresi1. evre 4. evreAsit Erezyonu

Erozyonun Belirtileri
Ağız boşluğu içerisindeki asidin diş minesini aşın-

dırmaya başlamasıyla önce aşırı hassasiyet ve daha 
sonraki aşamalarda, dişlerde sarı lekeler, şeffaflık, diş 
uçlarında çatlaklar ve aşınmaların devamı ile diş yüze-
yinde de çukur alanlar oluşur. Kişiyi en çok rahatsız 
eden konu ise dişlerdeki  hassasiyettir.

Sıcak veya soğuk yiyecekler ciddi bir şekilde dişte 
hassasiylere yol açar. Asit erozyonun etkileri hemen 
ortadan kaldırılamaz. Hastalığın başlarında koruyucu 
önlemlerle kolayca tedavi edilebilen erozyon, etki ciddi 
boyutlara ulaşırsa, etkilenen dişlerin şeklinin ve işlevle-
rinin düzeltilmesi ve korunması için adesif diş tedavi-
sine ihtiyaç duyulur. Hastanın erozyonun etyolojisinin 
tespiti  için Dişhekimine gitmesi gerekir.Diş erozyonu, 
asitli yiyecek ve içeceklerin tüketiminin yasaklanması 
ile önlenemez. Diş fırçalamanın ağız hijyeninin korun-
masında ve dişlerin çürümesinin önlenmesinde çok 
önemlidir. Bunun yanı sıra asitli yiyecek ve içecek tü-
ketiminin hemen ardından diş fırçalamanın erozyonu 
artıracağı bilinmelidir.

Özellikle bu tür içecekleri veya yiyecekleri tüketen-
ler, ağızlarını temiz hissetmek için hemen gidip dişlerini 
fırçalıyorlar. Bu, aşınmanın hızlanmasına yol açar. Kişi, 
bu tür asitli yiyecek ve içecekleri tükettikten sonra ağız 
ortamının pH’sını yükseltmek için bir yudum su alabilir, 
nötr bir içecekle ağzını çalkalayabilir. Dişleri, ağız or-
tamı asitli durumdan kurtulduktan sonra fırçalanması 
daha doğru olur.

Önlem alınmadığında ilerleyerek kalıcı hasarlara yol 
açmaktadır. Asit erozyonu tedavisi üç kısımdan oluş-
maktadır: 

Nelere dikkat etmeliyiz ?
Kişinin evde yapacağı bakım (florlu diş macunu 

kullanımı) ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi 
çok önemlidir. Öncelikle asitli besinleri öğün araların-
da tek başına tüketmemeleri, veya bir pipet yardımıyla 
içmeleri. Alkali özelliği olan süt ve süt ürünleri öğün 
sonuna doğru tüketilirse daha önce yenmiş olan asi-

dik gıdaların etkilerini nötralize ederler. Örneğin yemek 
sonunda peynir çeşitleri yenmesi gibi.

Besin seçimlerimiz arasına flordan zengin olan çay, 
deniz mahsülleri , sakatatlar , elma, ıspanak, ayçiçeği 
yağı, tahıllar, yumurta ve sütü öncelikli olarak katma-
mızda yarar vardır. Bu gıdaları tükettiğimizde ağızda 
çiğneme esnasında tükürüğe karışan serbest flor mi-
neralleri remineralizasyon için faydalıdır. 

Diş fırçalama ( floridli macunlar kullanarak) ağız hij-
yeninin korunmasında ve dişlerin çürümesinin önlen-
mesinde çok önemlidir, ama asitli yiyecek ve içecek 
tüketiminin hemen ardından diş fırça amak erozyonu 
artıracaktır. Bu, aşınmanın hızlanmasına yol açar. Kişi, 
bu tür asitli yiyecek ve içecekleri tükettikten sonra ağız 
ortamının pH’sını yükseltmek için bir yudum su alabilir, 
nötr bir içecekle ağzını çalkalayabilir. Dişlerin, ağız or-
tamı asitli durumdan kurtulduktan sonra fırçalanması 
daha doğru olur.

Sonuç olarak asit erozyonunun tespitinde, hasarların 
ve hassasiyetlerin giderilmesinde dişhekimimizle tema-
sa geçip , onun öneri ve tedavi uygulamalarına uymalıyız. 

Asitli yiyecek ve içeceklerin 
yol açtığı ve “diş sert 

dokularında aşınmalar” olarak 
tanımlanan asit erozyonu, diş 
çürüğü ile birlikte yüzyılımızın 
en önemli diş sağlığı sorunu 

olarak görülmektedir.

Alkolsüz İçecekler Ph

Coca Cola 2,6

Fanta Portakal 2,9

Ice Tea 3,0

Isostar 3,8

Maden Suyu 5,3

Pepsi Light 3,1

Red Bull 3,4

Schweppes 2,5

Sprite Light 2,9

Allollü İçecekler

Bira - Carisberg 4,4

Bira - Corona 4,2

Kırmızı Şarap 3,4

Beyaz Şarap 3,7

Meyve Suyu

Elma Suyu 3,4

Havuç Suyu 4,2

Greyfurt Suyu 3,2

Taze Sıkılmış Greyfurt 3,1

Taze Sıkılmış Kivi 3,6

Multivitaminli Meyve Suyu 3,6

Portakal Suyu 3,7

Süt Ürünleri

Süt 6,7

Kivili Yoğurt 4,1

Portakallı Yoğurt 4,2

Diğer

Salata Sosu 3,6

Sirke 3,2

Serdar Sütcü
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TDB 2. Ulusal 
Öğrenci Kongresi 
Ankara’da yapıldı.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri belirli, aralıklarla 1. 
toplanarak sorunların tartışılması

Hepatit aşılarının tüm fakülteler tarafından 2. 
karşılanarak öğrencilerin korunması

İlk yardım dersinin zorunlu olarak uygulan-3. 
ması, bunun yanında öğrencilerin sosyal ve 
düşünsel etkinliklerinin artmasını sağlayacak 
seçmeli derslerinde müfredata eklenmesi

Öğrencilerin öğle aralarının olmaması, zaten 4. 
yoğun tempoda çalışan dişhekimliği öğren-
cilerinin verimini düşürmekte ve sosyal ha-
yattan kopmalarına neden olmaktadır. Öğle 
aralıklarında kliniklere yeni hasta alınmaması 
hem öğrenci verimini artıracak, hem de öğ-
rencilerin sosyal hayata bağlanmasını sağla-
yacaktır.

Teorik olarak bilgileri verilen gelişmiş dişhe-5. 
kimliği uygulamalarının pratik uygulamalar ile 
de desteklenmesi

Fakültelerin fiziksel alt yapılarının bir standar-6. 
da eriştirilmesi ve bunun için  taslak oluştu-
rulması.

Hasta tedavisi sırasında kullanılan el aletleri 7. 
ve sarf malzemelerinin tamamının fakülteler 
tarafından sağlanması

Fakülteler arası akreditasyonun bir an önce 8. 
tamamlanarak, ders alma, geçme ve notlan-
dırma işlemlerinin bir standarta oturtulması ve 
böylece eğitimde eşit ve yüksek bir kaliteye 
ulaşılması ortak beklentimizdir.

İnsan gücü planlaması yapılarak yeni dişheki-9. 
mi ihtiyacının belirlenmesi yeni dişhekimliği fa-
kültelerinin ve kontenjanlarının bu doğrultuda 
düzenlenmesi tüm dişhekimliği öğrencilerinin 
ortak beklentisidir.

Master ve doktora programlarının etkinliğinin 10. 
ve yetkinliğinin tam olarak belirlenmesi ve uz-
manlık tüzüğünün buna göre oluşturulması.

TDB 2.Ulusal Öğrenci Kongresi Sonuç Bildirgesi

32 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

TDB 2. Ulusal 
Öğrenci Kongresi 
Ankara’da yapıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu’nun organize ettiği 
TDB II. Ulusal Öğrenci Kongresi 5-6 Nisan 2008 tarihlerinde 
Ankara TES-İŞ Tesislerinde yapıldı.

Ankara Dişhekimleri Odasının ev sahipliği yaptığı kong-
reye, TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, Başkanvekili 
Prof. Dr. Murat Akkaya, Genel Sekreteri Murat Ersoy, Genel 
Saymanı Süha Alpay, Ankara Dişhekimleri Odası Başka-
nı Doç. Dr. Merih Baykara ve  ADO Yönetim Kurulu üyeleri 
katıldı. Türkiyenin dört bir yanından gelen onsekiz  Dişhe-
kimliği Fakültesi öğrencisinin yanı sıra Ankara’da bulunan 
dişhekimliği fakültelerinin dekanlarından Hacettepe Üni-
versitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman 
Taha Köseoğlu, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Gökhan Alpaslan ile Başkent Üniversi-
tesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Sina Uçkan  kongreye katılarak öğrencilerin sorunla-
rını dinlediler.

Dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin üniversiteleri, 
eğitimleri ve yaşamlarına dair sorunlarını tartışmaları  
ve özgür bir platformda sorunlarına çağdaş çözüm-
ler sunmayı amaçlayan kongrede dişhekimliği öğ-
rencilerini yakından ilgilendiren güncel konular ele 
alındı

Kongrede; önemli konuşmacıların yer aldığı 
“Master - Doktora - Arasındaki Fark Nedir?”, Diş-
hekimliği Fakültelerinde Mevcut Sorunlar ve Bek-
lentiler”, “Meslek Hayatına Başlarken”, Dişhekim-
liği Öğrencileri Neden Mutsuz?”, “Muayenehane 
Dizaynı ve Ergonomi” ve “Öğrenci Değişim Prog-
ramları” konulu panellerde sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışıldı.

Kapanışdan önce Şahan Gökbakar ve “Re-
cep İvedik Ekibi” öğrencilerle keyifli bir söyleşi 
yaptı.

Kongre kapanışında, gerçekleştirilen tüm 
oturumlarda dile getirilen konuların değerlen-
dirilmesi sonucu oluşturulan TDB 2. Ulusal 
Öğrenci Kongresi Sonuç Bildirgesi okundu 
ve katılımcıların onayına sunuldu. Katılımcılar 
tarafından oybirliği ile kabul edilen sonuç bil-
dirgesinin, ilgili mercilere ulaştırılmasına ve bu 
konudaki gelişmelerin takip edilmesine karar 

verildi.
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karşılaşılabilecek sağlık ve çevre sorunlarına karşı yürütülecek çalışmaları  özetlemiş. Dep-
rem bölgelerinde gönüllü çalışmak isteyen tüm hekimlrin bu kitabı okumaları önerilebilinir.

Evet uzmanlar uyarıyor depremle yaşamayı öğrenmeliyiz, bizler birer hekim olarak  en 
azından, deprem öncesi çevremizdekileri uyarmalı ve eğitmeliyiz. 

- Bütün aile bireyleri ve çalışanlar her odadaki güvenli yerleri bilmelidir (sağlam masaların 
altı vb).

-  Bütün aile bireyleri ve çalışanlar tehlikeli yerleri bilmelidir (pencereler, aynalar, sarkan 
cisimler, şömineler, uzun mobilyalar)

- Bütün aile bireyleri ve çalışanlar temel ilkyardım kurallarını öğrenmelidir.
- Aile tehlike durumunda nerede bulunacağını, nasıl haberleşeceğini bilmelidir.
- Herkes için acil telefon numaraları bilinmelidir. Telefon kilitlenmesine karşın bölge dı-

şında aranacak aile üyesi belirlenmeli, onun ülkedeki diğer aile üyelerine haber vermesi 
sağlanmalıdır.

- Binalardaki elektrik kablo gaz ve su boruları  ve valfleri gerekliyse tamir ettirilmelidir.
- Binalardaki elektrik, gaz ve su sistemlerini kapatacak anahtar vb. ulaşılabilir yerlerde 

olmalıdır.
- Gaz boruları sızdırma yönünden gözden geçirilmelidir.
- Ağır cisimler yere yakın ve alt raflara konulmalıdır.
- Ağır mobilyalar, raf ve dolaplar  sıkıca duvara tutturulmalıdır.
- Uyku tulumu, el fenerleri, transistörlü radyo, battaniye, yer yaygısı, havlu, ilkyardım 

çantası, ip,urgan, kablo, plastik torbalar, çöp torbaları, tülbent bezi(süzme işlemleri 
için) vb.hazırlanmalıdır. Bunlar mümkünse depremden az etkilenebilecek yerlerde sak-
lanmalıdır.

- Tornavida, pens, pense, kerpeten, çekiç, çivi, kürek vb. malzeme özel bir malzeme 
çantasında hazır bulunmalıdır.

Aslında en önemlisi; yaşadığımız evin ve kullandığınız mekanların, duvar boyasına, 
manzarasına gösterdiğimiz özeni, binanın sağlamlığına, depreme dayanaklılığına da gös-
termemizdir. Depremi engellemek mümkün değildir. Fakat, depremden zarar görmeyecek 
yapılar yaparak, daha önce yaşadığımız acı görüntüleri bir daha görmeyebiliriz.

Hasan Türkan’ın 1999 depreminde Sefaköy’deki evlerinin enkazı altında Ömür Kınay’ı 
görüntülediği fotoğrafı, depremin simgelerinden olmuştu. Anadolu Ajansı’nın başarılı mu-
habirlerinden Hasan Türkan geçirdiği motosiklet kazasında öldü.

Son günlerde çeşitli illerde bilinçlendirme seminerleri veren 
Kızılay Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işı-
kara, İstanbul’da deprem beklediğini söyledi.

Mayıs ayında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı sa-
lonunda düzenlenen “Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Pro-
jesi” kapsamında din adamlarına “Depremden Korunma Bilinci” 
konulu konferans veren Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara, gazeteci-
lerin sorularını yanıtladı.

İstanbul’da olası depreme karşı alınan önlemleri de değer-
lendiren Prof. Dr. Işıkara, “İstanbul’da önemli gelişmeler var. 
Viyadükler güçlendirildi. Okullarımızın önemli bir kısmı güçlen-
dirildi ve güçlendirilmeye devam ediyor. İstanbul’da ki okulların 
yüzde 80’i depreme hazır. Ancak geriye kalan yüzde 20’sine 
mutlaka bir çare bulmak lazım. Tüm mesele ekonomik kaynak” 
diye konuştu. 

“SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ŞİKAYETÇİYİM” 

Prof. Dr. Işıkara, İstanbul’daki hastanelerin depreme karşı 
hazırlıksız olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:  “Rahatsızım. 
Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda duyarlı olduğunu sanmıyorum. 
Malesef duyarlı değil. Hastaneler mutlak suretle ayakta kalması 
gereken kurumlar. Ben bugün öğrenmek istiyorum, sade bir 
vatandaş olarak, kaç hastane güçlendirildi, kaç hastane hazır? 
Bunların cevabının verilmesi lazım. Yıllardır söylüyorum, ama 
kimse dinlemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nı takdir ediyorum. Belki kızacaklar bana ama Sağlık 
Bakanlığı’ndan şikayetçiyim.” dedi.

Prof.Dr. Çağatay Güler’in  Yazıt Yayıncılık tarafından basılan 
İstanbul’da Deprem Olasılığına Karşı Çevre Sağlığı Önlemleri 
(Özgür Doruk Güler Çevre Dizisi:4) adlı kitabından yararlanarak 
deprem öncesi  yapılması gerekenleri maddeler halinde hazır-
ladım. Prof. Dr. Çağatay Güler deprem anında özellikle gönüllü 
hekimlerin ve bireylerin  yapacakları yardımların kaos ortamına 
dönüşmemesi için, gönüllülük kavramını ve deprem sonrası 

Deprem
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Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve 
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısına yönelik Türk Dişhekim-
leri Birliği’nin değerlendirmesi Sağlık Bakanlığı’na 
gönderildi. 

Kanun Tasarısına Yönelik Değerlendirmeler ;

Tam gün çalışma konusunda ülkemizde iki 
kez düzenleme yapılmış ve her iki düzenleme de 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başarısızlığın neden-
lerini sorgulamadan, hizmet sunucularını sürecin 
içerisine katmadan ve sağlık çalışanlarının öneri 
ve taleplerini önemsemeden yapılacak “Tam Gün 
Çalışma” uygulaması aynı akıbete uğrayacaktır. 

 Ne yazık ki tarafımıza gönderilen tam gün ka-
nun tasarısı kaygılarımızı doğrulayacak bir anlayış-
la hazırlanmıştır. Sağlık çalışanlarının yaşamlarını 
derinden etkileyecek bir düzenlemenin bir uzlaşı 
ile yapılması başarısının anahtarı olabilecekken 
tamamen farklı bir yöntemle hazırlanan tasarının 
ciddi sorunlar yaratabileceği endişelerimizi belirt-
mek isteriz. 

 Özellikle bireysel – muayenehanesinde sağlık 
hizmeti üreten - hekim ve dişhekimlerinin sistem 
dışına bırakılmasını hedefleyen kanun tasarısı-
nın ülke ve meslek gerçekleri ile örtüşmediği or-
tadadır. Bu anlamda kanunun bu şekli ile sağlık 

hizmetlerinde karmaşalar yaratacağı bilinmelidir. 
Geçmiş tam gün çalışma başarısızlığının nedenleri 
önemsenmelidir.

1965 ve 1978 yıllarında uygulanmak istenen 
tam gün çalışma, meslek kuruluşlarının önerileri 
yeterince dikkate alınmadığından ne yazık ki ba-
şarılı olamamıştır. Serbest çalıştıkları yerleri kapa-
tarak ya da buralardan ayrılarak kamu kurumla-
rında tam gün çalışmaya başlayan hekimler yanlış 
uygulamalar sonrasında mağdur olmuşlardır. Bu-
nun yarattığı olumsuz algılanmanın giderilmesi uy-
gulamanın başarısı açısından elzemdir.

 Sağlık çalışanlarına güven verilmelidir.

1928 yılında çıkarılan yasa gereğince günün 
koşulları dikkate alınarak, hem kamu hem de özel 
alanda çalışma hakkı tanınan hekim ve dişhekim-
lerinin, yılların alışkanlığını kısa erimde değiştirme-
leri mümkün değildir. Özellikle emekliliklerine kısa 
zaman kalan  sağlık çalışanlarının durumları göz 
önüne alınmalı geçiş süresi kişilerin durumlarına 
göre düzenlenmealidir. 

 Tam gün yasa tasarısı bireysel çalışan (mu-
ayenehanecilik yapan)  hekimlerin bağımsız ça-
lışma haklarını fiilen ortadan kaldıracaktır. Yasa 
tasarısı; sağlık hizmetleri sunumunun tüm unsur-
larını bütün olarak ele almamakta ve parça parça 

düzenlemelerle sağlık hizmetlerini iyileştirmeye 
çalışmaktadır. Bu anlayış özellikle dişhekimliği 
hizmetlerinde serbest çalışan dişhekimlerinin ça-
lışma koşullarını, yaşam standartlarını bozmanın 
ötesinde yok etme sürecine sokmuştur. 

Yasa tasarısının 6.maddesinde muayeneha-
nelerin SGK sözleşme yapamayacağı belirtilmek-
tedir. (Bu düzenlemenin dişhekimliği hizmetlerine 
de getirileceği söylenmektedir)  Bu anlayış ken-
dine çalışan yani muayenehanecilik temelinde 
sağlık hizmeti üreten hekim ve dişhekimleri-
nin yok oluşunu hazırlayan bir düzenleme-
dir. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
dişhekimliği hizmetleri çoğunlukla ser-
best  çalışan dişhekimleri (dişhekimliği 
muayenehaneleri) tarafından sunul-
maktadır. Dişhekimliği hizmetlerinin bu 
özelliğini yok saymayı çağrıştıran böyle 
bir düzenleme sağlık hizmetlerini iyileş-
tirmeyecektir. Aksine sağlık hizmetlerinde 
sermaye gruplarının tekelinin oluşmasına 
yol açarak sağlık hizmetlerinde hizmetin ve 
bilginin  “rekabetini” önleyerek hizmetin niteli-
ğini düşürecektir.

Diğer kurumlarda çalışanların mağduriyeti ön-
lenmelidir.

Medikososyal, Adalet Bakanlığı, Belediye, 
Danıştay v.b resmi kurumlarda çalışanlar per-
formans uygulamasından yararlanamamak-
tadırlar. Bu tür kurumlarda çalışanların özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma-
larının engellenmesi sonucunda gelirleri 
azalacaktır. Yasa tasarısı bu pozisyonda 
çalışanların mağduriyetini gidermelidir. 

Sağlık ocağında ve hastanelerde ça-
lışan dişhekimlerinin mağduriyeti önlen-
melidir. 

Aynı girişimsel işlemi yapan hekim ve 
dişhekiminin performans puanlarının farklı 
olması mağduriyeti dişhekimleri açısından 
sürmektedir. Ayrıca benzer işlemlerin pu-
anlandırılmasında dişhekimlerinin emeğinin 

dikkate alınmadığı ya da dişhekimlği hizmetlerinin 
önemsenmediği görülmektedir.

 Bunun yanısıra aynı girişimsel işlemleri aynı 
sayıda yapan ama farklı kurumlarda çalışan diş-
hekimlerinin performans bedelleri arasındaki uçu-
rum hakkaniyetli bir uygulamanın yapılamadığını 

Tam Gün Yasa Tasarısı  
Hakkındaki Değerlendirmelerimiz 
Sağlık Bakanlığı’na Gönderildi...
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Yazının ismi belki biraz basma kalıp 
oldu, ancak aşağıda aktarmaya çalışa-
cağım tarihin akışındaki olaylar bunu 
bize söyletir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ku-
ruluşu olarak kabul edilen 1 Haziran 
1911’den birkaç sene sonrası; ilkel 
şartlarda İstanbul’dan kalkıp Kahire’ye 
gidebilen kahraman havacılarımızın ile-
lebet devam edecek hikayesidir bu as-
lında… O havacılarımızın ki bir seferin-
de Kahireye varmak için İstanbul’dan 
havalanmış, ancak 3 Mart 1914 günü 
kötü hava koşulları nedeni ile Şam’da 
düşerek şehit olmuşlardır. Minnetle an-
dığımız  Yzb. Fethi, Ütğm. Sadık, Ütğm. 
Nuri’nin bıraktıkları yerden gökyüzünde 
yükselen bir başarı öyküsüdür bu.

Birkaç zaman önceye dönelim, 
1968 senesinde; II. ci dünya sava-
şı görmüş bir Peachcraft teyyaresi ile 
bir süre havada kaybolduktan sonra 
ulaşabildiğimiz Diyarbakır-İskenderun 
seferini ve çim olan piste inebilmemiz 
için, otlayan ineklerin askerler tarafın-
dan kovulmasını dün gibi anımsıyo-
rum… Ve şimdi kendinizi o kocaman, 
konforlu  her türlü hizmetin sunuldu-
ğu, yenilip içilip keyifle seyahat edilen 
uçakların içinde düşünün. 8-10 saat 
içersinde dünyanın bir başka köşesi-
ne ulaşabiliyorsunuz, harika değil mi? 
Durmak bilmeden yükselen trendi ile 
havacılık konseptinin geldiği nokta he-
pimizin malumudur.

Şimdi sizleri seneler öncesine götü-
rüyorum, sene 1966, havacılığa yeni in-
tibak ettiğim yıllar, bir gün gazetelerde 
Türk pilotlarının F-5 muharip jet uçakla-
rı ile Atlantik’i aşarak  Bandıma’ya gel-
dikleri manşet olmuştu. Sanki kendim 
başarmışcasına gururlanmış ve koltuk-
larım kabarmıştı. Bu ilk Atlantik aşma 

olayından seneler 
sonra genç kuşak 
kartallaristihza ile 
davet edildikleri Top-
Gun yarışmalarında 
A.B.D ve Kanada gibi 
bu uçakları imal eden 
ülkelerin hava kuvvetle-
rini geride bırakarak bi-
rinci olmuşlardır. Birazda 
hayret ve gıpta ile izlenen 
genç kartallar milletini gu-
rurlandırmaya devam edi-
yorlar, edeceklerde.

Sizlerle tanıştıracağım 
kişi Türk Hava Kuvvetlerine 
onlarca senesini vermiş, bin-
lerce saat uçmuş, öğrenci-
ler yetiştirmiş ve bu aşamada 
emekli bir hava subayı olarak 
aramızda yaşamakta. Sizlere 
takdim etmekten kıvanç duyaca-
ğım ve resimleri ile gıyaben tanıştı-
racağım ve olayları kendi ağzından 
aktaracağımız kişi Em. Hv. Plt. Alb. 
Adnan ÇOKGÖR’dür

1966 Aralık ayında F-5 uçakla-
rının Amerika’dan Türkiye’ye intika-
lini sağlayan kol komutanı o zaman 
Binbaşı rütbesindeydi. Verilen görev 
gereği 19.11.1966 tarihinde, ancak 
28 gün sonra tekrar dönebilecekleri  
Bandırma’dan Ankara’ya, sabahın er-
ken saatlerinde Yzb. ÇELTEK’in özel 
arabası ile yola çıkarlar; Amerika seya-
hati başlamıştır. Sevgili ÇOKGÖR’ün 
ağzından dinliyoruz:

Araba  o kadar eskidir ki, yolda 
çıkardığı problemler “pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir”. Eskişehir’e var-
madan arabanın ana mili kırılır, üç beş 
kez lastik patlar, tamirler falan der-
ken gece 23.00 civarında Ankara’ya 

Nereden
Nereye...
Dt. Selçuk İLKSOY

ulaşırlar. 22 Kasım 1966 günü seya-
hat İstanbul-Londra , 23 Kasım günü 
Londra-Losangeles ayağı ile sürer. 
Losangeles hava alanına inişte uçakta 
dahili anonsla, Türk pilotlarının uçağı 
terk etmemeleri, bir ekibin kendilerini 
karşılayacağı ve film çekileceği duyu-
rulur. Uçaktan iniş, apron ve terminal-
de film çekilirken Amerikalılar yeni bir 
filmin çevrildiği düşüncesiyle  bir ke-
nardan seyrederler.

24 Kasım 1966 günü Nortrop 
fabrikalarına giderek Türkiye’ye taşı-
yacakları uçakların imalatını görürler. 
Yine Çokgör’ün kendi deyimi ile “her 
şeyin yepyeni ve pırıl pırıl olması insanı 
büyülüyordu” diye düşünür, ancak bu 
düşüncesinde ne kadar yanıldığını ta-
kip eden günler gösterecektir.

25 Kasım 1966 günü mihmandarlar 
bir fantezi olarak misafirlerini Hollywo-
od film stüdyolarını ziyarete götürürler. 
O tarihlerde M:G:M studyolarında AL-
COPON filmi çekilmektedir, baş aktör 
ise George SİGEL’dir, tanıştırılırlar, 
enterasan bir gün geçirirler.

26 Kasım 1966 günü 
Sacramento’ya geçilir, uçakların 
alınacağı meydan MC. LELLAN, 
buraya yakındır.

27-28-29-30 Kasım günleri 
MC.LELLAN üssünde seyrü-
sefer hazırlıkları, uçuş planları 
yapılarak vede gezilerle ge-
çer. Geri dönüş tarihinden iki 
gün önce uçuş hattına gide-
rek Türkiye’ye götürecek-
leri uçakları teslim alırlar. 
“Benim götüreceğim 121 
kuyruk nolu uçağın kayıt-
larına baktığımda  toplam 
üç saatlik uçuş yaptığı-
nı, her tarafının pırıl pı-
rıl olduğunu gördüm. 
Hayatımda ilk defa bu 
kadar yeni bir uçak ile 
uçacak olmam bana  
heyecan verdiği gibi 
parçaların yeni ol-
ması nedeni ile de 
arıza yapmayaca-
ğı güvenini veri-
yordu.” Ancak 
daha sonraki 
günlerde bu 
düşüncemin 

ne kadar yanlış olduğunu anladım. “ 
Bir uçak problemli ise sonuna kadar 
bu problemini taşır.” Hareketten önceki 
son gün uçuşta giyeceğimiz “ Exposu-
re suit” denilen lastikten özel yapılmış 
uçuş kombinezonlarının uygulanması 
ile meşgul olduk. Takip edilecek rota , 
kurtarma hizmetleri, haritaların kontrolü 
ve özel eşyalarımızın uçaklara yerleşti-
rilmesi ile günümüzü doldurduk.

1 Aralık 1966 günü sabah erkenden 
kalkarak PHONEİX şehri yakınlarındaki 
WİLLİAMS meydanına gitmek üzere 
havalandık, hava pırıl pırıl. Ortalama 
1.25 satte meydana varacaktık. Dört-
lü kol olarak kalktık. Ben dört numara 
idim. Kalkışı takiben benim sağ motor 
değerlerimde limit dışı oynamalar var-
dı, lidere durumu rapor ederek koldan 
da biraz alçalarak 7-8 hava yolu ve fre-
kansı değiştirmek sureti ile WILLIAMS 
meydanına geldik. Bizi çok candan 
karşıladılar, bu meydanda daha önce 
katıldığımız kurslardan dolayı resim-
lerimizin filo duvarlarında bir köşede 
muhafaza edilmesi bizleri son derece 
mutlu etti. İki sene öncesinde bu mey-
danda kurs görmüştüm, daha önceleri 
de 1955 senesinde öğrenci pilot olarak 
burada F-84-E uçaklarında uçmuş-
tum. Meydana da aşina idim. Tanıdık 
hocalar ve personel ile hasret giderdik. 
Bu esnada uçakların bakımları yapıldı, 
her şey tamam, göreceğiz?

2 Aralık 1966 varış meydanımız 
VANCE idi. Uçuş tahminen 2 saat süre-
cekti ve buradan ayrılmak bana hüzün 
veriyordu. Kol aynı dizilişle pist başında 
yerini aldı, gaz kollarını % 100 R:P:M’ 
e açtık, son kontrolleri yapıyorduk ki 
sağ motor saatleri limit dışı oynamalar 
göstermeye başladı ve raks etme iyice 
büyüdü; önce içeriye duman girme-
ye başladı, akabinde sağ motor ihbar 
lambası yandı. Gaz kollarını geri alarak 
telsizle durumu lidere bildirdim, kalkış-
tan vazgeçerek park yerine geldik. Arı-
za incelenip uçağın ancak ertesi gün 
sabah saatlerinde hazır olacağı bildiril-
di. Daha önce aktardığım gibi pırıl pırıl 
uçakla uçmak heyecanı yerini hayıflan-
maya bıraktı.

3 Aralık 1966 sabah 06.00’da  ha-
zırlanarak uçak başı yaptık. Uçağın mo-
toru değiştirilerek uçuşa hazırlanmıştı. 
Açık havada ve 33.000 feet irtifada bir 
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olayından seneler 
sonra genç kuşak 
kartallaristihza ile 
davet edildikleri Top-
Gun yarışmalarında 
A.B.D ve Kanada gibi 
bu uçakları imal eden 
ülkelerin hava kuvvetle-
rini geride bırakarak bi-
rinci olmuşlardır. Birazda 
hayret ve gıpta ile izlenen 
genç kartallar milletini gu-
rurlandırmaya devam edi-
yorlar, edeceklerde.

Sizlerle tanıştıracağım 
kişi Türk Hava Kuvvetlerine 
onlarca senesini vermiş, bin-
lerce saat uçmuş, öğrenci-
ler yetiştirmiş ve bu aşamada 
emekli bir hava subayı olarak 
aramızda yaşamakta. Sizlere 
takdim etmekten kıvanç duyaca-
ğım ve resimleri ile gıyaben tanıştı-
racağım ve olayları kendi ağzından 
aktaracağımız kişi Em. Hv. Plt. Alb. 
Adnan ÇOKGÖR’dür

1966 Aralık ayında F-5 uçakla-
rının Amerika’dan Türkiye’ye intika-
lini sağlayan kol komutanı o zaman 
Binbaşı rütbesindeydi. Verilen görev 
gereği 19.11.1966 tarihinde, ancak 
28 gün sonra tekrar dönebilecekleri  
Bandırma’dan Ankara’ya, sabahın er-
ken saatlerinde Yzb. ÇELTEK’in özel 
arabası ile yola çıkarlar; Amerika seya-
hati başlamıştır. Sevgili ÇOKGÖR’ün 
ağzından dinliyoruz:

Araba  o kadar eskidir ki, yolda 
çıkardığı problemler “pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir”. Eskişehir’e var-
madan arabanın ana mili kırılır, üç beş 
kez lastik patlar, tamirler falan der-
ken gece 23.00 civarında Ankara’ya 

Nereden
Nereye...

ulaşırlar. 22 Kasım 1966 günü seya
hat İstanbul-Londra , 23 Kasım günü 
Londra-Losangeles ayağı ile sürer. 
Losangeles hava alanına inişte uçakta 
dahili anonsla, Türk pilotlarının uçağı 
terk etmemeleri, bir ekibin kendilerini 
karşılayacağı ve film çekileceği duyu
rulur. Uçaktan iniş, apron ve terminal
de film çekilirken Amerikalılar yeni bir 
filmin çevrildiği düşüncesiyle  bir ke
nardan seyrederler.

24 Kasım 1966 günü Nortrop 
fabrikalarına giderek Türkiye’ye taşı
yacakları uçakların imalatını görürler. 
Yine Çokgör’ün kendi deyimi ile “her 
şeyin yepyeni ve pırıl pırıl olması insanı 
büyülüyordu” diye düşünür, ancak bu 
düşüncesinde ne kadar yanıldığını ta
kip eden günler gösterecektir.

25 Kasım 1966 günü mihmandarlar 
bir fantezi olarak misafirlerini Hollywo
od film stüdyolarını ziyarete götürürler. 
O tarihlerde M:G:M studyolarında AL
COPON filmi çekilmektedir, baş aktör 
ise George SİGEL’dir, tanıştırılırlar, 
enterasan bir gün geçirirler.

26 Kasım 1966 günü 
Sacramento’ya geçilir, uçakların 
alınacağı meydan MC. LELLAN, 
buraya yakındır.

27-28-29-30 Kasım günleri 
MC.LELLAN üssünde seyrü
sefer hazırlıkları, uçuş planları 
yapılarak vede gezilerle ge
çer. Geri dönüş tarihinden iki 
gün önce uçuş hattına gide
rek Türkiye’ye götürecek
leri uçakları teslim alırlar. 
“Benim götüreceğim 121 
kuyruk nolu uçağın kayıt
larına baktığımda  toplam 
üç saatlik uçuş yaptığı
nı, her tarafının pırıl pı
rıl olduğunu gördüm. 
Hayatımda ilk defa bu 
kadar yeni bir uçak ile 
uçacak olmam bana  
heyecan verdiği gibi 
parçaların yeni ol
ması nedeni ile de 
arıza yapmayaca
ğı güvenini veri
yordu.” Ancak 
daha sonraki 
günlerde bu 
düşüncemin 
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objektifler
Bu sayı için yazmayı planladığım; 

“Dijital fotoğraf makinelerinin objektifleri” konusuna 

girmeden önce, okuyucuların çok sorduğu bir teknik olguya tekrar 

değinmek istiyorum.

Optik zoom, dijital zoom;

Fotoğraf makinesi üreticileri/satıcıları servis ettikleri dijital fotoğraf makinelerini tanıtırken, 6x optik zoom, 
5x dıjıtal zoom vb. özelliklerden ve yeteneklerden söz ederler. Bu özellikler dijital teknolojiyle fotoğrafik 
literatüre girmiştir ve bu iki farklı zoom yöntemi genellikle; ilk kez fotoğraf makinesi olanlar tarafından 
zor anlaşılır. Kafa karıştıran bu iki özellikten birincisi yani optik zoom, önemli bir yakınlaştırma işlemidir. 
Uzaktaki obje veya nesneleri,objektifteki mercekler/optik düzeneğin (objektifin) yardımıyla, fiziksel kanunlar 
çerçevesinde yakın göstererek/yakınlaştırarak, yakın plan çekimler yapmamızı sağlar. Dijital zoom ise 
fotoğraf makinesinin algıladığı görüntünün boyutlarını büyütür. Optik zoomdan farklı bir büyüteç işlemidir. 
Bu nedenle seçeceğimiz fotoğraf makinelerinde genellikle kompakt makinelerde, dijital zoom’a değilde 
optik zoom’a odaklanmak gerekir.

58-59

86-87

94-95
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Serdar SÜTÇÜ
Başkan Vekili & Editör

İLGİLİ MAKAMA
Üniversite sınavları yapıldı. Puanlar belli oldu, şimdi tercihler yapılacak. 
Yine  Dişhekimliği fakülteleri % 1-2’lik dilim içerisindeki (başarılı) öğrenci-
leri fakültelere kabul edecek. Bu başarılı öğrenciler beş yıl zor, pahalı, hat-
ta çok pahalı bir okul döneminden sonra pırıl pırıl genç meslektaşlarımız 
olarak aramıza katılacaklar.

Asıl sıkıntı ise bundan sonra başlayacak. 

Genç meslektaşlarımız mezun olduktan sonra ya resmi bir kurumda 
çalışmaya başlayacaklar, ya da serbest muayenehanecilik yapacaklar. 
Resmi bir kurumda çalışma olanağını tüm genç dişhekimleri bulamaya-
cak, bulanlar da şimdi yeni tip sözleşmelere imza atarak, aynı işi yapan 
meslektaşlarından farklı, kısıtlı özlük haklarına sahip olarak çalışacaklar. 
Performans sistemi ise ayrı bir konu. 

Performans sistemi tüm Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında uygu-
lanıyor. Başlangıçta hoş gelebilir ama performans sitemine baktığımızda 
hekimlerin sorunlarına gerçek çözümler üretmiyor; Sisteme baktığımız-
da, hekimin sağlık sorunu olduğu dönemlerde (rapor), izin dönemlerinde, 
performansın hiç bir yansımasının olmadığı ( bu dönemlerde en azından 
hastane ortalamasından alınabilir) ve en önemlisi kazanımların özlük hak-
larına yansıtılmadığı ve hala bununla ilgili düzenlemelerin yapılmadığı, 
amacın sadece günü kurtarmak olduğu açıkça görülüyor. Kurum hekim-
leri, cezaevi, mediko v.b yerlerde çalışanlar ise  sistem dışı.

ADSM’lerde çalışan dişhekimleri mutsuz, başhekimlerin baskısı her ge-
çen gün artıyor, hepsi karlarını arttırmak istiyor, çalışan hekimlerden her 
geçen gün daha fazla hasta bakmaları isteniyor, son günlerde duyuyoruz 
ki başhekimler hekimlerin randevu defterlerini kontrol ediyor, çalışanla-
rın hakları olan saatlik izinlerini imzalamıyorlar. Nedeni ise hekimleri daha 
fazla çalıştırmak. Başhekimler sanki uzaydan gelmiş, sanki mesleği ta-
nımıyor, meslek hastalıklarını-sakatlıklarını bilmiyorlar, sanki bu mesleği 
hiç yapmamış gibi. Mesleğimizin, meslektaşlarımızın saygınlığını yüceltme 
konusunda hiçbir çaba göstermezken hastaneleri kar yapan ticaretha-
neye dönüştürdüler. Koruyucu hekimlik, Toplumun Ağız ve Diş sağlığı 
kitaplarda kaldı. Hekimleri bu kadar çılgınca çalıştırmanın sonucu yapılan 
iş ; tedavi (dolgu) gereksinimi olan hastaların sadece % 5’inin dolgusunun 
yapılması. % 95 tedavi edilmeyi bekliyor, muayenehaneler de boş bek-
liyor. Çalışanlar mutsuz, bakanlık anket yapsa çıkacak sonuç şimdiden 
belli. 

Bu olanağı bulamayanlar için ise, serbest muayenehanecilik yapmaktan, 
özel poliklinikler, veya özel hastaneler de çalışmaktan başka bir yol kal-

100. Yıl Dilekçesi...
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mamakta. Serbest muayenehanecilik yapmak için ise 
belli miktarda (ki bu  ciddi sayılacak bir meblağ ) bir 
yatırım yapacak, ondan sonra tedavi edeceği hasta-
lardan kazandıkları ile hem kendi gereksinimlerini kar-
şılayacaklar, hem de borçlarını ödeyecekler. 

Özel poliklinik  veya hastanelerde çalışanlar ise baktık-
ları hasta karşılığı para kazanıyorlar (yapılan tespitlere 
göre rayiç; hekimler yaptıkları cironun üçte biri oranın-
da bir para kazanıyorlar, kendi emeğinin çoğunu ise 
sermaye sahiplerine kazandırıyorlar).

Bu işin nasıl bir mantığı vardır. Yüzde birlik, ikilik dilim-
deki en başarılı çocukları bu kutsal hekimlik mesleğini 
seçtikleri için pırıl pırıl geçen 17 yıllık öğrenim hayatın-
dan sonra, belirsizliğe iteceksin. Seçimini mühendislik 
fakültesinden yana yapsa, mezun olduktan sonra işe 
girdiği aydan itibaren maaşını alacak, kutsal hekimlik 
mesleğini seçtiği için artı sermaye de gerekecek. 

Muayenehanelerden hizmet satın alınsa, bu borca 
da girilecek, ama yıllardır muayenehanelerden hiz-
met satın alınması konusu bir türlü çözülemedi. Konu 
ile ilgili sayısız görüşmeler yapıldı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun başındaki yetkili  kamunun özelden hiz-
met satın alması konusunda, “düşüncelerinde böyle 
bir sorunları olmadığını, meseleyi meslek örgütümü-
zün sağlığa ayrılan bütçe’ den  meslektaşlarımıza bir 
kısım  pay  kazandırmak, bu payı kapmak” istediği 
gibi görüyor. Ne büyük bir talihsizliktir ki, bu zat sanki 
meslek örgütümüz haksız bir kazanç sağlanmaya ça-
lışılıyor gibi düşünüyor.

Bizler hizmet etmek, tedavi etmek, toplumun ağız ve 
diş sağlığını en üst düzeylere çıkarmak için, koruyucu 
hizmetler sunmak, bunun karşılığında da anlaşılabile-
cek fiyatlardan bu hizmetlerimizin karşılığını, hak etti-
ğimiz kadarını  istiyoruz. Yoksa pastadan belli bir payı 
kapmak değil.    

Hizmete erişim denildiği zaman sadece kamu has-
tanelerini düşünmek, binlerce muayenehaneleri yok 
saymak, hizmete erişim fikri dillendirdiği anda bu fikri 
sıfırlıyor. 

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerini sadece Kamu’dan 
sağlamak, muayenehaneleri yok saymak hastala-
rın yararına olacak rekabet ortamını da geliştirmiyor. 
ADSM’lerde bakılan hasta sayısı, yapılan dolgu sayı-
larının artması her yerde istatistiklerle milyonlarla ifade 
ediliyor, her ortamda milyon dolgularla göz boyan-
maya çalışılıyor. Toplumun tedavi gereksinimine göre 
verilecek rakamların, hizmete erişim sürecinde ne 

kadar eksik olduğumuzu gözler önüne serecektir, bu 
da özelden hizmet satın alınmasının gerekliliğini ortaya 
koyan major bir kriterdir. 

Tüm mezun dişhekimlerini Kamu’da istihdam edemi-
yorsunuz, hizmete erişimde muayenehanelerden hiz-
met satın almayarak, tüm toplumu ilgilendiren  kamu ile 
özel’i  hastalar lehine fayda sağlayacak rekabet orta-
mına sokamıyorsunuz, FDI ‘ın günde 15-20 girişimsel 
işlem yapılabilir dediği muayenehaneleri atıl durumda 
bırakıyorsunuz, sonra neredeyse ilçelere Dişhekimliği 
Fakülteleri kuruyorsunuz, olanların da kontenjanlarını 
arttırıyorsunuz. Muayenehanelerde çalışan tüm mes-
lektaşlarımızı, oluşturduğunuz  sağlık politikalarınızla 
kaderi ile baş başa bırakıyorsunuz,  sonra da % 1-2 ‘ 
lik dilimdeki başarılı öğrencilerin geleceği ile ilgili karar-
lar alıyorsunuz.

Diplomalarımızda Dekanlarımızın, Rektörlerimizin 
ve Sağlık Bakanlarımızın imzaları var. Sağlık Bakan-
lığı nasıl ki belirlediği politikalarla, verdiği – ulaştırdığı  
hizmetlerle ülkedeki tüm ulusumuzun (hizmet alıcılar) 
Bakanlığı ise,  bu anlamda hizmet sunucuları olarak 
da  kamu da ve özel de çalışan tüm meslektaşlarımızın 
da  Bakanlığı olmak zorundadır. Oluşturacağı politika-
larda tüm meslektaşlarımızı düşünecektir, belirlenecek 
politikalarda herkese (kamu ve özel) görev verecek-
tir. Gelecek yıllarda ülkenin dişhekimi gereksinimleri, 
demografik dağılımlarının planlamalarını yapacak, po-
litikalarını belirleyecektir, muayenehaneleri de sisteme 
dahil ederek, hem hastalarımızın hizmete erişimlerini  
kolaylaştıracak, hem hekim seçme özgürlükleri olacak 
hem de  aldıkları hizmetin kalitesi yükselecektir. 

Meslek örgütümüzün amacı ve tüm çabaları, SGK’nın 
başındaki yetkilinin düşündüğü gibi pastadan bir pay 
kapmak değil, oluşturulacak sağlık politikalarına artı 
değerler katarak, toplumun ağız ve diş sağlığı seviye-
sini yükselterek  hizmetlerinin karşılığını almaktır.

Üniversite sonuçları açıklandı, öğrenciler puanlarına 
göre tercihlerini yapacaklar ve bu kutsal dişhekimliği 
mesleğini seçecek pırıl pırıl yeni gençler gelecekler. 
Umuyor ve diliyorum ki Türkiye’de Bilimsel Dişhekim-
liğinin gelecek yıllardaki kutlamalarında, 100. yıldaki 
kazanımlarını aramayız.

Gelecek yıllar mesleğimize ve ulusumuza çağdaş, ay-
dınlık kazanımlar getirsin.
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Nihat KÖKSAL
Genel Sekreter

Merhaba,

Nisan ayı sonunda yapılan 12. Olağan Genel Kurulumuz, tek 
liste ve bağımsız adayların yarıştığı seçimler sonucunda oyları-
nızla yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Genel kurula katılım her zamanki gibi çok düşük oldu. Mes-
leğimizin bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçtiği dönemde ve de-
ğişik ortamlarda sürekli yakınan, yakınmak durumunda kalan 
meslektaşlarımızın sözlerini söyleyecekleri, kararlar alacakları 
Genel Kurula katılmamaları anlaşılır bir durum değildir. Bunun 
yanında bir önceki Genel Kurul da Oda kurullarına, yönetimine 
aday olup   ciddi bir seçim çalışması yürütmüş ve ancak seçile-
memiş meslektaşlarımızın bu Genel Kurul da değil genel kurula 
gelmek oy kullanmaya  bile  gelmemeleri anlaşılamamanın öte-
sinde manidardı.

Yönetim Kurlumuz 1 Mayıs 2008 tarihinde ilk toplantısını yap-
tı ve görev dağılımını   belirledi. Hemen arkasından Sağlık Ba-
kanlığı’ nın Türk Dişhekimleri Birliğinden Tam Gün Yasa Taslağı 
ile ilgili görüş isteğini Türk Dişhekimleri Birliği Odalara gönderdi, 
bir gün sonrasına görüş istenmesi bunun göstermelik olduğu-
nu gösterse de hemen bir çalışma yapıp görüşümüzü bildirdik. 
Tam gün yasasına bu haliyle katılmadığımızı muayenehaneler-
den hizmet alımı gerçekleşmeden ve kamu da çalışan meslek-
taşlarımızın özlük hakları iyileştirilmeden çıkarılacak bir tam gün   
yasasına karşı olduğumuzu Türk Dişhekimleri Birliğine ilettik. 

Yine aynı süreçte POS cihazlarıyla   ilgili olarak bir yandan 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davayı takip ederken, 
bir yandan da Ankara Dişhekimleri Odası olarak, bankalarla gö-
rüşmeler yoluyla meslektaşlarımız için, en uygun koşulları sağ-
lama çabamızı  sürdürmekteyiz. Bu konuyla ilgili bilgilere web 
sitemizden ulaşabilirsiniz.

Göreve gelmemizden bu yana geçen iki aylık süre içerisin-
de, Odamıza bağlı olarak çalışan Kastamonu ilindeki meslek-
taşlarımızı Kastamonu’ da ziyaret ettik. Çankırı’   dan temsilci 



11Aralık / 2007 • Sayı : 4

meslektaşlarımızın da katıldığı bölgede ki meslektaşlarımızın 
sorunlarını ve taleplerini dinlediğimiz  çok yararlı bir toplantı 
yaptık. Toplantıyı organize eden ve konuk severliklerini esirge-
meyen Kastamonu’lu meslektaşlarımıza minnettarız. Bu iletişi-
min Odamız üyesi tüm dişhekimleriyle de kurulması ve sürmesi 
için, biz elimizden geleni yapma kararlılığındayız. 

Ve 30  Haziran  1-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul’ da Mes-
lek Sorunları Sempozyumu yapıldı. Sempozyumun bir parçası 
olan Konsey toplantılarında daha önce alınmış, karar doğrul-
tusunda oluşturulan komisyon raporu değerlendirildi. Muaye-
nehanelerden hizmet alınması ve toplumda dişhekimine talep 
artırılmasına yönelik önerilerin tartışıldığı bu toplantılar ne yazık 
ki çok ta somut sonuçlara ulaşamadı.

Sıkıntılı süreç devam ediyor. Biz bu süreçte hem muaye-
nehanelerden hizmet satın alınması yoluyla sağlık hizmetlerinin 
özelleştirilmesi değil tam tersine bir anlamda kamulaştırılması 
talebimizi hem de kamu da çalışan dişhekimlerinin özlük hakları 
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebini savunmaya devam 
edeceğiz.

Kasım ayında yapılacak Türk Dişhekimleri Birliği Genel Ku-
rulunda ise, taleplerimizi savunabilecek, bizi ileri götürebilecek 
bir yönetimin oluşması; sağ  duyunun  ve ortak aklın öne çık-
ması için, tüm çabayı göstereceğiz. Bu anlamda üzerimize dü-
şen görevlerin bilincindeyiz.

Önümüzdeki zorlu süreç dokuz yönetim kurulu üyesinin ça-
lışma ve çabasıyla aşılabilecek bir süreç değildir. Tüm üyeleri-
mizin desteğine, birliğine ihtiyacımız vardır. Unutmayalım sen-
siz bir eksiğiz, bizsiz yalnızsın.

Yeni bir döneme, demokrasiye, katılıma, birlikteliğe ve zor-
luklara karşı birlikte mücadeleye MERHABA. 
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Ankara Dişhekimleri Odası 12. Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2008 cumartesi günü TOBB 
salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra  yönetim kurulu 

başkanı Merih Baykara açılış ve teşekkür konuşması yaptı. Genel kurullara katılımın az olmasının 
herkes tarafından eleştirildiğini, ancak bu eleştirileri yapanların da genel kurullara katılmadığının 
gözlendiğini söyleyerek, odamızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere odamız adına 
şükranlarımızı sunarken bundan sonraki dönem için aday olanlara, bu göreve gönül verenlere 

başarılar diledi. Divan seçiminde başkanlığa İlker Yücel,  başkan vekilliğine Süheyl Jubara, 
üyeliklere Murat Çağlar ve Nazmiye Ak seçildiler. Çalışma raporu, sayman raporu ve denetleme 

kurulu raporlarının sunulması ve ibraları sonrası dilek ve temennilere geçildi.

12. Olağan Genel Kurul

Ümit Ülküer Özkan Kalkan

Cemal Meriç

Önceki dönem başkanlarından 
sayın Ümit Ülküer söz alarak çalışma 
raporlarının daha önce hazırlanması, 
genel kurulda göreve talip olacakların 
program, kadro ve çalışma yöntemle-
rinin yazılı olarak camiaya sunulması 
ve bunun odanın internet sitesinden 
ve dergisinden yapılması gerektiğini 
önerdi. 

Önceki dönem yönetim kurulu 
üyelerinden sayın Özkan Kalkan ise 
konuşmasında; 10. ve 11. dönemden 
aklıma gelen Mahalli İdareler Birliğine 
bağlı açılan diş polikliniklerinin mua-
yenehanelerimiz ve mesleğimizle ilgili 
açmış olduğu o büyük travmayı hiç 
birimiz unutmuyoruz, unutmamamız 
gerekir. “10. ve 11. dönemde görev 
yapan Oda yönetimimize bu konuda 

açılan hukuksal mücadeleyi kazandık-
ları için ve mesleğimizi, muayenehane-
lerimizi bize tekrar kazandırdıkları için 
müteşekkirim” dedi. Mesleğimizin ge-
leceği için muayenehanelerden hizmet 
satın alınabilmesi için her türlü çabanın 
da gösterilmesi gerektiğini belirtti. 

Mesleğimizin duayenlerinden sa-

yın Cemal Meriç “ADO’nın çalışkan 
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İshak Yavuz Güngör

M. Memduh Mazmancı

yönetimini tebrik ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. Zira gayet mü-
kemmel çalışmalar yaptıklarına bizzat 
şahidim. Ben 59 yıllık dişhekimiyim, 
hiçbir zaman meslekten kopmadım. 
Bütün toplantılarımızda, etkinlikleri-
mizde bulunmak isterim ve bugüne 
kadar bunu yapmaya gayret ettim. 
Genç meslektaşlarımın bu şekilde 
gayretli çalışmalarından dolayı iftihar 
ediyorum.” diyerek cemiyet başkanlı-
ğından, tabip odası ve ADO da çalış-
tığına dikkat çekerek “yöneticilik kolay 
değildir, gerçekten zordur, her şeyden 
önce fedakarlık işidir, bir menfaat işi 
değildir. İyi bir ekip kurup bu göreve 
seçilen arkadaşlar yüzde yüz başarılı 
oluyorlar” dedi.

İshak Yavuz Güngör:”…sağlık 
hizmet sunucularının muayenehanele-
rinden hizmet alınma gibi bir düşünce 
yok. Politika başka bir tarafa kaydı, 
toplu hizmet sunucularından hizmet 
satın almak gibi. Burada dişhekimleri-
ni ayrıcalıklı savunmak gerekiyorsa, bir 
kere sistemin içine şöyle girmek lazım; 
dişhekimliği hizmeti münferiden sanat 
ağırlıklı ve birebir hasta hekim ilişkisiy-
le sunulabilecek bir hizmettir. Toplu 
hizmetler birbirlerine bağımlı ve zincir 
sistemlerle sunulabilecek hizmetlerdir. 
Genel tıp dalları itibariyle toplu mer-
kezlerde sunulmalıdır, fakat bir dişhe-
kimi münferiden hizmet sunabilir, bü-
tün hizmetleri gerçekleştirebilir. Eğer 
ki, toplu merkez tanımı yapılacaksa, 
burada ileri düzeyde, ileri uzmanlık 
gerektiren hizmetlerde toplu merkez-

ler tanımlanabilir. Yani bu ayrıştırma, 

Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığı 

bürokrasisine doğru anlatılabilirse, so-

nuçta bu sistemde, toplu hizmet mer-

kezlerinin de, münferit muayenehane-

lerin de yeri vardır. Bu, dişhekimlerine 

tanınmış bir ayrıcalık olmayacaktır, 

tersine bir gereklilik olacaktır” diyerek 

muayenehanelerden hizmet alınması-

nın gerekliliğini belirtti.

M.Memduh Mazmancı; “Biz 
mesleğimizin içine sanatı bu kadar 
değerli bir unsur haline getirerek su-
narsak, o zaman subjektif kimliğimizi 
belki desteklemiş oluruz, yani kişisel 
değerlerimizi ortaya koymuş olabiliriz 
ama, sanat daha manevi duygularla 
ve ilhamlarla ortaya konabilecek bir 
şeydir. Bizim bilimsel altyapımız her 
zaman daha çok öne çıkarılmalıdır. 
Bizim yaptığımız iş sanat değildir. Eli 
yatkın olan meslektaşlarımızın, hey-
keltıraşlığa veya ressamlığa yatkın 
olan meslektaşlarımızın bunu yapma 
kapasiteleri artıyor olabilir, ama sanat 
unsurunu buraya koymakta bazı sa-
kıncalar vardır. Bu konuşmalar kayda 
geçmektedir, bunlar daha sonra ya-
yınlanmaktadır. Daha sonra siyasi erk-
le konuşmalarımızda bunlar baz alına-
bilir, onun için genel kurul salonlarında 
mesleki temellerimizi şekillendirirken 
bu unsurları ortaya koymamızda fayda 
olur diye düşünüyorum” diyerek farklı 
bir bakış sundu.

Murat Akkaya;” yıllardır süre ge-
len ve yeni eklenen mesleki bazı sı-
kıntılarımız var. Bunlardan bir tanesi, 

daha önceden şikayet açısından son 
derece popüler olan diş teknisyen-
lerinin ağızda çalışması ya da sahte 
dişhekimliği konusuydu. Bunlarla il-
gili çalışmalar Dişhekimleri Odaları ve 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yıl-
lardır sürdürülüyor. Diş Teknisyenliği 
Yasası hazırlanırken müdahale edildi 
ve ağızda çalışmanın cezası 3 yıldan 
5 yıla çıkartıldı. Bu konuda ilk ciddi ka-
zanımımız budur. Bu cezanın 3 yıldan 
5 yıla çıkarılması çok önemliydi, zira, 
3 yılın altındaki cezalar para cezası-
na çevrilebiliyordu, ertelenebiliyordu. 
Oysa, 3 ile 5 yıl arasındaki cezalar 
ise ne ertelenebiliyor ne para ceza-
sına çevrilebiliyor. Bunun çok büyük 
caydırıcı bir etkisinin olacağını düşü-
nüyorum…. Diğer bir konu, meslek-
taşlarımızın ekonomik sıkıntısı, gittikçe 
azalan hasta sayısı, buna ilave olarak 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
durumun meslektaşlarımıza yansı-
ması en ciddi konulardan bir tanesi. 
Bununla ilgili yine birçok dalda çalış-
malar sürdürülüyor. Arkadaşlarımızın, 
hizmet sadece büyük sağlık kuruluş-
larından, büyük polikliniklerden ya da  
merkezlerden alınacak gibi bir endi-
şesi var. Bizim de böyle bir endişemiz 
vardı, hala var ama, öyle üzerinde çok 
da durmaya değer bir şey  değil. Tabii 
bunu takip ederek, niyetleri belirleye-
rek ona göre davranmak gerekiyor. 
Büyük polikliniklerde çalışan dişhekimi 
sayısını genel ortalamaya vurduğunuz 
zaman çok düşük. Sağlık Bakanlığıyla 
yaptığımız görüşmelerde, eğer, özel-
den hizmet satın alınacaksa, bunun 
toplumun ihtiyacını karşılayabilecek 
düzeyde olması gerektiğini söylüyor-
lar. Yani, birkaç yüz dişhekimiyle özel-

Murat Akkaya
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den hizmet satın almanın fazla bir an-
lamı yok…. Kamunun, özelden hizmet 
almasının önündeki en büyük engel 
ekonomiktir. Devletin tüm vatandaşla-
rına sınırsız sağlık hizmeti verebilecek 
maddi gücü yoktur. Dünyadaki hiçbir 
devletin de yoktur. Eğer, bu hizmetin 
sınırsız ve mükemmel şartlarda veri-
leceğini düşünüyorsanız, bu mümkün 
değil. Amerika Birleşik Devletleri dahil 
dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde sı-
nırsız sağlık hizmeti yok arkadaşlar. 
İşte, bizdeki sorun da budur…  biz ne 
yapıyoruz, eğer sorunlardan bir tane-
si talepse, bu talebi artırma yönünde 
çalışmalar yapmak. Talebi artırmak 
için kampanya başlattık. Bunun için 
televizyonlarda kullanılmak üzere kısa 
programlar hazırlandı. Odalarımızdan 
isteğimiz bu programların hem ye-
rel televizyonlarda, hem sinemalarda 
gösterime girmesinin sağlaması. Yine 
bu konuyla ilgili olarak bilbordlar için 
afişler hazırlandı. Bu afişler her yere 
dağıtılacak. Eğitim programları düzen-
leyeceğiz. Bu şekilde halkı ağız ve diş 
sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve 
bunun sonucunda da ağız ve diş sağ-
lığına talebi artırmak. Bu talebi oluş-
turmak için yapılan bir başka çalışma 
da tüm sivil toplum örgütlerinin, sendi-
kaların liderleriyle görüşülerek, onlarla 
ortak çalışma yapılması ve onlardan 
bu yönde talebin gelmesi istendi. On-
larla ortak broşürler hazırlandı.”

Ümit Ülküer;” Bizim mesleğimiz 
için Malpraktis Yasası çok önemli, 
dünyadaki gelişmiş birçok ülkede Mal-
kpraktis Yasası bugün gündemde ve 
işliyor. Ülkemizde bu yasanın eksikliği-
ni büyük ölçüde duyuyoruz. Meslekte 
Yanlış Uygulama Yasası, Malkpraktis 
Yasası bir an önce çıkarsa bize son-
suz faydaları olacak. Bunlardan birinci 
meslekte yanlış uygulamalara karşı 
meslektaşlarımız daha duyarlı olacak 
ve meslekiçi eğitim çalışmalarının öne-
mi büyük ölçüde artacak. 

İkincisi de, yıllardır tartıştığımız 
meslekte uzmanlık yasanın daha ra-
hat ortaya konmasını sağlamış olacak. 
Böylece, bilgisi olan, bu konuda eği-
tim almış olan insanlar bu işin içinde 
olacağı için, hangi konularda uzman-

laşmanın olacağını daha rahatlıkla 
tartışabileceğiz ve gündeme getirebi-
leceğiz. 

Bugün mesleğimizin görüntüleme 
konusu olan görüntüleme merkezleri,  
maalesef ve maalesef  bir tıbbi radyo-
loğun diploması altında açılabilecek 
bir yerde ancak uygulanabilmektedir. 
Serbest bir dişhekiminin veya uzman 
bir dişhekiminin bunu açma yetki-
si yoktur. Dolayısıyla, kendi içimizde 
bir çeşit sahte hekimliğini teşvik eder 
durumda kalmaktayız….. Yönetime 
talip olan kişilerin programlarının Ge-
nel kurullardan önce meslektaşlarına 
duyurulabilmesi için ADO Dergimizde 
ve internet sitemizde yer alması için 
gerekli düzenlemenin yapılmasına ve 
bu konuda Yönetim Kurullarına görev 
verilmesine dair karar alınmasını talep 
ediyorum.”

M.Memduh Mazmancı;” Yöne-
tim Kurulunu icraya başladığımız gün 
Odamızda dail-up diye tabir edilen bir 
internet sitemiz vardır, yani telefonla 
bağlanabiliyorduk ve bir tek evrakı bile 
indiremiyorduk. O çalışma zorlukla-
rından bugün 2 megabitlik wirelless 
internet ortamına taşındık. Bunların 
buralarda duyurulabilmesi için her 
türlü altyapıyı hazırladık. Dolayısıyla 
tüm duyuruları meslektaşlarımıza çok 
rahatlıkla duyurabiliyoruz ve hiçbir 
engel de yok… Sizin söylediğiniz de 
yapılabilir, fakat şöyle bir sıkıntı olabilir. 
Bu teknolojik altyapıyı sürdürebilmek 
de oldukça zordur. Bunu genel kurul 
kararına bağlarsanız bizden sonra gö-
reve gelecek olan meslektaşlarımızın 
ellerini kollarını bağlamış olursunuz…

Bir de Malpraktis ile ilgili söylediniz, 
bilmiyorum bilginiz var mı, 2003 yılın-
da Saygıdeğer Başkanvekilimizin de 
katılmış olduğu Bakanlık toplantıların-
da bazı kararlar alınmıştı, o dönem bir 
çalışma raporu şeklinde kadük kaldı, 
orada da Malpraktis Yasasının çıkarıl-
masının ehemmiyeti ortaya konmuştu. 
Şu son dönemle ilgili olarak yine eski 
TDB Başkanvekillerimizden Sayın Ne-
zih Yavuz Tan’ın da katılmış olduğu 
komisyon toplantılarımızda Malpraktis 
üzerine yorumlarımız TDB’ye aktarıl-
mıştır,

Dolunay Hamamizade;”… Sayın 
Ülküer’in önerisinde yanlış bulduğum 
birtakım şeyleri düzeltmek istiyorum 
ve bu önerinin kabul edilmemesini 
diliyorum. Zaten bugüne kadar bütün 
seçimlerde gruplar Odamızdan listele-
ri alarak, programlarını yazılı hale ge-
tirerek her üyeye gönderdiler. Geçen 
seçimlerde size, bizim de bulunduğu-
muz grubun programı da, karşı gru-
bun programı da gelmiş olması lazım. 
Ayrıca internet sitesi kurdular. Biz ken-
dimize ait bir internet sitesi kurmadık,  
fakat karşımızda olan, bundan önce 
diğer seçimlerde olduğu gibi, gruplar 
internet sitelerini kurdular. Fakat, Oda 
Dergisi takdir edersiniz ki, çok meşak-
katli ve zorluklarla çıkarılan, üzerinde 
titizlikle durulması gereken, tabiri ca-
izse pamuklara sarılması gereken bir 
şey, çok zorluklarla çıkarıyoruz. Bu 
Oda Dergisi Odanın tüzelkişiliğini yan-
sıtan, olabildiğince Odamızın, diğer 
Odaların ve Birliğimizin çalışmaların-
dan yansımalar olan bir dergi. Aynı 
şekilde internet sitesinin de böyle bir 
işlevi var. Dergimizi ve İnternet sitemi-
zi, kavgaya, dövüşe yer verilmeyen, 
apolitik olması gereken ve çok titizlikle 
muhafaza edilmesi gereken yerler ola-
rak düşünüyorum.”

Fehmi Karataş;” … genel ku-
rula katılanlar ise ancak 50-60 kişi. 
Yarınki seçime de 1000 kişi katılır-
sa bunu büyük bir başarı sayacağız. 
Oda Yönetimi olarak iletişim araçlarını 
meslektaşlarımızın hizmetine ne ka-
dar sunabilirsek o kadar iyi olacağını 
düşünüyorum. Onun için yönetime 
talip olan meslektaşlarımızın düşünce-

Fehmi Karataş
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lerinin, fikirlerinin Odamızın Dergisinde 

ve internet sitesine yer almasının hiç-

bir zararı olmayacağını, aksine faydalı 

olacağını düşünüyorum.”

Merih Baykara;”… seçimlere bir 
ay kala programların ortaya çıkması, 
bana çok mantıklı gelmiyor. Ben, oy 
verecek bir kişi olarak, böyle bir şeyi 
ciddiye almam ve hiç kimsenin de al-
maması gerektiğine inanıyorum. Bu bir 
ekip işidir, eğer bir ekibiniz varsa, bir 
programınız varsa, bunu son bir ayda 
değil ciddi bir zaman içerisinde oluştu-
rursunuz, hakikaten ciddi anlamda bir 
program yaparsınız, eğer bunların ya-
yılmasıyla ilgili bir problem varsa onları 
tartışalım, ama, bakın, şimdiye kadar 
hiçbir yönetim seçildikten sonra genel 
kurul günü, seçim günü karşı grupta 
olanları yanına almamazlık etmemiş-
tir. Şu anda görüyorsunuz, burada 
daha önceki yönetimlerde görev alan 
birçok arkadaşımız var, bunlar zama-
nında karşı gruplarda çalışmışlardır; 
ama, Odanın içerisinde, komisyonlar-
da görev almışlardır, birtakım organi-
zasyonlarda görev almışlardır, ellerini 
taşın altına koymuşlardır, Sonuçta şu 
olmuştur: Seçime birkaç ay kala ar-
kadaşlar, “benim daha farklı fikirlerim 
var, ben, size emeğimi koydum, ama 
siz, beni yeterince değerlendiremedi-
niz, ben bu işi daha farklı yapacağım, 
farklı bir ekiple yapacağız” deyip prog-
ramlarını ortaya koymuşlardır ve onlar 
da o şekilde çıkmışlardır. Ama, siz 
kapıdan içeri girmeyeceksiniz, sorun-
ları bilmeyeceksiniz, bırakın sorunları 
kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilme-
yeceksiniz, okuma zahmetine katlan-

mayacaksınız, ondan sonra affedersi-
niz, kaba bir deyim olacak, işkembeyi 
kübradan atacaksınız. Bu işler hakika-
ten ciddiye alınması gereken işlerdir. 
Ama, şu sözü kendi adıma veriyorum, 
bundan önce de yapıldı, ciddi hazır-
lanmış programlarda hiç kimse kimse-
ye engel olmamıştır, bundan sonra da 
kimsenin engel olacağını sanmıyorum. 
Çünkü, sonuçta seçimleri birileri kaza-
nır, ama, ortaya konulan fikirler işbaşı-
na gelenlere ışık tutar.”

Yasemin Gelişen;”… mesleğim-
de 32 nci yılımı bitirdim, bu meslekte 
hep şunu gördüm, öğrencilik yılların-
daki mücadelelerimiz, mesleğimiz-
le ilgili mücadelelerimiz, şu andaki 
mücadelelerimiz hep aynı boyutta 
toplanıyor. Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dişhekimliği Yüksek Oku-
luna girdiğimizde dişhekimi öğrencisi 
olarak bizler tıp öğrencileri arasında 
hep ufak bir azınlıktık. Sınıfımız 20 
kişiydi, kendimizi ifade ederken ger-
çekten müşkülat çekiyorduk… Bu sı-
kıntıları biz öğrenciliğimiz döneminde 
yaşadık. Daha sonraki dönemlerde 
Dişhekimleri Odasının, Türk Tabipler 
Birliğine bağlı olarak yürüttüğümüz 
çalışmalarda da birtakım sıkıntıların 
olduğunu gördük. Dişhekimlerinin şu 
an kendilerini en iyi şekilde ifade ede-
bilmeleri için gerçekten çok güzel bir 
dönem. Neden, Dişhekimleri Odala-
rımız var, Türk Dişhekimleri Birliğimiz 
var ve Odalarımızla Türk Dişhekimleri 
Birliğimiz mesleğimizle ilgili olarak yıl-
lardır birlikte çalışmalar yürütüyorlar ve 
mesleğimizle ilgili çok güzel kazanım-
ların elde edilmesine vesile oluyorlar…  

Bizim dişhekimi arkadaşlarımız her 
zaman mesleğe karşı ilgisizdir, genel 
kurullara ilgisizdir. Herkesin elini taşın 
altına sokması gerekir. Biraz önce de 
söylediğim gibi ben bu mesleğin içeri-
sinde biri olarak hem kamuda çalışan, 
hem üniversitede çalışan hem serbest 
olarak çalışan biri olarak her zaman 
mesleğimle gurur duydum. Genç ar-
kadaşlarım için neler yapabilirim diye 
düşündüm. Birçoğumuzun çocuğu 
dişhekimi olacak ve bizlerin atacağı 
adımlar onların da geleceğini belirle-
yecek.”

Mehmet Duygulu; “…Ülkemizde 
hiç kimse sosyal güvencesiz çalışa-
maz iken Dişhekimliği Fakültelerimizde 
üç yıl, beş yıl doktora yapan arkadaş-
larımız bu süre içerisinde sigortasız, 
sosyal güvencesiz çalışmaktadırlar. 
Bu problemin halledilmesi için Odamız 
ve Birliğimiz nezdinde çalışmalar ya-
pılması için genel kurulumuzda karar 
alınmasını isteyecektim.

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz 
hala asgari ücret tarifemiz Bakanlıkça 
onaylanmamıştır. Siyasiler tarafından 
meslek onurumuzla oynanmasına göz 
yumulmamasını isteyecektim. Bunun 
meslek onurumuzu kırdığını düşünü-
yorum. Bu konunun bir an önce hal-
ledilmesi için gerekli çalışmaların Oda-
mız ve Birliğimiz tarafından yapılmasını 
isteyecektim.

Bir diğer konu, kamuda çalışan 
meslektaşlarımızın, serbest çalışan ar-
kadaşlarımızın ekonomik durumlarıyla 
çok ilgilendiklerini düşünmüyorum. 
Konuşan arkadaşlarımız, ekonomik 

Merih Baykara

Yasemin Gelişen

Mehmet Duygulu
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olarak Türkiye’nin genel ekonomisinin 
paylaşıma müsaade etmediğini düşü-
nüyorlar, ancak, ben buna katılmıyo-
rum. Çünkü kamuda ve üniversitede 
çalışan hekim arkadaşlarımızın almış 
oldukları döner sermaye, paylaşım 
sistemine sokulsa, serbest çalışan 
tüm dişhekimlerinin var olan pasta 
üzerinde ne kadar kısmetleri varsa 
o kadar  alabileceklerini düşünüyo-
rum….  dişhekimlerinin çalışma koşul-
ları sadece maaş artı döner sermaye 
ile başlarken yeni çıkartılan Sosyal 
Güvenlik Yasasının maddeleri, eğer 
dikkatli izlenirse, 18-45 yaşa protez 
ödemesinin yapılmayacağı görülecek-
tir. Bu, şu manaya geliyor. Artık, devlet 
dişhekimlerini köleleştirme sistemini 
getiriyor…   Serbest çalışan dişheki-
mi meslektaşlarımızın münferit olarak 
çalışmayı bırakıp, birlikte kuracakları 
merkezlerin kurulabilmesi için Oda-
mızın ve Birliğimizin gerekli organizas-
yonları yapmasını isteyecektim.

Bizim tüzüğümüzün birinci mad-
desinde, dişhekimlerinin çıkarlarının, 
onurunun, gururunun korunması ya-
zar. Ben bunları yapmanın Odalarımı-
zın asli görevleri olduğunu düşünüyo-
rum. Artık, birlikteliklerden kaçınmak 
yerine, beraber olabilmenin, beraber 
çalışabilmenin temel felsefelerinin bu 
genel kurulda atılmasını isteyecektim. 
Her yapılan işin muhalefet olarak gö-
rülmemesini isteyecektim. Herkes işin 
bir tarafından tutuyor, gemisini kurta-
ran kaptan hesabı yapıyoruz. 

Üniversiteden yeni mezun olan 
dişhekimlerinin meslek akademile-
rinde eğitilerek ve ekonomik olarak 
kendi ayakları üzerinde durabilecekleri 
bir sistemin hayata geçirilmesinin ge-
rekliliği var. Yıllardır birbirlerimizle tar-
tışmalarımızda o öyle oldu, bu böyle 
oldu diyoruz. Geldiğimiz nokta, 2008 
yılı asgari ücret tarifemizi Bakanlık 
onaylamadı. Onurumuzla oynuyorlar 
farkında değilsiniz.”

Başkan (İlker Yücel) ;” Sayın 
Duygulu, burayı düzeltmenizi rica edi-
yorum. 

Devletimiz, hiçbir kurum ve kuru-
luşun, vatandaşının onur ve gururuyla 
oynamaz, hele hele Türk Dişhekimle-

rinin onur ve gururuyla hiç oynamaz. 
Lütfen, bu sözünüzü düzeltin. Çok 
ağır bir itham oldu. Ulusal devlet bi-
zim devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti 
bizim devletimizdir, bizim devletimiz 
hiçbir meslektaşımızın onuruyla oyna-
maz. Lütfen bunu düzeltin.”

Mehmet Duygulu (devamla);” 
Sayın Başkanım, ben sözümün arka-
sındayım, geri almıyorum. Asgari ücret 
tarifesi diye bütün dişhekimi arkadaş-
larımızın canları yanmıştır. Bütün diş-
hekimi arkadaşlarımıza verilen ceza-
lar, yönetimdeki arkadaşlar tarafından 
biliniyor. Söylemeye çalıştığım şu, biz 
yıllarca bir asgari ücret tarifesi savun-
ması yaparak, bunun meslek onuru 
olduğunu savunmaya çalıştık. Bunun 
haricindeki uygulamaların meslek ah-
lakına uymadığını ifade etmeye çalış-
tık. Ancak, bugün yapılan kavramda 
devletimiz onurumuzla oynadı tarzın-
daki ifadem şudur: Devletimiz bizim 
asgari ücret tarifemizi onaylamamakla 
bizi hiçe sayıyor manasında söylü-
yorum bunu. Hangi meslek odasının 
asgari ücret tarifesini onaylamadı dev-
let? Ben devlete laf söylemiyorum, he-
pinizden çok milliyetçi muhafazakârım 
ve devletine sahip çıkan bir insanım. 
Devlete lafım bundan değil, bizim yan-
lışlarımızın tarzı. Maalesef bu böyle.

Koray Güner;” Sayın Başkan, 
değerli meslektaşlarım; Ankara Diş-
hekimleri Odasının ya da Türk Dişhe-
kimleri Birliğinin kişilerle ilgili herhangi 
bir muhalefeti olamaz. Bizim elimizde 
birtakım mevzuatlar, kanunlar, yönet-
melikler ve tüzükler var. Önemli olan 
yapılan faaliyetlerin bu kanunlara, tü-
züklere, yönetmeliklere ve mevzuatla-

ra uygun olup olmadığıdır. Yapılan ça-
lışmalarda bu konular da yapılmıştır.” 

İshak Yavuz Güngör;”… Değer-
li meslektaşım Mehmet Bey, geçen 
genel kurulda koridorda sizinle kısa 
bir konuşmamız olmuştu, mevzuyu 
biliyoruz, MİB’lerin kurucularından bi-
risisiniz, o zaman, belki bir umutla bir 
teşebbüs olarak değerlendirilebilirdi 
bu konu, fakat hükümet, o zaman 
benim öngörüm paralelinde başka bir 
uygulamaya geçti, ben, size o zaman 
söylemiştim, bu süreç devam etme-
yecek, bu süreç bir ön denemedir 
demiştim. Bundan sonraki süreçte 
devlet ADSM’leri kurdu. Bir sonraki 
süreç için de az çok fikirlerimiz var. 
Bölgeler bazında bunların daha büyük 
müteşebbislere devredilmesi, özelleş-
tirilmesi. Yani, sonuçta süreçler bizim 
zannettiğimiz gibi gitmiyor. Bu birinci 
kısım. 

İkinci kısım, hep asgari ücretin 
Sağlık Uygulama Tebliğine, eski adıy-
la BUT fiyat tarifesine eşitlenmesi ko-
nusunda sürekli bir iddia var. Böyle 
olursaymış, devlet özel muayeneha-
nelerden hizmet satın alırmış. Lütfen 
hayal görmeyelim. Olay o değildir. 
Neden peki, hükümetin onaylamadığı 
fiyat tarifesini devlet onaylamıyor gibi 
bir tanım yapıyorsunuz. Devlet başka 
bir kavramdır, hükümet başka bir kav-
ramdır. Hükümetin siyasi tercihi sağlık 
uygulama tebliğinden kamu hizmet 
sunucularından hizmet satın almaksa, 
bunun, Birliğin şerefiyle, Odanın şere-
fiyle ne alakası var….   sağlık uygu-
lama tebliğinin fiyat tarifesinin altında 
ne var; nasıl bir analize dayalı bunu 

İlker Yücel Koray Güner
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ne Maliye Bakanlığı açıklayabiliyor ne 
de Sağlık Bakanlığı, ama tutturmuş-
lar, bu fiyattan hizmet satın alacağız. 
Bu mantıksızdır. Mantıklı olan bu işi 
bilimsel çevrelerin ürettiği projelere, 
raporlara, analizlere bırakmaktır, işin 
adabı budur. Onun için bu nedenle 
hükümetin sağlık bürokrasisini göre-
vini yapmadığı için eleştiriyorum. Türk 
Dişhekimleri Birliği, Meslek Odaları bu 
konudaki bütün görevlerini mevzuat 
çerçevesinde yapmıştır. Bu konuda 
burada açıklama yapan Murat Beye, 
Onur Beye, Merih Beye, tüm çalışma-
ları doğrultusunda teşekkür ediyorum, 
mesleğimize belirli taşlar, duvarlar ör-
müşlerdir ve bu duvarlar çerçevesin-
de mesleğimizin yeri bellidir. Bundan 
sonra hükümetin düşünmesi gere-
ken, hizmet alınacak fiyatlar acaba 
bu fiyatlar kendi kafalarındaki fiyatlar 
mıdır, yoksa bilimsel kurullar çalışsın, 
önümüze bilimsel materyali rapor ola-
rak sunsun biz onu değerlendirelim mi 
olacaktır, artık, bunu hükümet tercih 
edecek.”

M.Memduh Mazmancı;”… ka-
nuni dayanağı olmayan kuruluşlar 
yoluyla birkaç senedir yıpratıldık. Me-
sela, bütçe uygulama talimatından fa-
tura kesebilmek adına çok çabalarımız 
oldu. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. 
Asgari ücret tarifelerinde değişiklikle-
re gidildi, bilimsel çalışmalar yapıldı; 
fakat, nihayetinde tüm bu çabalar 
meslektaşlarımızın muayenehanele-
rindeki hasta sayılarının artırılmasına 
yönelik çalışmalardı. Fakat asgari üc-
ret tarifesini oluştururken Dişhekimleri 
Birliğimiz, bir çalışma yaptı, tabii bizler 
de o süreçte yoğun çalıştık, bir so-
nuca gitti. Nitekim, bu bilimsel çalış-
mayı yapan akademik kadroyu Sağlık 
Bakanlığının bizatihi kendisi de kendi 
listelerinin oluşturulması için kullan-
dı. Yani bunun, bu ekiplerin bilimsel 
temeli vardır. Sonradan bunları red-
detti. Yani hem çalıştı, hem reddetti 
ve bizim listemizi onaylamadı. Şimdi, 
açıkçası burada bizim onurumuzla oy-
nandığını düşünemiyorum. Eğer onu-
muzla oynama arzusunda olursa da 
o kendi kusurudur, ama, ben de Sa-
yın Başkanımızın dediği gibi, devletin 
hiçbir vatandaşının onuruyla oynama 

gibi bir arzusunun olduğuna inanmı-
yorum. Bu noktada bizim onurumuz 
sarsılmamıştır, biz dimdik ayaktayız. 
Yapmamız gereken şeyleri Odamız, 
Birliğimiz yapmaktadır, yoğun çabalar 
sarf etmektedirler;…   Geçen genel 
kurulda söz aldınız kürsüden elinizde 
bir dosyayı kaldınız ve bundan sonra 
ben de katkıda bulunacağım dediniz. 
O günden sonra ben dört gözle bek-
ledim. Çünkü, bir tecrübeniz vardı, bir 
kurum kurmuştunuz, pek çok mes-
lektaş çalıştırdınız ve oralarda nasıl 
yapılabildiyse bilmiyorum, asgari fiyat 
tarifesinin altında faturalar kesilebildi. 
Keşke biz de yapabilseydik, keşke 
bizler de biraz para kazanabilseydik, 
keşke biz de toplumumuza hizmet 
edebilseydik, ama biz yapamadık, siz 
yaptınız…”

Fehmi Karataş;”… Arkadaşlar, 
eleştirmek hakikaten kolaydır. Ben iki 
yıldır görev yapan Oda Yönetimimize 
teşekkür ediyorum. 2300 üyesi olan, 
50-60 kişiyle genel kurullarını yapan, 
800-900 kişiyle organlarını seçen bir 
yapı içerisinde görevlerini yapıyorlar. 
Bunun için de gerçekten kedilerine 
teşekkür etmemiz lazım. Bizim burada 
yapacağımız bir kişi de olsa, grup da 
olsa yeni seçilecek arkadaşlara katkı 
yapmalıyız ve seçilen o arkadaşlara 
da yardımcı olmalıyız. Bu da Oda içi 
demokrasiyi getirir… Bir arkadaşımız 
çok marjinal bir fikir söyleyebilir, buna 
açık olmalıyız, bundan rahatsız olma-
malıyız. Sonuçta o insan gelmiş bir 
fikir beyan etmişse bundan rahatsızlık 
duymayalım, bundan rahatsız olma-
yalım. Fikrini ifade etsin, önerisi varsa 
genel kurulda oylansın, kabul edilir, 
edilmez, o ayrı bir konudur ve genel 
kurulun yetkisindedir.

Şimdi önerilerimi sunuyorum: 

Muayenehanelere resmi kurum si-
gorta sevkleri için, 

Sağlık uygulama tebliği üzerinden 
yazabilmek için, 

Oda içi demokrasi ve gerçek diya-
log için, 

Aile diş hekimliği uygulamasının 
muayenehaneleri de kapsaması için,

Muayenehanesi olan dişhekim-
lerinin öncelikle talep olan alanlarda 
uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve 
sertifika programlar oluşturmak için, 

Oda Genel kurullarına ve seçimle-
rine tüm üyelerimizin katılımı için,

 Sorunlarımıza gerçek çözümler 
üretmek için adayım ve Oda içi de-
mokrasi anlayışımızı daha ileriye taşı-
mak isteyen meslektaşlarımızı da aday 
olmaya davet ediyorum.”

Başkan (İlker Yücel);”… Sayın 
Fehmi Karataş’ın sunduğu bu öneriler 
içerisinde, kendisi de mutlaka biliyor-
dur, ama, hatırlayamadı zannediyo-
rum, Sağlık Bakanlığında Temel Sağ-
lık Hizmetleri Tedavi Kurumları Genel 
Müdürlüğünün hazırlamış olduğu bir-
takım kanun, karar ve yönetmelikler 
herkese açıktır, sizin sunduğunuz bu 
öneriler burada vardır. “

Serdar Sütcü;”… Arkadaşlar yıl-
lardan beri Oda kurullarının 50 kişiyi 
geçmediği görülüyor. Yani, bu bizim 
genel sorunumuz. Biz de yönetim 
olarak genel kurullarımıza katılımın 
yüksek olmasını arzu ediyoruz ve ge-
nel kurulumuzun yapılacağı tarihi, yeri 
ve saatini dergimizde, web sitemizde 
yayınlıyoruz, bütün üyelerimize yazıyla 
duyuruyoruz, bununla da yetinmeyip 
bütün üyelerimizin cep telefonlarına 
SMS gönderiyoruz. Bu konuda daha 
ne yapabiliriz ki. Bütün bunları yaptık-
tan sonra sonuç ortada. Üyelerimizin 
genel kurula katılımlarını sağlamak için 
yaptığımız çalışmaların dışında öne-
rileriniz varsa bunları burada bizlerle 
paylaşın, böylece yeni seçilecek olan 

Serdar Sütcü
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yönetime bu konuda katkı yapmış 
olursunuz. Bu sıkıntı yeni bir sıkıntı 
değil, 1990’lardan beri gelen bir sıkın-
tıdır. Yeni seçilecek arkadaşlara başa-
rılar diliyorum”

Özkan Kalkan;”…  26 yıllık diş-
hekimiyim. Ankara Dişhekimleri Oda-
sında ve Türk Dişhekimleri Birliğinin 
Eğitim Komisyonunda görev yaptım. 
Bu kısa girişten sonra TDB’nin kurum-
sal kimliği adına konuşan Sayın Murat 
Akkaya’nın konuşmasından sonra 
devletin özel muayenehanelerden hiz-
met alma heyecanımı yitirdiğimi itiraf 
için söz almış bulunmaktayım….   Şu 
anda kamudaki hekim sayısı 5000 
kadardır, 4000 kadar dişhekimini de 
sözleşmeli olarak almak için kabul 
ettiler. Şu anda 66 tane Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezinin açılacağı da plan, 
program dahilinde. 

Sınırsız hizmet verilemez dedi Sa-
yın Başkanvekilimiz, buna ekonomik 
olarak devletin gücü yetmiyor dedi. 
Zaten biz dişhekimleri sınırsız bir hiz-
met talep etmiyoruz. Ağız Diş Sağlığı 
Merkezlerinin verebildiği kadar hizmet 
yetecektir bizlere. Yani, Ağız Diş Sağ-
lığı Merkezleri ne kadar gider gösteri-
yorsa biz de muayenehanelerimizde 
aynı o kadar hizmet talep ediyoruz… 
Yine, Sayın Başkanvekilimiz, ağız diş 
sağlığıyla ilgili hizmet için halktan bir 
talebin olmadığından bahsetti, ben en 
son 75 inci Yıl Ağız Diş Sağlığı Merke-
zinden ayrıldığım zaman 1500 hasta 
vardı ve performans yönetimi ve dö-
ner sermaye henüz uygulanmamıştı. 
Ankara’da üç araştırma hastanesin-
de başhekim yardımcısı olarak görev 
yaptım, polikliniklerden sorumluydum, 
Ankara’nın en büyük dördüncü hasta-
nesine, yani, Atatürk Eğitim Araştırma 
Hastanesine 4000 kadar talep vardı. 
Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi-
ne genel sağlık için 2500 kadar hizmet 
vardı. Halktan daha nasıl talep gelme-
sini bekleyeceğiz ki. Sadece bir ağız 
diş sağlığı merkezine 1500 tane hasta 
diş tedavileri için müracaat etmekte-
dir. Diğerlerini de lütfen düşünün.”

Celalettin Sönmez;”…  mesleği-
mizin sorunlarını hepimiz biliyoruz, yıl-
lardır tartışıyoruz, bu salonun tavanının 

yüksekliği sanıyorum 4 metre vardır, 
Sağlık Bakanlığında bu tavanı aşacak 
kadar dosyalar vardır, sürekli sunulan 
dosyalar vardır. Sorunlar çözülmüyor, 
sorunların çözülmesine yönelik bizim 
anladığımız anlamda uygulamalar da 
yapılmıyor. 

Esas sorunumuz fakülte sayısın-
dan başlıyor. Ondan sonra öğrenci 
kontenjanından başlıyor, sonra mezun 
sayısıyla devam ediyor, daha sonra 
muayenehane sayısıyla son buluyor…  
Hükümetin, Sağlık Bakanlığının şu 
anda uygulamak istediği şey, gayet 
açık ve sarih; ağız ve diş sağlığı mer-
kezleri kurup bunları özele devretmek 
ve hizmeti de bu merkezlerden satın 
almak, muayenehanelerden satın al-
mak değil arkadaşlar. Düşünceleri 
budur. O zaman birtakım şeyleri ken-
di kendimize sorup, bu konuda neler 
yapabilirizi düşünmeliyiz. Efendim 
işte, muayenehanelerden satın alsın, 
almıyor. Yıllardır hep çaba sarf ettik, 
aldılar mı, almadılar. Ne yaptılar, zor-
lamalarla efendim 90 gün içinde kuru-
mumuzda protez yapılamaz, dışarıya 
sevki uygundur diye bir şey buldular, 
şimdi onu yapıyorlar. Yıllardır tek yap-
tıkları bu. Dişhekimliği pratiği sadece 
protezden mi ibaret, değil tabii, bunu 
hepimiz biliyoruz. Bu konuda neler ya-
pılabilir?...   Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun olan her dişhekiminin ben diş-
hekimiyim diye Meslek Odasına sahip 
çıkması lazım. İnsanın önce ben doğru 
mu düşünüyorum diye kendi kendine 
sorması lazım. Niye söylüyorum bunu: 
Bizim yasamız açık, diyor ki, serbest 
olarak çalışan dişhekimi şu kadar süre 
içerisinde Meslek Odasına üye olmak 

zorundadır. Peki, serbest çalışmayan 
dişhekimi niye üye değil? O dişhekimi 
değil mi? Bu konuda da birtakım yasal 
çalışmalar yapılması gerektiğine inanı-
yorum.”

Murat Akaya;”… aslında bir ce-
vap olarak değil, ancak, bilgilenmeniz 
açısından bazı şeyleri açıklamak isti-
yorum. Biz yaptığımız çalışmaları ve 
görüşlerimizi hem dergimizde hem 
de diğer yayın olanaklarımızla Odala-
rımıza, bütün üyelerimize duyurmaya 
çalışıyoruz; ama, demek ki, bizde bir 
eksiklik var ki, bunu tam olarak ifade 
edememişiz…   Ben dedim ki, kamu-
da çalışan dişhekimi sayısı 5000’in 
üzerindedir, o söylediğim birkaç yüz 
dişhekimi ise, polikliniklerde, merkez-
lerde çalışanlar. Bu konuda herhal-
de bir yanlış anlaşılma olmuş. Benim 
birkaç yüz olarak ifade ettiğim rakam 
özel sağlık kuruluşlarında çalışanlardır, 
Sağlık Bakanlığında çalışanların sayı-
sını da net olarak söyledim, bunlara 
yabancı değiliz. Her gün gördüğümüz, 
konuştuğumuz konular bunlar. Evet, 
Sağlık Bakanlığının birkaç yüz dişhe-
kiminden sağlık hizmeti satın almak 
gibi bir niyeti yok….  Değerli meslek-
taşımın dediği gibi, Sağlık Bakanlığı 
ADSM’ler açıyor, daha sonra bunları 
özelleştirecek, özelden hizmet satın 
alacak; hayır Sağlık Bakanlığının böyle 
bir niyeti de yok. Sağlık Bakanı, Sağlık 
Bakanlığı kamuda çalışan dişhekimle-
rinin sayısını artırıyor, ADSM’lerin sayı-
sını artırıyor; kendi açılarından baktığı-
nız zaman bu doğru bir uygulamadır. 
Daha fazla hizmet sunmak için kendi 
açısından baktığınızda doğru bir uygu-
lamadır. Bizim açımızdan bakıldığında 
ise bu yanlıştır. Niye yanlıştır; çünkü 
hazır bir yatırım var, ağız diş sağlığı 
hizmeti sunabilecek dişhekimleri var, 
bizim açımızdan doğru olan bu hizme-
tin buralardan alınmasıdır “

Mehmet Duygulu”…  Günün ko-
şulları nedir; bugünün koşullarında as-
gari ücretin tartışılması konusu. Devlet 
bir taraftan sağlık hizmeti satın alıyor, 
tıp dallarında asgari ücret diye bir şey 
kalmamış devletin belirlediği ücretler 
üzerinden hizmet alınıyor. Yanlış bili-
nen kavramlar dönüp bizim üzerimi-

Celalettin Sönmez
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ze suç olarak kalıyor. Biz bir dönem 
657 4-b’ye göre dişhekimi istihdam 
edip, resmi kurum niteliğinde hizmet 
sunmaya başladık, ancak yaptığımı-
zın yanlış değerlendirildiği düşünüldü, 
şimdi hükümet aynı uygulamayı ya-
pıyor. Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde 
istihdam ettiği dişhekimleri 657 4-b’ye 
göre istihdam edilen dişhekimleri, yani 
sözleşmeli, devlet memuru değil…    

Ankara’da hala açılacak 4 tane 
Ağız Diş Sağlığı Merkezinin programı 
var. Keçiören’de 200 yataklı diş has-
tanesi açılacak programı var. Bu şu 
manaya geliyor, artık, serbest dişhe-
kimliği, muayenehane dişhekimliği bir 
şekilde sıkıntıya giriyor,…     Ben onur-
suzluk ifadesini söylerken, insanlar 
mücadelede kendi tedbirlerini alırlar, 
ben yanağımı uzatıp da tokat yemek 
zorunda değilim ki. Biz kendi tedbiri-
mizi alıp o tedbir çerçevesinde hare-
ket edersek kimse bir şeyi dayatarak 
zorla bize kabul ettirmeye çalışmaz. 
Yapacakları aşikâr. Özelleştirirler, 
özelleştirmez, ama emin olun bir müd-
det sonra Ankara’da muayenehanesi 
olan dişhekimlerinin sıkıntıya girece-
ğini düşünüyorum. Bizim yaptığımız 
sistemi şimdi Bakanlık yapıyor….   
Benim bugüne kadar yaptığım işlerin 
yanlış olduğu şeklindeki ifadelere katıl-
mıyorum. Emin olun ekonomik neden-
lerden dolayı yapmadım. Dişhekimleri 
Odasına gelip bazı katkı vermediğim 
şeklindeki eleştirilere katılıyorum, iş-
lerimiz nedeniyle gidemedik, ancak, 
uzaktan da olsa bazı şeylerin düzel-
tilmesi noktasında gayret gösterdiği-
mi düşünüyorum. Ne yaptım mesela, 
kanunlarımızda var, yeni açılan yerlerin 
reklam yapabilme imkanları var, tanı-
tım yapılabilme imkanları var, bununla 
ilgili yazılar yazmama rağmen ve bu 
imkanın kanunda belirtilmiş olmasına 
rağmen Oda Yönetimi şahsımız üze-
rinde spekülatif bir düşünceyle anında 
reddetti. 

Dolunay Hamamizade;”… Sayın 
Duygulu’nun konuşmasının sonunda-
ki yanlış bilgiyi düzeltmek istiyorum. 
Mevzuatımızın hiç ama hiçbir yerinde 
yeni açan, eski açan, kapatanla ilgili 
reklam yapılır diye bir hüküm yoktur, 

aksine reklam yapılamaz yasağı var-

dır. Reklam her halükarda yasaktır.

Mehmet Duygulu;” Mevzuat bu-

rada.”

Dolunay Hamamizade;”… (De-
vamla) – Sayın Duygulu, ben ezbere 
biliyorum, lütfen mevzuatı gösterme-
yin, ben size söyleyeyim efendim. 
Eğer yeni bir açılış yapıyorsa, tanıtım 
adı altında adı soyadı, telefonu, çalış-
ma saatleri ve adresinin bulunduğu bir 
el broşürü dağıtabilir, bir veya iki kere 
gazete ilanı verebilir. Sizin bize yolladı-
ğınız açılış broşürleri bu kriterlerin dı-
şında olduğu için üzülerek reddettik…   

 Değerli arkadaşlar, 1985 yılın-
da Odalar ve Birliğimiz kuruldu, artık, 
daha organize ve daha birlikte çalı-
şacaktık. 1985 yılından beri birçok 
iyi yürekli, şövalye ruhlu güzel insan 
bu Odalar ve Birliklerde görev alarak, 
mesleğimiz adına birtakım daha iyi 
kazanımlar elde edilebilmesi için ha-
kikaten ellerini taşın altına koydular, 
ateşten gömleği giydiler. Bunların ba-
zıları bizim baktığımız perspektifin dı-
şında farklı perspektiften baksalar da 
hepsine kendim adına ve Yönetimim 
adına müteşekkir olduğumuzu söyle-
mek istiyorum. 1985 yılından bugüne 
geçen 23 yıl içinde Dişhekimliği ne ka-
zanım elde etmiş diye sorarsanız, as-
lına bakarsanız çok değil bir tek majör 
kazanımımız var, sahte dişhekimleriyle 
ilgili olan yasanın düzenlenmesi…  .  
Bu yasa düzenlemeyi bundan önceki 
Meclis yaptı. Dişhekimi milletvekili ar-
kadaşlarımızın, Odalarımızın ve Birliği-
mizin büyük katkılarıyla bu yasa çıktı-

ğında gerçekten mutlu olduk. Büyük 
bir kanayan yaramızın merhemi geldi 
zannederken pek öyle olmadığını za-
man içinde fark ettik. Bunu, şunun 
için söylüyorum, çok acıklı, inanılmaz; 
ama gerçek, nasıl bir lobicilikse, nasıl 
güzel bir lobileri varsa bu sahte dişhe-
kimleri, her sene bu konuyu gündeme 
getiriyorlar,…   gidip birilerini ikna edi-
yorlar ve bir teklif verdiriyorlar. Diyorlar 
ki, hani eşit işe eşit ücret yapamıyoruz, 
ama hani eşit suça eşit ceza olsun. 
Vay efendim genel tıpta bu ceza böyle 
değil, bunu düşürün diyorlar ve bunun 
üzerine birtakım saygıdeğer milletve-
killerimiz bununla ilgili kanun teklifi ve-
riyorlar. Dişhekimleri bunun duyumu-
nu alıyor, Trabzon’dan, Samsun’dan, 
İstanbul’dan, İzmir’den, Adana’dan, 
Antep’ten Oda yöneticileri Ankara’ya 
geliyor, Meclise dağılıyorlar, ona laf 
anlatıyorlar, buna laf anlatıyorlar, dil-
ler döküyorlar ikna ediyorlar, bir sürü 
zaman, bir sürü para, bir sürü emek 
harcanmış oluyor. Bitti zannederken, 
bir daha. Yeniden başa dönüyoruz 
ve aynı mücadeleleri vermeye devam 
ediyoruz. Böyle bir lobiciliğe şapka çı-
karmak lazım.

Aile Dişhekimliği konusunu Feh-
mi arkadaşım önerdi, Fehmiciğim 
diyeceğim, çünkü, eskiden beri çok 
sevdiğim, saydığım bir arkadaşım, bu 
konuda Oda Yönetimi olarak bizler, 
bizden önceki Oda Yönetimleri ve Bir-
liğimiz çok çalıştık, bu konuda aklınıza 
gelebilen her şeyi yaptık, Aile Hekimliği 
yerine Aile Dişhekimliği yazdık olmadı, 
bunlarla ilgili görüşmeler yaptık, olma-
dı. Tüm bunların sonucunda entere-
san noktalara vardık. Ne oldu biliyor 
musun, Bakanlıkta en yetkili ağız bu 
konuda bize ne dedi biliyor musun, 
biz, Aile Hekimliğini çıkaracağız, Aile 
Dişhekimliğini de yapalım, süper fi-
kir, sizi, Aile Hekimliğine bağlayalım. 
Aile hekimi ona gelen hastayı dişine 
bakılması için size, Aile Dişhekimine 
göndersin, siz de ondan para almayın 
hatta ona para verin. Size hasta gön-
deriyor. Baylar, bayanlar, devlet eliyle 
hanutculuk…    Aile Dişhekimliği çok 
değişik bir perspektif. Aile Dişhekimliği 
konusunda bize düşen hizmeti ver-
mek istiyoruz, ancak ayakları tam yere 

Dolunay Hamamizade
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basmayan bir şeyi yaptığımızda mes-
lektaşlarımıza faydadan çok zarar verir 
endişesini her zaman taşıyoruz. 

Bir de farklı bir boyutu var, özel-
den hizmet satın alınması. Bunları da 
yıllardır çeşitli vesilelerle dile getirdik, 
hatta bu konuda projeler ürettik. Bir-
liğin, Ankara Odasının ve Bakanlığın 
oluşturduğu bir komisyonda projeler 
ürettik, bu projeleri yayınladık. Hatta 
Sağlık Bakanlığının web sitesinde bile 
yayınlandı. Özelden sağlık satın almayı 
Bakanından, müsteşarından, odacısı-
na kadar herkes akla yatkın buluyor, 
çok uygulanabilir buluyor, projeyi de 
çok uygulanabilir buluyor…  Yani, Ba-
kanlığa gittiğinizde herkes bu işin ola-
bileceğini, aslında olması gerektiğini 
söylüyor, 5000 dişhekimiyle 70 milyo-
nun ağız diş sağlığının düzeltilemeye-
ceğini onlar da biliyor, ama, birileri ara-
ya giriyor, kim onlar bilmiyoruz, bizde 
robot resmi bile yok, onlar bu işi hala 
engellemeye devam ediyor. Halkımı-
zın şu anda dolgu ihtiyacı 23 milyon. 
Peki devletin yaptığı, 2 milyon, binde 
76. Yani, devlet bunun binde 76’sını 
yapabiliyor. Yani, bunun böyle olma-
yacağını herkesin görmesi, bilmesi 
gerekir…

Devlet nerelerden hizmet satın 
alıyor, elimde çok uzun bir listesi var, 
ama ben sizlere kısaca söyleyeceğim. 
Meteoroloji, İnşaat, Taahhüt, Ulaşım, 
Lojistik, Turizm, Temizlik, Güvenlik, 
Çevre Düzenlemesi, Sağlık, Yiye-
cek, İçecek vs. Yani, neredeyse her 
konuda özelden hizmet satın alıyor. 
Sağlıkta hangi hizmetleri  satın alıyor, 
bu da çok uzun, ilaç, gözlük, çeşitli 
protezler, cihazlar, ayaktan, yatarak 
tedavi, fizik tedavi, engelli eğitim ve 
özel eğitim, kapılıca vs. Yani, devlet 
her dalda özelden hizmet satın alıyor. 
Sağlıkta da hemen hemen çok bü-
yük bir oranda özelden hizmet satın 
alıyor, ama dişhekimlerinden almıyor, 
almayı da sanıyorum kısa vadede 
düşünmüyor. Herkes devlet babanın 
evladı, biz üvey evladı. Ama şair çok 
güzel söylemiş,”sen elmayı seviyorsun 
diye elma da seni sevmek zorunda 
mı?” Bize üvey evlat gibi de davransa 
biz ülkemizi çok seviyoruz, bu Cum-
huriyeti çok seviyoruz, bana burada 
konuşma yapabilmeyi bu Cumhuri-
yet sağladı, seçmeyi ve seçilmeyi bu 

Cumhuriyet sağladı, biz bu ülkeyi yine 
de çok seviyoruz.

Özkan Kalkan;….  Arkadaşlar, 
Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Kopenag 
kriterlerine göre kurulacak ve özelleşe-
cektir. Yani, sonuçta özelden hizmet 
alınmaya devam edilecektir. TDB’nin 
Sağlık Bakanlığından bilgi alışverişlerini 
çok daha dikkatli yapması lazım. Biz, 
TDB olarak Ağız Diş Sağlığı Merkezleri 
yoluyla serbest dişhekimliğinin önüne 
kesmeye çalışan bu girişimlerin önü-
ne geçmeye ve engel olmaya davet 
ediyoruz. Bu ADSM’ler bugün 66 olur, 
seneye 166 olur, sonuçta bunlar özel-
leştiği zaman da görürsünüz elinizde 
meslek kalıyor mu, kalmıyor mu.”

Bahadır Kasar;”… Sayın Duygu-
lu, konuşmasında fakültelerde yüksek 
lisans ve doktora öğrencileriyle ilgili 
konuya değindi ve hastaya bakarken 
bunların başına bir şey geldiğinde ne 
olacak dedi, bu sorunun cevabı hava-
da kaldı. Ben bu soruya cevap vermek 
istiyorum. Türk Ceza Kanunu, Hasta 
Hakları Yönetmeliği ve Deontoloji Ni-
zamnamesinin bir arada değerlendi-
rilmesi gerekir, bunların incelenmesi 
için. Kamuda çalışan bir dişhekiminin, 
muayenehanede çalışan bir dişhekimi-
nin ve üniversitede çalışan bir dişheki-
minin veya bir tıp mensubunun yap-
tığı iş sonucunda başına geleceklerin 
hepsi faklı bir şekilde değerlendiriliyor 
bu kanunlarda ve nizamnamelerde. 
Kast veya taksir olarak adlandırılabilir, 
bu yapılan en üst suçlardan biri. Üni-
versitede doktora öğrencisinin hasta-
sının başına bir sorun gelirse, öğrenci 
olduğu için, orada eğitim verildiği için, 

hastanın da bunu bilerek kendi rızasıy-
la orada bu tedaviyi kabul ettiği için, 
bundan doktora öğrencisi değil, onun 
doktorantı olan akademisyen kişi bu 
konuda mesuldür, kendisi mesul de-
ğildir.

İshak Yavuz Güngör;”… Türk 
Dişhekimleri Birliği Başkanvekili Sayın 
Murat Akkaya’nın anlattıklarının yüzde 
90’ı doğru, hepimiz şahidiz, herhangi 
bir eleştiri imkânı yok. Fakat Sağlık 
Bakanlığının Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezlerini kesinlikle özelleştirmeyeceği 
şeklindeki beyanına ben katılmıyorum. 
Bunun iki sebebi var. Bir, Ağız Diş 
Sağlığı Merkezlerinin uyguladığı fiyat 
tarifesi yeterliyse ve kamu kuruluşu 
olarak bunlar devam edecekse, Türk 
Dişhekimleri Birliğinin fiyat tarifesini 
Sağlık Bakanlığı niye onaylamıyor ve 
aşağıya çekmek istiyor”.

Merih Baykara; “Değerli Divan, 
değerli üyeler; iki yıllık dönemde bütün 
organlarda özveriyle hizmet veren ar-
kadaşlarıma, çeşitli organizasyonlar-
da görev alan arkadaşlarıma, Genel 
Kurula katılarak bizlere destek veren, 
bizleri ibra eden sizlere ve bizim bu 
çalışmalarımızda bizleri fedakarca 
destekleyen ailelerimize huzurlarınızda 
teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz var 
olun, sağ olun.

Genel Kurullarımızda katılımın yük-
sek olmasını hepimiz gerçekten çok 
istiyoruz, ama bakın, en eski ağabey-
lerimizden Cemal Meriç Ağabeyimiz, 
Nidai Ergun Ağabeyimiz, Metin Kürüm 
Ağabeyimizi burada,  kimse gençler 
ilgisiz demesin, Öğrenci Komisyonu-
muzdan Sevgili Deniz ve Sevgili Mer-
ve de burada . Bir ay önce Ankara’da 
çok başarılı bir öğrenci kongresi ger-
çekleştirdiler. Kendilerini tebrik ediyo-
rum.

İstediğimiz hep şu, nöbet deği-
şimi, bizden önce emek verenlerin 
koydukları taşlar üzerine bizler de bir 
taş koyabildiysek ne mutlu bizlere. 
Bundan sonra gelecek olanların da o 
taşları koyabilmesi ama, o temelin de 
sağlam olması önemli, bu temele taş 
koyanları da unutmamak gerekir diye 
düşünüyorum. 

Hepinize tekrar teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum.”

Bahadır Kasar
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Dişhekimleri Odaları
Seçimlerini Yaptı...

ODALARIN 12. DÖNEM SEÇİM SONUÇLARI

Nisan ve Mayıs aylarında TDB ‘ ye Bağlı 33 odada  seçimler yapıldı. Oda Genel 
Kurulları sonuçlarına  göre  mazbatalarını alıp görev dağılımı yapan odalarımıza seçilen 
meslektaşlarımızı, Ankara Dişhekimleri Odası  olarak tebrik eder,
yeni dönem çalışmalarında başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu
Başkan
Odman Ertekin
Başkan Vekili
Mehmet Caner Güleç
Genel Sekreter
Hüseyin Tunç
Sayman
Serdar Özkan
Mehmet Akgün
Semra Aktekin
Şahinder Çengil
Murat Halim Pakir
Gülay Güldallı

Denetleme Kurulu
Hülya Satı
Hüseyin Öney
Filiz Uğur

Disiplin Kurulu
Pervin Kayabek
Zuhal Abukan
Ayhan Tipi
Mustafa Çenit
Burhan Yazar

Birlik Delegeleri
Rukselen Selek
Mehmet Akgün
Mehmet Caner Güleç
Hüseyin Tunç
Şahinder Çengil
Semra Aktekin
Hakan Kaputlu
Gülay Güldallı
İlhan Gülmez
Murat Halim Pakir
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Yönetim Kurulu
Başkan
Mustafa Asım Savaş
Başkan Vekili
Y. İzzettin Çamurdan
Genel Sekreter
Mustafa Bilgilioğlu
Sayman
Mehmet Salih Hallaçoğlu
Yrd. Doç. Hasan Boğa
Mehmet Ünüştü
Derya Maruldalı
Abdurrahman Erkoç
Gülce Geren

Denetleme Kurulu
Sibel Gür
Sinan Andırın
Buket Uğuz

Disiplin Kurulu
Adem Gonca
Fazıl Görkem
Bilgin Kaya
Y. Fatih Önal
A. Samet Şanlı

Birlik Delegeleri
Nail Akdöner
Bülent Aksak
Ahmet BoZan
Süleyman Dilek
Cengiz Özcengiz
Ali Haydar Özoğlu
Cezmi Taner
Mehmet Turgut
Oğuzhan Ünal
Onur Yıldız
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Yönetim Kurulu
Başkan
Doç. Dr. Merih Baykara
Başkanvekili
Dr. Serdar Sütcü
Genel Sekreter
Nihat Köksal
Sayman
Dolunay Hamamizade
Yaşar Berberoğlu
M.Memduh Mazmancı
Faik Serhat Özsoy
Helin Aras Tek
Mesut Emiroğlu

Denetleme Kurulu
Ömer Engin Bulut
Ercan Baysal
Erkan Erkmen

Disiplin Kurulu
Gülseren Kızılkaya
Orhan Dirkeç
Fazıl İnceoğlu
Abdurrahman Bayraktar
Z. Füsun Yaşar

Birlik Delegeleri
Serdar Sütcü
Yasemin Gelişen
İhsan Sami Balçık
Nezih Yavuz Tan
Nihat Köksal
Emre Kanad Er
Dolunay Hamamizade
Yaşar Enis Güray
Erdal Ergünol
Mehmet Barbaros Onat
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Yönetim Kurulu
Başkan
Ş. Korkmaz Tuzcuoğlu
Başkanvekili
Funda Ugün
Genel Sekreter
Ercan Bozacı
Sayman
Çağıl Çallıoğlu
Mehmet Çalık

Denetleme Kurulu
M.Refet Çerik
Mediha Bilgiç
Havva Banu Öztürk

Disiplin Kurulu
Adil Söylem
M.İsmet Yıldırım
Mustafa Çavdar
H. Ebru Karslı
Emin Yaren

Birlik Delegeleri
Ş. Korkmaz Tuzcuoğlu
Bilkan Uçkan
Tamer Ölçer
Akın GürcAnlı
Savcı Ricaloğlu
Çağıl Çallıoğlu
M.Refet Çerik
Zinnur Gündoğan
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Yönetim Kurulu
Başkan
Emel Coşkun
Başkanvekili
Ali Durmazoğlu
Genel Sekreter
Özlem Mutaf Yağcı
Sayman
Ömer Kızılkaya
Yıldırım Tunay Çelik
Ahmet Tunahan
İnci Gümüşten
Mehmet Aydın
Nalan Görgülü

Denetleme Kurulu
Abdullah Demirdeşen
Yüksel Şan
Oktay Can

Disiplin Kurulu
Nuri Demirci
Türkan Alptekin
Asiye Işıl Sezer
Hüsnü Öztürk
M. Ali Aydın

Birlik Delegeleri
Cem Ersoy
Dr. Metin Bozkurt
Serdar Alnıaçık
Ali Durmazoğlu
Mehmet Aydın
Yıldırım Tunay Çelik
Asiye Işıl Sezer
Hakan Özdündar
Ahmet Tunahan
İbrahim Haluk Köse
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Yönetim Kurulu
Başkan
Aşkın Şimşek
Başkanvekili
Metin Tunalı
Genel Sekreter
Süleyman Sami Doğangün
Sayman
Arzu Uygun Sezen
Işık Ağzıtemiz Kılıçer

Denetleme Kurulu
Evren Erbaş
Samiye Ülkü
Uğur Baykurt

DisiPlin Kurulu
Eyüp Levent Bingöl
Adnan Bayraktar
Ömer Naci Kınran
Alper Köse
Sadrettin Gürbüz

Birlik Delegeleri
Bilge Şimşek
Sevgi Hüşan
Metin Tunalı
Süleyman Sami Doğangün
Turgut Güzel
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Yönetim Kurulu
Başkan
İrfan Karababa
Başkanvekili
Erol Çalhan
Genel Sekreter
Asuman Bardan
Sayman
Ahmet Tuncer
Tuba Helvacı

Denetleme Kurulu
Başkan : Belgin Özünal
İhsan Özgüç
Enis Yardımcı

Disiplin Kurulu
Başkan : KeMal Gürsel
Raportör : Zehra Sarıkaya
Bilge Öncel
Mesut Gündüz
Kemal Gürsel
Suat Temizkalay

Birlik Delegeleri
Erol Çalhan
Mehmet Eskicioğlu
Mehmet İrfan Karadede
Süleyman Hilmi Güngör
Ali Özhan
Kazım Müftüler
M.Rıza Soytekin

Birlik Delegeleri
Rauf Değirmenci 
Tan Sezel Tel 
Mustafa Kozalan
Ömer Yetkiner
SeviM Şahin 
Mesut Güngör
Mehmet Emin Yaşar

Yönetim Kurulu
Başkan
Hayri Saltan
Başkanvekili
Günhan Eskicioğlu
Genel Sekreter
Oktay İşbilir
Sayman
Erkan Egemen
Mutlu Sezel

Denetleme Kurulu
M.Levent Baysoyu
Batuhan Değirmenci
Cansel Kölgeli

Disiplin Kurulu
Dr .Mehmet Akif Özer
İsmail Kurtuluş
Prof. Dr .Orhan Açıkgöz
Tan Sezel
Şefaattin Gönel
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Yönetim Kurulu
Başkan
Mehmet Sıddık Patnos
Başkanvekili
Muzafer Saruhan
Genel Sekreter
İbrahim Halil Tacir
Sayman
Burhan Aktan
Behiye Bolgül
Brüsk Gök
Haşim Aygün
Mustafa TÜmerdem
Cengiz Karaş

Denetleme Kurulu
Murat Alar
Gülen İletmiş
Özgür Öz

Disiplin Kurulu
Köksal Beydemir
Emrah Ayna
Suat Eskimez
Bilal Gül
Süleyman Agüloğlu

Birlik Delegeleri
Muzaffer Saruhan
Prof. Dr.Köksal Beydemir
İbrahim Halil Tacir
Edip Yakut
Murat Alar
Burhan Aktan
Gülen İletmiş
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Yönetim Kurulu
Başkan
Agah Tümay Akgün
Başkan Yrd
Mustafa Özbay
Genel Sekreter
Ayten Eren
Sayman
Hayrani TaBak
Şadiye Yayak

Denetleme Kurulu
Kamil Selçin
Hülya Asan
Hakan Genç

Disiplin Kurulu
Faruk Etker
Veli Akyol
Nezih Atsız
Yıldız Budak
Munise Eren

Birlik Delegeleri
Ayten Eren
Yalçın Atay
Osman İşbaşar
Ömer Kökenli
Basri Öztürk

E
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Yönetim Kurulu
Başkan
Samet Ata
Başkanvekili
Tufan Atasönmez
Genel Sekreter
Barıs Kaya
Sayman
Tülay Akbulut
İsmail Tunç

Denetleme Kurulu
Nuran Okur
Rıdvan Işık
Barış Beydoğan

Disiplin Kurulu
Cimşit Demir
Akif Karlıdağ
Ömer Kaya
Bilge Zengin
Mehmet Taş

Birlik Delegeleri
İsmail Tunç
Barış Kaya
Salim Solmaz
Ömer Kaya
Cimşit Demir

E
R

Z
U

R
U

M
 D

.O
.

Yönetim Kurulu
Başkan
Alper Eminoğlu
Başkanvekili
Musa Şamil Akyıl
Genel Sekreter
Yüksel Ayaz
Sayman
Funda Filiz Kocamangil
Mahmut Yılmaz

Denetleme Kurulu
Başkan : Osman Uzundumlu
Emine Koçak
Aysel Ayaz

Disiplin Kurulu
AhMet Aydın
Şahap Payveren
Hüsamettin Oktay
Ziyattin Ayan
Dursun Yeşilyurt

Birlik Delegeleri
Funda Filiz Kocamangil
Yüksel Ayaz
Mahmut Yılmaz
Gelengül Urvasızoğlu
Yrd.Doç. Musa Şamil Akyıl
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Yönetim Kurulu
Metin Aktan
Kamil Günhan Alanoğlu
Koray Şener
Yasin Demircan
Cenk Ataç
Ayfer Uluakay
Müfit Cihad Arkan
Alper Elitok
Özlem Kocuklu

Denetleme Kurulu
MeHmet Hayati Erdemgil
Bedri Bamaç
Sami Erdemir

Disiplin Kurulu
Erkan Töre
Gün Afşar
İnan Vardar
İ.Tarık Tunçel
Neslihan Erenoğlu

Birlik Delegeleri
İsmail Tarık Tunçel
Cahit Atışkan
Dr. Kamil Günhan Alanoğlu
Haşmet Uygun
Nadir Mumcu
Cenk Ataç
Ayfer Uluakay
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Yönetim Kurulu
Başkan
Ahmet Fehmi Batur
Başkanvekili
M.Kutay Güçlü
Genel Sekreter
Ali Serdar Kılıç
Sayman
Mehmet Sezai Yıldız
Adnan Aykan

Denetleme Kurulu
Y. Murat Kılıç
Burcu Karslı
Sinan Ay

Disiplin Kurulu
Mehmet Göksel
Rıdvan Çağdaş
M. Ergun Filik
Fatoş İpekçioğlu
Mehmet Gözcü

Birlik Delegeleri
Zafer Çolakoğlu
Tahir Tamer Taşkan
İmam Muzaffer Baloğlu
Can Özmen
Ali Yaz
Ali Sayın
Reşat Kılboz
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Yönetim Kurulu
Başkan
Hasan Kemal Kaya
Başkan Vekili
Seyfettin Babat
Genel Sekreter
Mehmet Çolak
Sayman
Alaettin Hayzaran
Şebnem Turunç

Disiplin Kurulu
Ahmet Kanatlı
Serdar Yoğurucu
Hüseyin Karaçay
M. Kılıç Özal
Semir Ziroğlu

Denetleme Kurulu
Gülseren Budak
Meltem Özgün
Feridun Yüceer

Birlik Delegeleri
Mithat Baklacı
Nazif Günay
Mehmet Güzelyurt
Ahmet Karbeyaz
Mustafa Kıyak
Mustafa Paşabeyoğlu
Nahiddin Tumani
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Yönetim Kurulu
Başkan
Hüdayi Kartöz
Başkanvekili
Süleyman Faki
Genel Sekreter
Nilgün Çökelek
Sayman
Hakan Çetin
Uğur Emre Karaturgut

Denetleme Kurulu
Mutlu Erdal
Adil Konu
M. Alparslan Ekinci

Disiplin Kurulu
Hatice Hilal Kılıç
Ahmet Örmeci
Namık Kemal Aydın
Ahmet Uysal
Mehmet Arkılıç

Birlik Delegeleri
Hüdayi Kartöz
Osman Açan
Ahmet Örmeci
Şükran Alpağan
Baki Alpağan
Bayram Özçelik
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Yönetim Kurulu
Başkan
Mustafa Düğencioğlu
Başkan Vekili
Serdar Çintan
Genel Sekreter
Aret Karabulut
Sayman
Ali YÜksel Çalışkan
Mehmet Tarık Tuncay
Sevil Al Hacıosmanoğlu
Nermin Erdal
Fatma Balpetek
Ayşe Songül Yargıcı

Denetleme Kurulu
Turhan Atalay
Gülnihal Neslihan Yamalıoğlu
Güler Gültekin

Disiplin Kurulu
Bülent Çelik
Hadice Kumbasar
Hüseyin Afşin
Ünal İnan Albayrak
Atakan Hüsnü Alpman

Birlik Delegeleri
Taner Yücel
Ahmet Tarık İşmen
Halil Rifat Yüzbaşıoğlu
Hüseyin Meşeci
Kadir GökmeN Öğüt
Neşe Dursun İnceoğlu
Ümit Güneysu
Bülent Öztürk
Berna Aytaç
Pınar İzar Ezerler

İZ
M

İR
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.O
.

Yönetim Kurulu
Başkan
Turgan Ülker
Başkanvekili
Arif Pınar
Genel Sekreter
İlkay Karademirci
Sayman
N. Nurkan Güntel
Prof.Dr.Tayfun Günbay
Prof.Dr.Murat Türkün
Prof.Dr.Turgay Seçkin
Prof.Dr.Gökhan Yılmaz
Özlem Kekeç

Denetleme Kurulu
Şerif Behzat Özbozdağ
Hüseyin Koca
Gülay Vural

Disiplin Kurulu
Erdoğan Çetingül
Atilla Tuygun
Necdet Erdilek
Osman Aşkar
Ülkü Belkıs Ayaz Karlı

Birlik Delegeleri
Tayfun Günbay
Yılmaz Vardar
Uğur Yapar
Ece Eden
Bilge Hakan Şen
Ahmet Güvenç
Erol Zafer Saygı
Prof.Dr.Tunç İlgenli
Prof.Dr.Ali Rıza Alpöz
Yaman Yamangil
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Yönetim Kurulu
Başkan
A.Mahir Şişman
Başkanvekili
Berna Öksüz
Genel Sekreter
Fatih Yıldırım
Sayman
H. Ali Gedikbaşı
Yılmaz İspiroğlu

Denetleme Kurulu
Eyüp Polat
Adem Eskigün
Mehmet Ağaoğlu

Disiplin Kurulu
Şeref Güneyişi
üleyman Eyüpoğlu
Temel Yağcı
Ahmet Beyazıt
Şule Zulkadiroğlu

Birlik Delegeleri
Sıtkı Güvenç
Atilla Çamsarı
Adnan Nacar
Ünal Ekersular
Ergün Aras
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Yönetim Kurulu
Umut Kural
Alaattin Keykubat
Gülay Yakupoğlu
Tancan Uysal
Kadriye Değirmenci
Bülent Kesim
Şaban Özyazgan
Ömer Uyar
Şakir Ekinci

Denetleme Kurulu
Mustafa Kütahneci
Figen Solak
Mükremin Özevci

Disiplin Kurulu
Halit Erkiletlioğlu
Nuh Ayrıkçil
Emrullah Maraş
Tülay Tacettinoğlu
Mustafa Oğuztimur

Birlik Delegeleri
Alaattin Keykubat
A.Rafet Erdem
Emrullah Maraş
Mükremin Özevci
Tülay Tacettinoğlu
Tancan Uysal
Sami Dinç
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Yönetim Kurulu
Başkan
Ayşe Çalık
Başkanvekili
Hülya Soykal
Genel Sekreter
Murat Özyıldırım
Sayman
Günay Şengün
İbrahim Çevikel
Caner Ersoy
İsmail Serhat Ünlüaltı
Meltem Çağın Alkan Yıldırım
Mümin Er

Denetleme Kurulu
Aylin Balkı
Hamdiye Filiz Ünsal
Mehtap Çağla Tazegül

Disiplin Kurulu
Ahmet Sermet Atay
Ergun Evin
Nazan Başçı
Erkol Saral
Şendoğan Tezyüksel

Birlik Delegeleri
Ayşe Çalık
Hülya Soykal
Murat Özyıldırım
Çağdaş Büyükyılmaz
Caner Ersoy
Muhittin Gül
Metin Pamukçu
Eftal ÜNal
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Yönetim Kurulu
Başkan
Tayip Turan Ekinalan
Başkanvekili 
Nejdet Güz
Genel Sekreter
Bünyamin Meti
Sayman
Mehmet Balevi
Halis Özdemir
Gürbüz Eldeniz
Ömer Demirtaş
İ.Cem Kırcalı
A.Hamdi Gülbahçe

Denetleme Kurulu
Hasan Göktaş
Ali Sayı
M.Fevzi Akgüneş

Disiplin Kurulu
Suphi Soğancı
İsmail Öksüz
Erdal Bilgin
Şakir Ferrahkaya
A.Metin Bilgin

Birlik Delegeleri
Tayip Turan Ekinalan
Ömer Demirtaş
MuRat Aras
Nejdet Güz
Hüseyin Uzunoğlu
Mustafa Sarı
Gürbüz Eldeniz
İlyas Kara
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Yönetim Kurulu
Başkan
Gökmen Kenan Özdal
Başkan Vekili
Volkan Önen
Genel Sekreter
Kerem Kurttaş
Sayman
Murat Canbek
Vedat Çavdar

Denetleme Kurulu
Özgür Özer
Özgür Erdoğan
Selin Palancıoğlu

Disiplin Kurulu
Hasan Hacıevliyagil
Nevhiz Karaman
Nevzat Özdemir
Cumali Demirel
Sabriye Nakiboğlu(Kılınç)

Birlik Delegeleri
Volkan Önen
Kerem Kurttaş
Murat Canbek
Vedat Çavdar
Cumali Demirel
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Yönetim Kurulu
Başkan 
Zihni Hoşkar
Başkanvekili
Ertan Kılınç
Genel Sekreter
Yusuf Köseli
Sayman
M . Hakan Şanlı
Sevgül Bora

Denetleme Kurulu
Bahri Yılmaz
Özay Erdoğan
Selim Dindi

Disiplin Kurulu
Serhat Çınarcık
Bilgin Çetin
Köksal Gürsoy
M. Hüseyin Simav
İbrahim Ay

Birlik Delegeleri
Övünç Atadil
Tülin Coşkun
Recai Öz
M.Ziya Özer
Enver Kuray Erten
Murat Bayramoğlu
A.Zeki Bozkaya
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Yönetim Kurulu
Başkan
Bülent Özdemir
Başkan Vekili
Yeşim Öztürk
Genel Sekreter
Fatih Sakar
Sayman
Süha Kıralp
Ahmet Timur Gülserin
Süleyman Yaldız
Emre Çulha
Mehmet Ata Şentut
Müge Karbeyaz

Denetleme Kurulu
Osman Menemencioğlu
Z. Ödül Erdem
Mehmet Ali Doğanyılmaz

Disiplin Kurulu
Cengiz Yılmaz
H. Buket Köle
Tuncay Etiler
Serhat Işılak
Rıfat Laçin

Birlik Delegeleri
Abdurrahman Doğulu
Mehmet Taşerimez
Şahin Kısadur
Mustafa Kunt
Ü. Oğuz Yılmaz
Özcan Serin
Nimet Bayraktar
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Yönetim Kurulu
Başkan
Yusuf Kılıç
Genel Sekreter
Haydar Emgin
Sayman
Erdal Özsoy
Erdal Acar

Denetleme Kurulu
Aysun Oktay Çamlı
Ali Rıza Ertürk
Alpaslan İlkhan

Disiplin Kurulu
Nail Uzun
Sedat Ertürk
Onur Alp
Ali Baykal
Fahri Maral

Birlik Delegeleri
Yusuf Kılıç
Mahmut Rızacan Olgaç
Zekeriya İlkhan
Volkan Özdağ
Nihat Konuk
Yasemin Doğuç
Hakkı Erkan Sütekin
Ali Erkim Eroğlu
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Yönetim Kurulu
Başkan
Ufuk Aralp
Başkanvekili
Ömer Sadık Alaşa
Genel Sekreter
Tolga Beray
Sayman
Ebru Yağcı
Mahir Raci Timur

Denetleme Kurulu
Osman Çubukçu
B. Murat Güner
Vildan Ürdem

Disiplin Kurulu
A.Kerim Muti
Savaş Vurallı
Turan Çetiner
Savaş KıLınç
Nilüfer Şişlioğlu

Birlik Delegeleri
Yeşim Saraç
Rahime Dedeoğlu
A.Kerim Muti
Savaş Vurallı
Tolga Beray
Nilüfer Şişlioğlu
Zerrin Guçetil Gökesaoğlu
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Yönetim Kurulu
Başkan
Abdullah İlker
Başkanvekili
Suat Semiz
Genel Sekreter
Alper Dilek
Sayman
Rıza İnan
Filiz Kolbakır Aypak
Mustafa Sabri Ceylan
Ali Şener
Övgü Tunçdemir
Sevgi Şenduran

Denetleme Kurulu
İsmail Hakkı Çil
Sıddık Bozdemir
Aziz Özçelebi

Disiplin Kurulu
Sadi Pehlivan
Ufuk Fidan
S.Özlem Sezer
Rukiye Güler
Kadri Ovalı

Birlik Delegeleri
M. Kamil Güven
Aybars Turan
Muammer Ertan
Sabri Erkmen
Osman Öney
Fevzi Terzi
Engin Seyhan
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Yönetim Kurulu
Başkan
Remzi Özkan
Başkanvekili
Salih Gül
Genel Sekreter
M. Murat Öztürk
Sayman
Musa Bahadır Bektaş
Oral Sökücü

Yönetim Kurulu
Başkan
Sadık Yaşa
Başkanvekili
Celal Erdoğan
Genel Sekreter
Nurcan Ergin
Sayman
Sinan Şahan
Hakan Güneş

Yönetim Kurulu
Başkan
Mustafa Yıldız
Başkanvekili
Önder Taşan
Genel Sekreter
Mecit Özaydın
Sayman
Alper Sert
Işık Aktürk
Figen Çizmeci Şenel
Bülent Renda
Ebru Aydın Hoşver
Mehmet Kavaklı

Yönetim Kurulu
Başkan
Fatma Özkumur
Başkanvekili
İbrahim Bilgin Erdem
Genel Sekreter
Cenk Celep
Sayman
Barış Hanlı
Emel Arık

Denetleme Kurulu
Osman Gülaç
Abdullah Mesut Bekki
Murat Uğur Gürer

Denetleme Kurulu
Fetih Düzgen
MEte Çıtır
Ali Güner

Denetleme Kurulu
Osman Özsoy
Bünyamin Sağır
Hasan Kamil

Denetleme Kurulu
Ali Dombacı
Aylin Özçeltik
Asil Börekcioğlu

Disiplin Kurulu
Murat Yüksel
Hasan Hüseyin Köşger
Nihat Kuşakçı
Gürkan Murat Gürelik
Kerem Engin Akpınar

Disiplin Kurulu
İrfan Köseoğlu
İlknur Akalın
Hacer Erdoğan
Hüseyin Kutlu
Nilgün Arifoğlu

Disiplin Kurulu
Mehmet Taflan
Mustafa Başkan
Mehmet Kayaalp
Hakan Poyraz
Mustafa Yılmaz

Disiplin Kurulu
Yavuz İnal
Mete Manga
İsa Peker
Mustafa Gümüş
Hasan Duran

Birlik Delegeleri
Mehmet Beşir Büyükbay
Salih Gül
Mehmet Murat Öztürk
Musa Bahadır Bektaş
Ahmet Bülent İyicioğlu
Hikmet Bekçioğlu
Cafer Doğan

Birlik Delegeleri
Sadık Yaşa
Tolga Kutal
Ali İrfan Köseoğlu
Önder Başar
Ertuğrul Üstek
Nurfer Özkan

Birlik Delegeleri
Dr. Hakan Uzun
Gençağa Kaya
Alpay Savran
Levent Yaltı
Ahmet Uğur Zihni
Mustafa Yıldız
Ahmet Armutçu

Birlik Delegeleri
Fatma Özkumur
Mustafa Akşit
Cenk Celep
Emel Arık
İbrahim Bilgin Erdem
Okan Önelge
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. Yönetim Kurulu
Başkan
Metin Öğüt
Başkanvekili
Erdal Nazioğlu
Genel Sekreter
Ergin Kuyumcu
Sayman
Ahmet Şen
İrfan Okta

Denetleme Kurulu
Gökhan Özbay
Ali Bakkaloğlu
Sibel Kırdar Demir

Disiplin Kurulu
Bekir Atalay
İzzet Çığ
Özcan Uzun
Mehmet Çakmakçı
Gürcan Alış

Birlik Delegeleri
Ergin Kuyumcu
Tülin Öğüt
Özcan Uzun
İzzet Çığ
Gökhan Güneş
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TDB 2. Ulusal 
Öğrenci Kongresi 
Ankara’da yapıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu’nun organize ettiği 
TDB II. Ulusal Öğrenci Kongresi 5-6 Nisan 2008 tarihlerinde 
Ankara TES-İŞ Tesislerinde yapıldı.

Ankara Dişhekimleri Odasının ev sahipliği yaptığı kong-
reye, TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, Başkanvekili 
Prof. Dr. Murat Akkaya, Genel Sekreteri Murat Ersoy, Genel 
Saymanı Süha Alpay, Ankara Dişhekimleri Odası Başka-
nı Doç. Dr. Merih Baykara ve  ADO Yönetim Kurulu üyeleri 
katıldı. Türkiyenin dört bir yanından gelen onsekiz  Dişhe-
kimliği Fakültesi öğrencisinin yanı sıra Ankara’da bulunan 
dişhekimliği fakültelerinin dekanlarından Hacettepe Üni-
versitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman 
Taha Köseoğlu, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Gökhan Alpaslan ile Başkent Üniversi-
tesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Sina Uçkan  kongreye katılarak öğrencilerin sorunla-
rını dinlediler.

Dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin üniversiteleri, 
eğitimleri ve yaşamlarına dair sorunlarını tartışmaları  
ve özgür bir platformda sorunlarına çağdaş çözüm-
ler sunmayı amaçlayan kongrede dişhekimliği öğ-
rencilerini yakından ilgilendiren güncel konular ele 
alındı

Kongrede; önemli konuşmacıların yer aldığı 
“Master - Doktora - Arasındaki Fark Nedir?”, Diş-
hekimliği Fakültelerinde Mevcut Sorunlar ve Bek-
lentiler”, “Meslek Hayatına Başlarken”, Dişhekim-
liği Öğrencileri Neden Mutsuz?”, “Muayenehane 
Dizaynı ve Ergonomi” ve “Öğrenci Değişim Prog-
ramları” konulu panellerde sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışıldı.

Kapanışdan önce Şahan Gökbakar ve “Re-
cep İvedik Ekibi” öğrencilerle keyifli bir söyleşi 
yaptı.

Kongre kapanışında, gerçekleştirilen tüm 
oturumlarda dile getirilen konuların değerlen-
dirilmesi sonucu oluşturulan TDB 2. Ulusal 
Öğrenci Kongresi Sonuç Bildirgesi okundu 
ve katılımcıların onayına sunuldu. Katılımcılar 
tarafından oybirliği ile kabul edilen sonuç bil-
dirgesinin, ilgili mercilere ulaştırılmasına ve bu 
konudaki gelişmelerin takip edilmesine karar 

verildi.
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Öğrenciler ve öğretim üyeleri belirli, aralıklarla 1. 
toplanarak sorunların tartışılması

Hepatit aşılarının tüm fakülteler tarafından 2. 
karşılanarak öğrencilerin korunması

İlk yardım dersinin zorunlu olarak uygulan-3. 
ması, bunun yanında öğrencilerin sosyal ve 
düşünsel etkinliklerinin artmasını sağlayacak 
seçmeli derslerinde müfredata eklenmesi

Öğrencilerin öğle aralarının olmaması, zaten 4. 
yoğun tempoda çalışan dişhekimliği öğren-
cilerinin verimini düşürmekte ve sosyal ha-
yattan kopmalarına neden olmaktadır. Öğle 
aralıklarında kliniklere yeni hasta alınmaması 
hem öğrenci verimini artıracak, hem de öğ-
rencilerin sosyal hayata bağlanmasını sağla-
yacaktır.

Teorik olarak bilgileri verilen gelişmiş dişhe-5. 
kimliği uygulamalarının pratik uygulamalar ile 
de desteklenmesi

Fakültelerin fiziksel alt yapılarının bir standar-6. 
da eriştirilmesi ve bunun için  taslak oluştu-
rulması.

Hasta tedavisi sırasında kullanılan el aletleri 7. 
ve sarf malzemelerinin tamamının fakülteler 
tarafından sağlanması

Fakülteler arası akreditasyonun bir an önce 8. 
tamamlanarak, ders alma, geçme ve notlan-
dırma işlemlerinin bir standarta oturtulması ve 
böylece eğitimde eşit ve yüksek bir kaliteye 
ulaşılması ortak beklentimizdir.

İnsan gücü planlaması yapılarak yeni dişheki-9. 
mi ihtiyacının belirlenmesi yeni dişhekimliği fa-
kültelerinin ve kontenjanlarının bu doğrultuda 
düzenlenmesi tüm dişhekimliği öğrencilerinin 
ortak beklentisidir.

Master ve doktora programlarının etkinliğinin 10. 
ve yetkinliğinin tam olarak belirlenmesi ve uz-
manlık tüzüğünün buna göre oluşturulması.

TDB 2.Ulusal Öğrenci Kongresi Sonuç Bildirgesi
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ADO tarafından düzenlenen VIII. Bahar Sempozyu-
mu Antalya ‘‘Queen Elizabeth’’ Otel’de gerçekleştirildi. 
Yurt içinden çok sayıda meslektaşımızın katıldığı sem-
pozyumda bilimsel programların yanı sıra dinlenme fır-
satı da bulan meslektaşlarımız,  sosyal programlara da 
katılarak güzel bir vakit geçirdiler. 

Sempozyum Jülide Gülizar’ın “Hasta Hekim İlişkile-
rinde Güzel Konuşmanın Önemi” konulu  sunumu  ile 
başladı. Çok sayıda meslektaşımızın büyük bir ilgi ile 
izlediği sunumda deneyimli spiker, iletişimin önemini ve 
güzel konuşmanın bu iletişimdeki  rolünü  yaşanmış ör-
neklerlerle süsleyerek izleyicilere aktardı.

Sempozyumda Prof. Dr. Mete Üngör “Kanal Tedavi-
sinde İrrigasyonun Önemi ve Olgu Sunumları”, Doç. Dr. 
Murat Çehreli “İmplant – Diş: Bağlamak ya da Bağla-
mamak”, Doç. Dr. Atilla Ataç “Çocuk Hastalarda Kom-
pomer Kullanımı”,  Prof. Dr. Sevil Gürgan “Beyazlatma 
Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar”, Doç. Dr. Merih Bay-
kara “Dişhekimliğinin Dünü Bugünü” konulu sunumları 
büyük bir ilgi ile dinlendi.

Büyük bir beyeni ve ilgi  ile izlenen Dr. Ender Saraç’ın 
“Bedensel ve Ruhsal Gelişim” konulu sunumunun ar-
dından, Prof. Dr. Gül Baltacı’nın “Dişhekimlerinin Fizik-
sel Aktiviteye Yönlendirilmesi” konulu interaktif sunumu 
ve sunum esnasında katılımcılara yaptırdığı rahatlatıcı 
egsersizleri tüm katılımcılar oturdukları yerler de uygu-
ladılar.

Kongrenin sonunda katılımcılar, gelecek yıl yine zen-
gin  bir bilimsel ve sosyal program ile yurdumuzun güzel 
bir köşesinde buluşmak üzere ayrıldılar.   

VIII. Bahar Sempozyumu
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Dünya Dişhekimleri 
İstanbul’da Buluştu..!

Dünya Dişhekimliği Birliği (FDI) Avrupa Bölgesel Or-
ganizasyonu  (ERO) Genel Kurulu, İstanbul The Marma-
ra Oteli’nde  yapıldı.

 
Geçen yıl Moskova’da ERO Genel Kurul toplantısın-

da yapılan oylamada İstanbul’un, 1997 yılından sonra 
ikinci kez ERO Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yap-
masına karar verilmişti. 

 
Bilimsel dişhekimliğinin 100.yılında ülkemiz ve mes-

leğimiz adına büyük kazanım olan bu toplantıya, FDI 
Başkanı Burton Conrod, ERO Başkanı Dr. Patrick Hes-
cot, ERO Seçili Başkanı Dr. Gerhard Seeberger ve  ERO 
Genel Sekreteri Dr. Philippe Rusca olmak üzere Avrupa 
ve komşu ülkelerden gelen 34 ülkenin temsilcisi katıldı. 

 
Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Celal Korkut 

Yıldırım, ERO Genel Kurulu’nun açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, Avrupalı delegeleri ikinci kez İstanbul’da 
ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, ERO ve FDI 
genel kurullarında alınacak kararlar ve kararlarla ilgili uy-
gulamaların dişhekimliği mesleğinin geleceğini  şekillen-
direceğinin altını çizdi.

 
İki gün süren ERO Genel Kurulu’nda; dişhekimliği 

mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı ayrı-
ca Avrupa’da Serbest Dişhekimliği Uygulaması, ERO 
Parite, ERO Genişleme, Koruma, Kalite Yönetimi, 
Temel+Sürekli Eğitim, Dişhekimliğinde Kadınlar ve Den-
tal Ekip-Griffa başlıklarında oluşturulan çalışma grupları 
raporlarını sundu. 

 
Ayrıca 19 Nisan Cumartesi günü Genel Kurulun “Risk 

Yönetimi” başlıklı bilimsel bölümünde; Dr. Edoardo Ca-
vallé, “Dental Ekipte Risk Yönetimi, ‘Anahtar Kelimeler, 
Dişhekimliğinde Yeni Zihniyetin Konseptleri”, Prof.Dr. 
İnci Oktay, “Dental Ekipte Yanlış Tıbbi Uygulama Açı-
sından Risk Yönetimi” ve Dr.Jean-Claude Michel, “Diş 
Cerrahisinde Risk Yönetimi, Diş Cerrahisini Güvenli Bir 
Mevkiye Getirmek” konularında konferans verdiler.

        
İki gün süren yoğun toplantıların ardından ERO de-

legeleri, kongre sosyal programı ile İstanbul’un tarihi ve 
kültürel güzelliklerini görme fırsatı buldular.
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Türkiye’de Bilimsel Dişhekimliğinin 
100.yılı nedeniyle, dişhekimi ve 
dişhekimliği hizmetleriyle ilgili 
kavramları topluma ulaştırmak ve 
ağız-diş sağlığı bilincinin oluşmasına 
katkıda bulunmak amacı ile 
yurt  genelinde ilköğretim 5.sınıf 
öğrencilerine yönelik resim yarışması 
sonuçlandı.
 Ankara’dan yarışmaya katılan öğrenciler arasında 
yapılan değerlendirme de Ankara Eryaman Şehit 
Abdulkadir İlköğretim Okulu’ndan Elifnaz EKER’in 
eseri  birinciliğe değer bulunmuştur. Yarışmada 
ikinciliği Gülen Muharrem Pakoğlu İlk Öğretim 
Okulu’ndan Doğa ARAL; üçüncülüğü ise Başkent 
Üniversitesi Koleji Ayşe Abla İlköğretim okulu’ndan 
Ceyda TEKALP kazanmışlardır. Mansiyon ödüllerini 
ise İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim 
Okulu’ndan Buse TİRYAKİOĞLU, Öğretmen 
Kubilay İlköğretim Okulu’ndan Merve BAŞAK, Oltan 
İlköğretim Okulu’ndan Ayça KAÇIRAN ve Fatih 
Sultan Mehmet İlköğretim Okulu’ndan Mehmet 
AYGÜNOĞLU paylaşmışlardır.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, aileleri ve 
öğretmenleriyle birlikte Çankaya Belediyesi Lozan 
Park Tesislerinde düzenlenen törenle ödüllerini 
almışlardır. ADO Yönetim Kurulu Üyelerinin’de  
katıldığı törende öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek 
sanatsal faaliyetlerini yaşamlarının her dönemlerinde 
sürdürmeleri temennisinde bulunmuşlardır.

Dişhekimleri Odalarınca belirlenen il birincileri 
arasında yapılan değerlendirme de ise Türkiye 
genelinde ilk üçe giren öğrenciler belli oldu;
Jürinin değerlendirmesine göre; Kahramanmaraş 
Atatürk İlköğretim Okulu’ndan Elif Özge BARUTÇU 
birinci, Antalya Ali İhsan Barut İlköğretim Okulu’ndan 
Akif YAMAN ikinci ve İstanbul Gürpınar İlköğretim 
Okulu’ndan Gamze İBİŞ üçüncü oldu.

Türkiye genelinde ilk üçe giren öğrencilere ödülleri, 
30 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da yapılacak Türk 
Dişhekimleri Birliği Yüzyıl Kongresi ödül töreninde 
verildi.

“Gülen Dişler Resim Yarışması”

Ankara 1. Elifnaz EKER
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Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından kuruluşunun 
40.yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 1.Ulusal Ağız Kanserleri 
Sempozyumu, 18-19 Nisan 2008 tarihlerinde Gazi Üniversitesinde 
gerçekleştirilmiştir.

TDB 100.yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
“Ağız Kanserleri I. Ulusal Sempozyumu”,  18-19 
Nisan 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 
Mimar Kemalettin Salonu’nda yapıldı.

Ağız kanserlerinin etyopatogenezi, kliniği, cerra-
hisi, medikal ve radyasyon tedavisi gibi farklı disip-
linlerden uygulamaların ve yeni görüşlerin tartışıldığı 
Sempozyumda aynı zamanda, bu kanserlerin erken 
evrede saptanması konusunda toplumda ve dişhe-
kimlerinde dikkat  çekilmesi  ve bu bilincin oluşturul-
ması konusunda hedeflere ulaşılmıştır.

İlk kez yapılan bir sempozyum olarak, 140 dola-
yındaki katılım, tatminkar kabul edilmiştir. Katılımcıla-
rın çok büyük bir bölümü diş hekimliği fakültelerinden 
gelen akademisyenlerdir. Sempozyuma çok az sayı-
da serbest Dişhekimi katılmıştır.

Sunulan konuşmalar, bildiriler ve değerlendirme-
ler ışığında bu sempozyumun ortaya çıkardığı ve ile-
riye dönük olarak düşündürdüğü hususlar aşağıda 
belirtilmiştir:

· Toplumumuz ağız kanserleri konusunda bilgi sa-
hibi değildir. Ağızda kanser gelişebileceğini hiç 
bilmeyenlerin oranı % 70’dir. Bu konuda ısrarla 
ve gösterişli şekilde toplumu bilinçlendirme çalış-
malarına gidilmelidir.

· Ağız kanserlerinin teşhis ve tedavisinde diş he-
kimliği, çene cerrahisi, kulak-burun-boğaz, 
plastik ve rekonstrüktif cerrahi, medikal on-

koloji, radyasyon onkolojisi, psikiyatri gibi farklı 
disiplinlerin  ortak girişimlerine gereksinim vardır.

· Diş hekimlerimiz, ağız kanserlerinin erken teşhis 
edilmesi ve erken teşhisteki rolleri konusunda ye-
terli bilgi sahibi değildir.

· Diş hekimlerimiz ağız kanserlerinin erken teşhis 
edilmesinde kendi rollerinin önemi bakımından 
isteklendirilmemişlerdir.

· Ağız kanserlerinin erken teşhisi konusu, diş he-
kimliği eğitimi içinde, şimdiye kadar verilenden 
farklı bir anlayışla ele alınmalıdır.

· Mezuniyet sonrası sürekli eğitim anlayışı kapsa-
mında, ağız kanserlerinin erken teşhisi için diş 
hekimleri eğitime alınmalı ve mesleki yönden yeni 
kazanımlar elde etmeleri sağlanmalıdır.

· “Birinci” sıfatı verilerek gerçekleştirilen bu sem-
pozyumun belirli ararlarla sür-
dürülerek konunun toplum 
önünde ve bilim-
sel değerde 
tartışılması 
sağlanma-
lıdır.
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 Türkiye de Bilimsel Dişhekimliğinin yüzüncü yılı kutlamaları çerçeve-
sinde  futbol ve tenis turnuvaları finalleri 23-26 Nisan 2008 tarihlerinde 
Antalya’da düzenlendi.  Daha önce yapılması planlanan Briç turnuvası 
ise, yeterli katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edildi. Antalya’da 
yapılan final müsabakaları çok çekişmeli geçti. Yapılan müsabakalar 
sonucunda;

Teniste;
• Tek bayanlarda Ankara Dişhekimleri Odasın’dan Ruhsan Sencer bi-

rinci, Yasemin Şengül ikinci; 
• Tek erkeklerde yine Ankara Dişhekimleri Odasından Yalçın Ergir bi-

rinci, Faruk Demir ikinci;
• Karışık çiftlerde Sevinç Sayın - Salih Bayraktaroğlu birinci, Nurhan-

Faruk Demir çiftti ikinci oldu. 
Futbolda ise;

• İstanbul, Bursa, Hatay, Ankara, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş 
Dişhekimleri  Odalarını temsilen katılan 7 futbol takımı lig usulü bir-
birleriyle karşılaştılar.
Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda, birinciliği  İstanbul Diş-

hekimleri Odası Futbol takımı alır iken, İkinciliği Bursa, üçüncülüğü ise 
Hatay Dişhekimleri Odası aldı. Turnuva da Ankara Dişhekimleri Odasını 
temsil eden Hacettepe Üniversitesi Futbol takımı ise beşinci oldu. 

Turnuvada kazanan finalistlere kupaları, 26 Nisan Cumartesi akşamı 
düzenlenen gala yemeği’nde verildi.

Tüm odaların ortak görüşü olarak bu yarışmaların her yıl düzenlen-
mesi, organizasyonda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, organizasyon ko-
mitesinde odaların birer  temsilcisinin bulun-
ması, katılanların daha geniş bir şekilde 
ödüllendirilmeleri konusunda  ortak 
temennilerinde bulunuldu.

Turnuvaya katılan ve odaları-
nı temsil eden tüm meslektaş-
larımızı kutlarız.

TDB 100. Yıl 
Turnuvaları’nın Finalleri 
Antalya’da yapıldı.
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12. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası organlarına 
seçilen Yönetim Kurulu , Denetleme  Kurulu , Disiplin 
Kurulu ve TDB Delegasyonu üyeleri ve Ankara Dişhe-
kimleri Odası üyesi meslektaşlarımızın  katılımı ile 8 Ma-
yıs 2008 Perşembe günü saat 11:00’da Anıtkabir ziya-
reti gerçekleştirildi.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Ankara Dişhe-
kimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr.Merih 
BAYKARA’nın yazmış  olduğu metin aşağıdadır.

Yüce Atatürk

Dedin ki...

 “İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik , geçici 
Mustafa Kemal…İkinci Mustafa Kemal onu “ben” kelime-
siyle ifade edemem; o,ben değil, bizdir! O, memleketin 
her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğ-
raşan aydın ve savaşçı bir topluluktur.

Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşeb-
büslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tahmin içindir. 
O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, 
yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

 Evet Yüce Atatürk,

Mustafa Kemal biziz, hepimiziz.

“Manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir doğma, 
hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim 
manevi mirasım, ilim ve akıldır.” Dedin.

Bizler de o mirasın, ilkelerinin ve devrimlerinin yolundan 
asla ayrlmayacak olan, Başkent yaparak onurlandırdığın 
Ankara’nın Dişhekimleri, Mustafa Kemaller olarak huzu-
runda duyduğumuz özlemle şükranlarımızı sunuyoruz.

Ankara’lı
Dişhekimleri
Anıtkabir’de
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“Ülkemizde Dişhekimliği eğitimi” çalışma 
grubu 1-2 Temmuz 2008 tarihlerinde Prof. Dr. 
İnci OKTAY başkanlığında, Prof. Dr. Gökhan 
ALPASLAN, Prof. Dr. Nil ALTAY; Prof. Dr. Özen 
Doğan ONUR, Dr. A. Altuğ Çilingir, Dişhekimi 
Jülide AĞILÖNÜ, Dişhekimi Zeynep AKTAŞ, 
Dişhekimliği Fakültesi öğrencisi Mahir SÜDE-
MEN çalışmalarını tamamlayarak  hazırladıkları 
raporu, 2 Temmuz 2008 günü yapılan bir otu-
rumda sundular. 

Çalışma grubu raporunu dört ana başlıkta 
toplayarak;

* Eğitim bilimlerindeki gelişmelerin Dişhekimliği 
eğitiminde uygulanması

* Uluslararası dişhekimliği eğitimi standartları-
nın ulusal koşullara uyumlandırılması

* Üniversite sonrası eğitim programlarında 
mesleki gelişim ve akademik gelişimin ayrı 
programlar      altında sürdürülmesi

* Ulusal Dişhekimliği akreditasyon kurumunun 
alt yapısının oluşturulması ve ulusal çalışma-
ların başlatılması 

konu başlıkları altında çalışmalarını tamamla-

yarak, görüşlerini bir rapor halinde  bildirmişler-
dir.

TDB Yönetim Kuruluna sunulmasına karar 
verilen raporun görüşmelerinde söz alan Prof. 
Dr. Özen Doğan Onur  bu meslek sorunları 
sempozyumunda, TDB ’ nin Dişhekimliği eğitimi 
konusunun çalışma grubu toplantılarında gö-
rüşülmesinin, bu konuda ciddi bir uyanış vardır 
anlamına geldiğini belirterek, üniversitelerde bu 
farkındalığın arkasında olacaktır dedi.

Görüşler hakkında değerlendirmelerde bulu-
nan Çalışma grubu başkanı Prof. Dr. İnci OKTAY 
ise Avrupa Birliği 127 yeterlilik alanına göre ders 
programlarının  gözden geçirileceğini, Üniver-
sitelere gönderilen multidisipliner ders konusu 
başlıklarının, alt başlıklarla örtüşüyor olduğunu, 
eksikliklerin olmadığını hatta fazlalıkların bulundu-
ğunu ifade etti. Prof.OKTAY, multidisipliner ders 
ihtiyacının çok yüksek olduğunu belirterek eğitim 
sisteminde ciddi bir revizyona ihtiyaç bulundu-
ğunu, Üniversite sonrası eğitim programlarında 
akademik kariyer ile klinisyenliğin ayrılmasının 
gerektiğini, ülkemizdeki uygulamanın başından 
beri yanlış olduğunu söyledi.

Meslek Sorunları
Sempozyumu Çalışma Grubu
“Ülkemizde Dişhekimliği eğitimi”
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Görüşmelerde söz alan Prof. Dr. Serdar ÇİN-
TAN ise raporun hazırlanmasında  ve özellikle bu-
güne kadar yapılan eğitim çalışmalarında emeği 
geçen Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN ve çalışma 
grubuna teşekkür ederek çalışma grubu raporu-
nun başarılı olması temennisinde bulundu.

ÜLKEMİZDE DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (01-02 Temmuz 
2008)

Bilimsel Dişhekimliğinin Yüzyıl Kongresi ( Türk 
Dişhekimleri Birliği 15. Uluslar arası Dişhekimliği 
Kongresi) III. Eğitim Kurultayı kapsamında dü-
zenlenen “Ülkemizde Dişhekimliği eğitimi” konu-
lu çalışma grubu 1-2 Temmuz 2008 tarihlerinde  
toplanarak aşağıda yazılan raporun TDB Yöne-
tim Kurulu’na sunulmasına karar vermiştir.

• Eğitim bilimlerindeki gelişmelerin Dişhekimliği 
eğitiminde uygulanması

• Eğimticilerin eğitimi programlarının 
tamamlanması

• Öğrenme öncelikli eğitim modellerine eğitim 
içinde yer verilmesi

• Multidisipliner ve konu esaslı modüler 
eğitime geçilmesi

• Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 
yenilenmesi

• Uluslararası dişhekimliği eğitimi 
standartlarının ulusal koşullara 
uyumlandırılması

• Dişhekiminin uluslar arası düzeyde sahip 
olması gereken yeterlilik alanlarının 
değerlendirilmesi

• Dişhekiminin ulusal düzeyde sahip olması 
gereken yeterlilik alanlarının belirlenmesi, 
benimsenmesi ve eğitim programının bu 
alanlara göre yeniden oluşturulması

• Periyodik olarak eğitim programlarının 
gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

• Üniversite sonrası eğitim programlarında 
mesleki gelişim ve akademik gelişimin ayrı 
programlar altında sürdürülmesi

• Ulusal Dişhekimliği akreditasyon kurumunun 
alt yapısının oluşturulması ve ulusal 
çalışmaların başlatılması

Meslek Sorunları Sempozyumu 
Çalışma Grubu

“Sürekli Dişhekimliği Eğitimi”

 “ Sürekli Dişhekimliği Eğitimi ” çalışma gru-
bu 1-2 Temmuz 2008 tarihlerinde Prof. Dr. 
Onur ŞENGÜN başkanlığında, Prof. Dr. Hakan 
AKINCIBAY, Prof. Dr. Serdar ÇİNTAN, Prof. DR. 
Semih ÖZBAYRAK, Prof. Dr. Taner YÜCEL, Dr. 
Ayşe KOÇAK, Dişhekimi Yavuz YENİDÜNYA, 
Dişhekimi Pınar SATIOĞLU toplanarak çalış-
malarını tamamladılar  ve hazırladıkları raporu, 2 
Temmuz 2008 günü yapılan bir oturumda sun-
dular. TDB Yönetim Kuruluna sunulmasına karar 
verilen raporda öncelikle  ülkemizdeki sürekli diş-
hekimliği eğitimindeki mevcut durumun değer-
lendirilmesi yapılarak, çözüm önerileri sunulmuş-
tur.Çalışma grubu raporunda  SDE ’nin zorunlu 
hale getirilmesi için ‘Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yö-
netmelikte değişiklik yapılmasının önerilmesine, 
yasal zorunluluk gerçekleştikten sonra ise SDE 
önergesi yönetmelik halinde düzenlenerek, Sağ-
lık Bakanlığı, Fakülteler ve Bilimsel Derneklerin 
görev ve sorumluluklarının yeniden belirlenmesi 
konusunda görüş bildirilmiştir. 

Yine mezun olan dişhekimlerinin serbest ça-
lışma hakkı elde edebilmek için AB ülkelerinin 
eğilimine paralel olarak mezuniyet sonrası staj 
yapma zorunluluğu getirilmesi uygun görülmüş-
tür. Ayrıca SDE etkinliklerine katılımların artırıl-
ması konusu ele alınmış ve farklı yeni yöntem-
lerin kullanılmasının katılıma etkileri tartışılmıştır. 
Çalışma grubu “Hatalı Uygulamalar Yasası” ve 
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“Dişhekimliğinde Tanı ve Tedavi Protokol-
leri” nin bir an önce tamamlanması üzerinde de 
durmuşlardır.

SDE etkinliklerinin kredilendirilmesinde ve 
sertifika verilmesi konusunda  kriterlerin  tekrar 
gözden geçirilip, önerilen kriterlerin yeni düzen-
lemelerde değerlendirilmesi önerilmiştir. 

Raporun dinleyicilere sunulmasından sonra, 
rapor hakkında ilk söz alan Ankara Dişhekimleri 
Odası Başkanvekili Serdar SÜTCÜ, son yıllar-
da ticari amaçlı, denetlenelemeyen, çok sayıda 
katılım belgeli kursların açıldığını, bir çoğunun 
katılımcılara artı değer katmadığını belirterek, 
hazırlanan çalışma  raporunun bu konuda ne 
katkı sağlayacağını, ayrıca odaların  “eğitim-
uygulama birimi” oluşturabilmeleri için Sağlık 
Bakanlığı’ndan ruhsat alınmasının gerekliliğinin 
açıklanmasını istemişlerdir. Konu ile ilgili açıkla-
mada bulunan SDE Komisyonu Çalışma Grubu 
Başkanı Prof. Dr. Onur ŞENGÜN ; bu kursları 
düzenleyenlere, SDE kredilendirilmesinde gerekli 
olan tüm koşulları yerine getirdikten sonra onay 
vermekten başka bir yapacaklarının olmadığını 
belirterek, ikinci konuda odaların hasta üzerinde 
pratik yapılan / yaptırılan uygulamalarda oluşa-
cak komplikasyonlarda ki sorumluluğu belirleme 
açısından böyle bir düzenlemeye, ruhsatlandırıl-
maya gerek olduğunu belirtmişlerdir.

Konu hakkında ikinci söz alan oturum başka-
nı ve TDB Başkanvekili  Prof. Dr. Murat AKKAYA 
ise aynı konu üzerinde devam ederek, ortada bir 
kurs kirliliği oluştuğunu, çok sayıda sadece tica-
ri amaçlı olan bu kursların meslektaşlarımıza bir 
şeyler katmadığını belirterek, bu konuda yasal 
bir düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtmiş-
lerdir.

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Gökhan AL-
PASLAN ise öğrencilere yaptırılması düşünülen 
stajların gerekli olup olmadığı konusunda net 
bir fikir geliştiremediğini, bu konuda ki görüş-
lerin önemli olduğunu, bu görüşlerden sonra 
belki bir şeylerin şekillenmeye başlayacağını 
belirtmişlerdir.

Konu hakkında cevap veren SDE Çalışma 
Grubu Başkanı Prof. Dr. Onur ŞENGÜN, bu 
konunun ilk defa burada konuşularak bu fikrin 
temellerinin bu sempozyumda dillendirildiğini, 
daha sonraki çalışmalarda şekillenmelerin olabi-
leceğini belirterek, yaptırılması düşünülen, öne-
rilen bu stajın fakültelerde kapsamlı staj yapan 

öğrencilere artı bir şeyler öğretmenin amaçlan-
madığını asıl hedefin muayenehane işletmecili-
ği konusunda, bir muayenehane nasıl yönetilir, 
hasta ile karşılıklı ilişkiler, v.s anlamında  bilgiler 
kazandırmak olduğunu, hatta bu konuda oda-
ların belirleyeceği, disiplin cezası almamış, SDE 
kredilendirmesini tamamlamış muayenehanele-
rin seçilebileceğini belirtmişlerdir.

SDE kredilendirme sisteminin zorunlu hale 
gelip gelmeyeceği sorusu üzerine söz alan Prof. 
ŞENGÜN bunun için çalıştıklarını bu sistemi 
oturtmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca on-
line eğitimi konusunda çalışmaların tamamlandı-
ğını, kısa bir süre sonra bu uygulamayı başlata-
caklarını belirtmişlerdir.

Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Çalışma Grubu 
Raporu (01-02 Temmuz 2008)

Bilimsel Dişhekimliğinin Yüzyıl Kongresi (Türk 
Dişhekimleri Birliği Uluslar arası Dişhekimliği 
Kongresi) III: Eğitim Kurultayı kapsamında dü-
zenlenen Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE) ko-
nulu çalışma grubu 1-2 Temmuz tarihlerinde 
toplanarak aşağıda yazılan raporun TDB Yöne-
tim Kurulu’na sunulmasına karar vermiştir.

Sürekli Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Du-
rum

Ülkemizde SDE örgütlenmesini oluşturmak, 1. 
sürdürmek, denetlemek ve kurumlar arası iş-
birliğini sağlamak görevini TDB-SDE Yöner-
gesine göre Türk Dişhekimleri Birliği yürüt-
mektedir. Kurulda 3 üye ile temsil edilmekte-
dir. Sağlık Bakanlığı SDE Yüksek Kurulunda 
(SDEYK) bir üye ile temsil edilmekte ve bazı 
Ağız  Diş Sağlığı merkezlerinde bilimsel etkin-
lik düzenlenmektedir. Dişhekimliği Fakültele-
rimiz 3 üye ile SDEYK’da temsil edilmektedir. 
Düzenledikleri bilimsel etkinlik sayısı diğer ku-
rumlara oranla düşüktür. Bilimsel Dernekler 
kurulda 2 üye ile temsil edilmekte ve Dişhe-
kimleri odalarından sonra en yüksek sayıda 
bilimsel etkinlik düzenlemektedir. 1988 yılında 
tüm Türkiye de 31 bilimsel etkinlik yapılması-
na karşın, 2007-2008 döneminde 327 etkin-
lik yapılmıştır. Bu büyük artışı SDE sisteminin 
başarısına bağlamak mümkündür. Sistemin 
yürürlükte olduğu 10 yıl içersinde 15000 diş-
hekimi bilimsel etkinliklere katılmış ancak şu 
anda sertifikalı dişhekimi sayısı 1420’dir. Bu 
rakamlar SDE etkinliği sayısının çok artması-
na rağmen katılan dişhekimi sayısının yeterli 
düzeyde artmadığını göstermektedir.
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 2. yarısında yeni 
mezunlara dişhekimi olarak serbest çalışma 
izni verilmeden önce belirli sürelerle mezuni-
yet sonrası staj yapmaları zorunlu kılınmıştır. 
Örnek gösterirsek bu staj İngiltere’de 12, 
Almanya’da 24, Slovakya’da 36 aydır. Ülke-
mizde ise henüz mezuniyet sonrası staj zo-
runluluğu yoktur. Bütün Avrupa Birliği ülke-
lerinde dişhekimlerinin SDE almaları en azın-
dan etik bir zorunluluk olarak görülmektedir. 
10 ülkede ise yasal olarak zorunludur. Birkaç 
ülkede ise; bunun yasal  zorunluluk haline 
getirilmesi tartışılmaktadır. SDE’nin zorunlu 
katılım süreleri farklı ülkelerde yılda 10 saat ile 
50 saat arasında değişmektedir.

Bazı etkinliklerde konuşmacıların formasyo-3. 
nunun yeterli olmadığı gözlenmektedir. Ayrı-
ca hasta üzerindeki uygulamaların yer aldığı 
etkinliklerin hijyenik olmayan ortamlarda ya-
pıldığı saptanmıştır.

Çözüm Önerileri

SDE’nin zorunlu hale getirilmesi için neler ya-1. 
pılmalıdır?

 Çalışma grubu SDE’nin yasal zorunluluk hale 
getirilmesini ve bunun için de “Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Ku-
ruluşları Hakkında Yönetmelik” te değişiklik 
yapılmasının önerilmesine karar vermiştir. 
Yasal zorunluluk gerçekleştikten sonra SDE 
yönergesi yönetmelik halinde düzenlenerek; 
TDB, Sağlık Bakanlığı, Fakülteler ve Bilimsel 
Derneklerin görev ve sorumlulukları yeniden 
belirlenmelidir. Çalışma grubu mezun olan 
dişhekimlerine serbest çalışma hakkı elde 
etmek için AB ülkelerinin eğilimine paralel 
olarak belirli bir süre mezuniyet sonrası staj 
zorunluluğu getirilmesini uygun görmüştür.

Serbest, kamu kurum ve kuruluşlarında ça-2. 
lışan dişhekimlerinin SDE etkinliklerine ka-
tılımının artırılması için neler yapılabilir? SDE 
etkinlikleri için farklı ve yeni yöntemlerin kulla-
nılması (online eğitim,vb) ve bunların katılıma 
etkisi neler olabilir?

 Serbest çalışan dişhekimlerinin yasal  zorun-
luluk oluşana kadar SDE etkinliklerine katılımı-
nı arttırabilmek için TDB’ye bu konuya ayıra-
cağı bütçe doğrultusunda hareket etmesinin 
önerilmesine, kamuda çalışan dişhekimlerinin 
SDE etkinliklerine katılımını arttırmak için ise 
etkinlik süresince mazeret izninde sayılmala-

rının sağlık bakanlığına önerilmesine karar ve-
rilmiştir. Çalışma grubu “Hatalı Uygulamalar 
Yasası” (malpraktis) ve “Dişhekimliğinde Tanı 
ve Tedavi” Protokollerinin tamamlanıp bir an 
önce yürürlüğe girmesinin SDE etkinliklerine 
katılım üzerinde çok olumlu etki yapacağını 
düşünmektedir. Online ve interaktif eğitim 
konusunda TDB eğitim komisyonunun, diş-
hekimliği fakülteleri eğitim komisyonları ile 
görüşmelerinin önerilmesine karar verilmiştir.

SDE etkinliklerinin kredilendirilmesinde kriter-3. 
ler ne olmalıdır? (içerik, konuşmacı, düzen-
lenen yer, ücret, vb) SDE etkinliklerinin kre-
dilendirilmesinde aşağıdaki kriterler dikkate 
alınmalıdır.

Etkinliğin sunucuları en az doktor/uzman a) 
düzeyinde olmalıdır. Diğer konuşmacılar 
hakkında onay verme yetkisi SDEYK’ya 
aittir.

Hasta üzerinde yapılan uygulamaların b) 
kamu kurumları ve fakülteler hariç Sağlık 
Bakanlığından ruhsatlandırılmış yerler-
de yapılması uygun görülmüştür. Ancak 
dişhekimleri odalarının bu uygulamala-
rın yapılacağı “eğitim-uygulama birimi” 
oluşturabilmeleri için Sağlık Bakanlığınca 
gerekli yasal düzenlemenin yapılmasının 
önerilmesine karar verilmiştir.

Çalışma grubu Türkiye’de düzenlenen c) 
tüm bilimsel etkinliklerde katılım belge-
si verebilmek için SDEYK’ya başvuruda 
bulunulmasının zorunlu hale getirilmesinin 
yasal zeminin TDB tarafından hazırlanma-
sına karar vermiştir.

Sürekli Dişhekimliği Eğitimi sertifikası verilme-4. 
sinde hangi kriterler göz önüne alınmalıdır?

SDE sertifikasının geçerlilik süresi 4 yıl olma-
lıdır. SDE sertifikasını alabilme kredisi 160 (4 yıl 
için 40 saat’lik eğitim) olmalıdır. Yıllara göre kredi 
dağılımı SDEYK kararına göre düzenlenmelidir. 
Her dişhekiminin 4 yıllık süreç içersinde SDEYK 
tarafından kredilendirilmiş ilk yardım eğitimi al-
ması zorunlu olmalıdır. Yazılı ve elektronik ortam 
SDE etkinliklerinden alınan krediler toplam kredi-
nin %25’ini geçmemelidir.

Dişhekimleri odaları her yıl için en az 40 kre-
dilik (10 saatlik) SDE etkinliği düzenlemelidir. 
Maddi olanakları yetersiz odalara bu etkinlikler 
için gerekli mali destek TDB tarafından sağlan-
malıdır.
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POS Cihazı
Bulundurma
Zorunluluğu
Ertelendi.

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı’nın 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile meslektaşlarımıza 1 Haziran 2008 tarihin-
den itibaren POS makinesi bulundurma zorunluluğu getirilmişti.

1 Haziran 2008 tarihinden itibaren meslektaşlarımız için getirilen POS cihazı bulundurma zorunlu-
luğunun, 1 Eylül 2008 tarihine ertelendiğine ilişkin 382 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30 Mayıs 
2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeni POS cihazlarını 01.06.2008 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacak meslektaşlarımız, ser-
best meslek makbuzu düzenlemeyecek.

379 sayılı genel tebliğe uygun POS cihazlarını 01.06.2008 tarihinden itibaren kullanmaya başlaya-
cak meslektaşlarımızın, bu cihazlarla düzenlenen belgelerinin “serbest meslek makbuzu” olarak kabul 
edileceği, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlemeyeceklerine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından 30.05.2008 tarih ve VUK-36/2008-6/POS Belgesi -1 sayılı  sirküler yayınlanmıştır.

POS cihazı bulundurma zorunluluğunun 
ertelendiğine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 

30 Mayıs 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26891

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 382)

5 – Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler 
Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucularını Bulundurma ve Kullanma Mecburi-
yetinin Başlama Tarihi

379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde2, serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin 
(diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde anılan Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı 
okuyucuları (POS) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunlu-
luğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek 
faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilme-
sinin uygun görüldüğü ve bu uygulamanın 1/6/2008 tarihinden itibaren başlayacağı açıklanmıştır.

Ancak, öngörülen sistemin yeni bir uygulama olması, güvenli ve amaca uygun bir şekilde kullanılma-
sının büyük önem arz etmesi sebebiyle, sistemi kuracak ve kullanacak olan mükelleflerin gerekli teknik 
ve uygulama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmelerinin temini bakımından, söz konusu uy-
gulamanın başlangıç tarihi 1/9/2008 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.



Odamızın  POS Cihazı hakkında  Bankalarla görüşmeleri.

15-05-2008 tarihli TDB genelgesi ile ülke çapında yaygın şube ağına sahip Akbank, Garanti Bankası, İş Ban-
kası ve Yapı Kredi Bankası ile yapılan görüşmeler sonucu alınan teklifler Odalarımıza gönderilmiştir.

Meslektaşlarımız Bankaların uygulamalarını ADO WEB sayfasından (www.ado.org.tr) öğrenebilirler.

Bankalarla yaptığımız görüşmeler sonucu üyelerimizin fazla beklemeden POS cihazı alabilmeleri için:

T. İş Bankası Meşrutiyet Şubesi Ebru KILIÇ Tel: (0312) 417 22 84

T. İş Bankası Kızılay Şubesi Seher ÇELEBİ Tel: (0312) 425 92 25

T. İş Bankası Necatibey Şubesi Dilek ŞAHİN Tel: (0312) 231 91 26

T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi Özgür YILDIRIM Tel: (0312) 468 31 62

T. İş Bankası Yukarıayrancı Şubesi Pınar KARAKUŞ Tel: (0312) 440 14 71’den dahili 12 ile irtibata geçilebilir.
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Dişhekimlerinin Vergi
Beyannamelerini
Elektronik 
Ortamda
Vermelerinin
Yolu Açıldı..!

Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan 
ve 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 376 
sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile elektronik beyanname uygulamasının yaygın-
laştırılması amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. 
Bu düzenlemeye göre, serbest meslek faaliyeti 
sebebiyle gerçek usulde vergilendirilen mükel-
leflerin gelir vergisi, geçici vergi, muhtasar ve 
KDV beyannamelerini elektronik ortamda gön-
dermelerine karar verilmiştir. Bu Tebliğ’de 340 
numaralı Tebliğ’den farklı olarak, mükellefler 
hiçbir parasal sınırı olmaksızın beyannamelerini 
elektronik ortamda gönderme zorunluluğu kap-
samına alınmışlardır. Bir başka ifadeyle, mesle-
ğini serbest olarak yürüten bütün dişhekimleri-
nin Kasım ayından başlayarak, beyannamelerini 
elektronik beyanname olarak vermeleri zorunlu 
hale getirilmiştir.

Meslektaşlarımızın Vergi Dairesi Müdürlük-
lerine yaptıkları başvurularda,  dişhekimlerine 
elektronik ortamda beyanname verebilmeleri için 
kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesinin müm-
kün olmadığı, beyannamelerini ancak mali mü-
şavirler aracılığıyla verebilecekleri belirtilmiştir.

Bu gelişme üzerine bir meslektaşımıza vergi 
beyannamesini elektronik ortamda verebilmesi 
için gerekli olan kullanıcı kodu, parola ve şifre 
verilmemesi işleminin iptali ve ivedi olarak yürüt-
menin durdurulması istemiyle, TDB Hukuk Mü-
şaviri tarafından Bursa 2.Vergi Mahkemesinde 
dava açılmıştır.

TDB tarafından  üstlenilen davada Bursa 
2.Vergi Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı 
vermiştir. Bu karar uyarınca davacı dişhekimine 
ve işlemin hukuka aykırılığı genel olarak belirlen-
miş olması sebebiyle bütün dişhekimlerine,  ge-
rekli şifre ve parolanın en geç bir ay içinde veril-
mesi gerekmektedir.

Böylece dişhekimlerinin vergi beyannamele-
rini elektronik ortamda verebilmelerinin ve bağlı 
bulundukları vergi dairelerine başvurarak kullanı-
cı kodu, parola ve şifre alabilmelerinin yolu açıl-
mıştır.

Ancak mahkeme kararının ibrazına rağmen 
bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuran 
meslektaşlarımıza Maliye Bakanlığı’nın yazısı ol-
madığı gerekçesiyle kararın uygulanamayacağı 
ifade edilmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği’nce, Dişhekimlerine 
gerekli kullanıcı kodu, parola ve şifrenin verilme-
sinin sağlanabilmesi için Bakanlık tarafından bir 
genelge yayınlanması için gerekli başvuruda bu-
lunulmuştur.
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23 Nisan 1920 günü TBMM açıldıktan 
sonra 1 Mayıs 1920 günü çıkartılan bir ka-
nun ile Bakanlar Kurulu oluşturulmuş, ilk 
kurulan bakanlıklardan bir tanesi de sıhhiye 
ve muavemeti içtimaiye vekaleti (Sağlık Ba-
kanlığı) olmuştur. 

İstiklal savaşı sona erdikten sonra sürat-
le yeni hastahanelerin kurulmasına başlan-
mış; sivil ve askeri hastahanelerine dişheki-
mi kadroları tahsis edilmiştir. 

Atatürk hayatı boyunca Türkiye’nin Diş 
Sağlığı’na son derece önem vermiş döne-
min en iyi uzmanlarından Prof. Dr. Alfred 
Kontorowicz’in Dışişleri Bakanlığı aracılığı 
ile Alman Hükümetine ricada bulunularak 
Türkiye’ye gelmesini sağlamıştır. 

Daha sonraki yıllarda Devlet ve SSK 
hastahaneleri kurulurken diştabibi kadrosu 
ve diş ünitesinin kurulmasına özen göste-
rilmiştir. 

Türk ekonomisi geliştikçe her alanda 
olduğu gibi, özek sektör (Hususi teşeb-
büs) hastahanecilik işine girmeye başla-
mış, 1983 Rejimi ile özel hastahanecilik ün 
kazanmıştır. Globalizasyon (küreselleşme) 

dünya ile, AB (Avrupa Birliği) ise Avrupa 
ile yarışmak veya her alanda olduğu gibi 
Dünyanın veya Avrupanın pazarı olmak 
demektir. Bu nedenle hastahaneciliğimizin 
kusursuz olabilmesi için dişhekimlerine yer 
verilmesi şarttır. Dişhekimi bilgisinin gerek-
tiği alanlarda dişhekimi kullanmamak aşa-
ğıdaki sonuçları verecektir;

Açık kalp ameliyatları: Öncelikle kalp 
kapağı değiştilen hastalarda diş çekimi zo-
runluluğu ortaya çıkınca kan sulandırıcılarını 
alımı durdurulmakta, pıhtı atılımı meydana 
gelmekte ve hasta ölebilmektedir. Aynı şe-
kilde By-Pass operasyonu geçiren hastala-
rın 6 ay süreyle diş tedavisinden kaçınılması 
gerekmektedir. Ne yazık ki açık kalp ame-
liyatlarının yoğunlaştığı son 40 sene içinde 
diş konusu ve dişhekimi ihmali yüzünden 
çok hasta kaybedilmiştir. Çok değerli ho-
camız Prof. Dr. Aydın Aytaç’ın Hacettepe 
Üniversitesine asistan olarak girdiği ilk se-
nede kanal tedavisi iyi yapılmış olsa dahi 
ileride sorun çıkaracağını tahmin ettiği bir 
hastasının alemiyat öncesi röntgenlerini 
tekrar kontrol edip, şüpheli dişin çekilmedi-
ğini görünce bizi ikaz ettiğini ve ameliyatını 

Özel Hastahanelerimiz ve
Dişhekimliği
Prof. Dr. Gürhan Çağlayan
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölüm Başkanı
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erteleyip, önce sorun çıkartacak dişi çektir-
diğini bugün  gibi hatırlarım. O yıllarda açık 
kalp ameliyatına giren her hastada gömülü 
20 yaş dişi, infeksiyonlu dişler çekildikten 
sonra ameliyata alınmış, ve diş sorunu ne-
deniyle hasta kaybı olmamıştır. Aynı şekilde 
2001 yılında by-pass operasyonu gündeme 
geldiğinde beni çok iyi tanımasına rağmen 
Prof.Dr.İlhan Paşaoğlu’nun ilk sorusu “Diş 
sorununuz var mı?” olmuştur.

Devamlı İnfeksiyon, Yüksek Sedi-
mantasyon: En çok dişler sebep olmakta 
röntgen tetkiki yapılmadan karar verileme-
mektedir. 

Kanser Tedavisi: Radyoterapi ve Ke-
moterapi alan hastalarda tedavi öncesi diş 
kontrolünün yapılamaması ölümcül olabil-
mektedir.

Diabet Tedavisi: Diş ve dişeti iltihap-
larında insülin kullanılmasına rağmen kan 
şekeri düşürülememekte, sonuçta diabetin 
bütün komplikasyonları ile hasta kaybedil-
mektedir.

Başağrısı ve Migren: %95’i diş ve 
çene eklemi sorunları ile ortaya çıkmakta 
hastalara kas gevşetici, ağrı kesici ilaçlar 
yüklenmekte sonuçta böbrek ve karaciğer 
harabiyeti ortaya çıkmaktadır.

Ortopedik Cerrahilerde Protez Uy-
gulamaları: İltihaplı diş, dişeti ve çene 
kemikleri protezleri etkilemekte devamlı in-
feksiyon ve şişme ortaya çıkmaktadır. Ba-
zende organlar kesilebilmektedir.

Organ Nakilleri: Organ nakli yapılma-
dan önce diş sorunlarının çözülmesi şüp-
heli dişlerin çekilmesi şarttır. Bu nedenle 
dişhekimi klinik ve radyolojik bulguları de-
ğerlendirecektir.

Kulak-Burun-Boğaz: İnfeksiyon, ağrı, 
işitme, ses kayıplarında dişhekimi olmadan 
başarıya ulaşılamaz.

KardiyoVasküler, SerebroVasküler Gas-
trointestinal, Jinekolojik ve Üriner sistem 
hastalıklarının tedavisinde dişhekimi katkı-
da bulunabilmektedir.

Çocuk kararı verilmeden önce dişheki-
mine gidilmediğinde, hamilelik durumu or-
taya çıkınca meydana gelebilecek olaylar 
üzücü ve erken doğuma sebebiyet verici 
olabilmektedir.

 Göz: Görme kaybı ve çeşitli göz hasta-
lıkları tedavisinde ilk akla gelen diş olmalıdır. 

1967 yılından itibaren öldüğü güne kadar 
Prof. Dr. Tanju Fırat’ın pek çok gömülü ka-
nin, gömülü 20 yaş dişi ve enfeksiyonlu dişi  
çektirdikten sonra hastaların süratle iyileş-
tiklerini görmüşümdür. 

Çeşitli nörolojik ve nöroşirüjik va-
kalar:

Dişhekimi mevcudiyeti ortaya çıka-
cak sorunları önleyebileceği gibi çözümde 
getirebilecektir. Sonuç olarak dişhekimi 
bulundurmayan veya dişhekiminden kon-
sültasyon istemeyen özel hastanelerimizin 
çalışmaları globalleşme ve AB sürecinde 
Türkiye’de oyuncak sanayimizin düştüğü 
duruma düşmesi olabilecektir. Unutma-
yalım ki globalizasyonun en önemli kuralı 
daha geçerli kavramlar ve daha iyi çalışan 
kurumlardır.
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4/B’li Personel,
Askerlik

Dönüşünde
Görevine 

Başlayabilecek…!

Emekli Sandığı Sağlık Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığında Devlet Memur-
ları Kanununun 4/B maddesine göre 
çalışan sözleşmeli sağlık teknikerinin, 
askerlik görevini tamamladıktan son-
ra görevine tekrar döndürülmesi is-
temiyle yaptığı başvurunun reddedil-
mesi üzerine, kararın hukuka ve eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 
iptali için Ankara 7.İdare Mahkemesi-
ne açtığı davada, davacı lehine karar 
verildi.

Mahkeme; Anayasal bir yüküm-
lülük olan askerlik ödevini yerine ge-
tirmek üzere kurumunu haberdar 
ederek görevinden ayrılan davacının, 
görevden ayrılmasının istifa niteliği 
taşımadığını, askerlik dönüşü sonra-
sında göreve başlatılması istemiyle 
yaptığı başvurunun da açıktan atama 
olarak değerlendirilmesinin mümkün 
olmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline 
karar verdi.

Mahkeme ayrıca, 6.6.1978 tarih 
ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Perso-
nel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara 
28.06.2007 günlü, 26566 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 11.06.2007 ta-
rih ve 7/12251 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla eklenen “sınav şartı” başlıklı 
ek 2. maddesinde yer alan sözleşmeli 
personel istihdam edilme yöntemleri-
nin askerlik nedeniyle göreve dönüşü 
kapsamayacağı ve dava konusu iş-
leme gerekçe oluşturmayacağına da 
karar verdi.

Söz konusu karar henüz Danış-
tay incelemesinden geçmemiş olsa 
da, askerlik görevini yerine getirmek 
üzere görevinden ayrılan 4/B’li perso-
nelin askerlik dönüşünde göreve baş-
lamasının yolu açılmış oldu.

Bursa ve 
Hatay’da Sahte  
Dişhekimlerine 

Hapis Cezası 
Verildi..!

Bursa ve Hatay’da diploması 
olmadığı halde dişhekimliği yaptıkları 
belirlenen sahte dişhekimlerine hapis 
cezası verildi.

 
Bursa 1.Asliye Ceza Mahkemesi, 

diploması olmadığı halde dişhekimliği 
yaptığı tespit edilen ve işyerinde diş-
hekimliğinde kullanılan alet ve malze-
meler bulunan diş teknisyeni Seyit Ali 
Çelik hakkında 1yıl 3 ay hapis cezası 
verdi. Mahkeme ayrıca sanığın iş ye-
rinde bulundurduğu aletlerin 1219 
sayılı kanunun 41 maddesi gereğince 
müsaderesine karar verdi.

 
Hatay Dişhekimleri Odası tara-

fından takip edilen davada ise Hatay 
2.Asliye Ceza Mahkemesi; Hüseyin 
Koçak, İbrahim Savaşırkılıç ve Mu-
zaffer Ayar hakkında hastalara dişhe-
kimlerine ait işlemleri yapıp, hastaları 
tedavi ettikleri gerekçesiyle 2’şer yıl 
6’şar ay hapis ve 41 adli gün para 
cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmasına 
karar verdi. Mahkeme sanıklara veri-
len 41 adli gün para cezasının TCK 
52/2 maddesi gereğince sanıkların 
ekonomik ve şahsi hallerde göz önü-
ne alınarak günlüğü takdiren 20,00 
YTL den ayrı ayrı 820,00’şer YTL adli 
para cezasına dönüştürülmesine ka-
rar verdi.

“Sağlık Önce
Ağızda Başlar”

Konulu Kısa 
Metrajlı Filmler 
Tüm Türkiye’de 

Gösteriliyor…!

Türk Dişhekimleri Birliği tarafın-
dan 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında 
ağız diş hastalıklarının yaygınlık ve şid-
detini azaltmaya, toplumda davranış 
değişikliği oluşturmaya ve düzenli diş-
hekimine gitme alışkanlığı yaratmaya 
yönelik filmler ve  afişler hazırlandı.

Toplum kesimlerinde ağız ve diş 
sağlığı konusunda farkındalık yarat-
mayı amaçlayan film ve afişlerde;

Diş ve diş eti hastalıklarının;
Çocuklarda büyüme ve gelişim 

yetersizliğine yol açtığı, 
Kalp, şeker, akciğer hastalıkları-

nın nedenlerinden biri olduğu, 
Erken doğum ve düşük ağırlıklı 

bebek yapma riskini 3-4 kat arttırdığı, 
vurgulanıyor. 

“Sağlık Önce Ağızda Başlar” slo-
ganıyla sevilen Şarkıcı Mirkelam’ın rol 
aldığı ve çocuklar, hamileler ve yaşlılar 
olmak üzere farklı toplum kesimlerine 
yönelik, genel ağız diş sağlığı bakımı 
ve ağız kokusu konularında hazırla-
nan 5 kısa film, 23 Mayıs Cuma günü 
100 sinemada gösterime girecek ve 
iki hafta süreyle yayınlanacak. Kısa 
filmler ayrıca yerel televizyonlarda da 
gösterilmeye başlandı.
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Prim Borçlarının 31 
Temmuz’a Kadar

 Ödenmesi 
Gerekiyor..!

Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Prim borcu olanlar için 22.02.2006 
yılında çıkarılan 5458 sayılı kanun ile 
“Borçların Yeniden Yapılandırılması” 
adı altında bu borçlara ödeme kolay-
lığı getirilmişti. 

Bu kanundan yararlanıp da öde-
mesini yapamayanlar ile bu güne ka-
dar borcu olanlar için 26.05.2008 ta-
rihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 5763 sayılı kanunla 
yeni bir düzenleme daha yapılmıştır. 

Prim borcu ödemesinde kolaylık 
sağlayan bu düzenlemeden faydalan-
mak isteyenlerin en geç 31.07.2008 
tarihine kadar ilgili kurumlara müraca-
at etmeleri gerekmektedir.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı ko-
misyonunun çalışmaları bünyesinde 
odamız üyesi Dişhekimi Nakiye İlik 
Yıldız 6 Mayıs 2008 tarihinde Özel 
Arı Okulları 2 sınıf öğrencileri ve okul 
öğretmenlerine “Dişhekimliği, Ağız ve 
Diş Sağlığı” konulu paylaşım toplantısı 
yapmıştır.

Ankara Dişhekimleri Odasının 
hazırladığı Eğitim CD’si ile öğrencile-
ride çalışmanın içine katarak bir “Diş-
hekimliği Mesleği Tanıtımı ile Ağız ve 
Diş Sağlığı” bilinçlendirme sunumu 
gerçekleştirilmiştir.

Bağımsız İlaç 
Promosyonu Etik 

Kurulu

Tüketici Konseyi, aralarında Türk 
Dişhekimleri Birliği’nin de bulunduğu 
bağımsız bir İlaç Promosyonu Etik 
Kurulu oluşturulmasını kararlaştırdı. 
Tüketici Dernekleri Federasyonu 2007 
yılını “ Etik  Olmayan ilaç Promosyo-
nu” ile mücadele yılı ilan edeildiğini 
belirterek, ülkemizdeki tüketicilerin, 
inanılır, güvenilir, açıklayıcı, bilinçli ilaç 
ve sağlık bilgilerine erişimi iyileştirmek 
ve AB standartlarına  uyum sağlamak 
için Türk Tabipler Birliği, Türk Ecza-
cılar Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, 
Hasta Hakları Dernekleri, sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, Tüketici Dernekleri 
Federasyonu ve İlaç İşverenleri örgü-
tünden oluşan bir “ İlaç Promosyonu 
Etik Kurulu” oluşturulması kararlaştı-
rılmıştır.

Toplum Ağız ve Diş 
Sağlığı Komisyonu 
çalışmaları devam 

etmekte...

Temporomandibular 
Eklem 

Travmaları
Sempozyumu

Temporomandibular Eklem Trav-
maları Komplikasyonları ve  Tedavileri  
Sempozyumunun dördüncüsü 25-26 
Nisan 2009 tarihlerinde Ankara Üni-
versitesi Dişhekimliği Fakültesinde 
düzenlenecek. TME travmalarında 
erişkin ve çocukta teşhis, konservatif 
ve cerrahi yaklaşımlar, TME kompli-
kasyonlarında çocuklar ve erişkinler-
de tedavi yaklaşımlarının tartışılacağı 
sempozyum iki gün sürecek. Sem-
pozyuma katılmak isteyenler için.

Başvuru adresi;  
Prof. DR. Orhan GÜVEN
tmesempozyum@gmail.com
www.tmesempozyum.com
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3M ESPE’ den Her ihtiyacı karşılayan 
adezivler

Adezivlerle özeleşmiş bir şirket olarak tanınan 3M, 
dental adezivlerde de her ihtiyacı karşılıyor. Eğer 3M  

ismini yaygın olarak tanınır hale getiren bir teknoloji 
varsa o da geliştirdiği adeziv teknolojileridir. Son 

aylarda pazara sunduğu yeni adezivler ile göz önünde 
olan 3M ESPE, Adper çatısı altında 5 farklı adevizi 
ile farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek ürün gamına 

kavuştu. Her dişhekimi kullandığı adezivlerde  farklı 
özellikleri önceliklendirmektedir. Kimi dişhekimi için 

uygulama süresi önemliyken kimi dişhekimi adezivlerde 
endikasyon zenginliği, aşama sayısı, göz ile kontrol 
imkanı, radyopasite veya uygulama kolaylığı arıyor. 
Öncelik ne olursa olsun 3M ESPE’nin farklı tedavi 

ihtiyaçlarına, vaka ve hekim beklentisine yönelik bir 
adezivi mutlaka bulunuyor.

Endodontik fırçalar anguldrua yardımıyla 
kullanılmakta olup şekillendirilmiş kök kanalının 

son temizliğinde çok etkili malzemelerdir. konik bir 
formda olduğu için kanal içinde etkili bir temizlik 
sağlar ve artık maddelerin dentin duvarlarından 

uzaklaştırılmasına yardımcı olur. 300 dev/dk 
süratle kullanılmalıdır NaOCl ve EDTA ile birlikte 

kullanılabilir. Özellikle enfekte kanallarda ve 
retreatment sonrasında kanal içindeki artıkların 

uzaklaştırılmasında oldukça yarar sağlayacağı göz 
ardı edilmemelidir.

Endodontik Fırçalar

Flexi-post fiber yeni bir post sistemidir. Kanalda bir 
bonding malzemesine ihtiyaç duyulmadan retansiyon 

sağlayan bir post sistemidir. Bu retansiyonu sağlamasının 
yanında özel yapısı nedeniyle kanalda bir strese neden 
olmaz ve estetiktir. Retantif kor yapısı sayesinde de kor 

materyalinin kolayca tutunmasını sağlar. Bu yeni ürünün bir 
avantajıda dentine yakın elastikiyet modulu sayesinde kırık 
riski minimal olmaktadır. Ayrıca kompozit reçine yapısında 
olması nedeniyle kor materyali ile yapıştırıcı siman aracılıgı 
ile dentine monoblok olusturmaları gibi önemli avantajları 

vardır.

Flexi-post 

Flexi-Post®

Fiber

ESSENTIAL �
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IMPORTANT:
Read pages 7 through 12
for Technique first.

eni bir post sistemi: Flexi-Post®Fiber

Flexi-Post®Fiber yeni bir
post sistemidir. Kanalda bir
bonding malzemesine ihti-
ya~ duyulmadan retansiyon
saglayan bir post sistemidir.
Bu retansiyonu

saglamanln yanln-
da ozel yaplsl nedeniy-

-'lalda bir strese neden olmaz ve este-
- -:::r. Retantif kor yaplsl sayesinde de kor

c-eryalinin kolayca tutunmaSln1 saglar.

nlma sunuldugunda, uretici firma hem ak-
tif retansiyonlu olu~u hem de ozel yaplsl
nedeniyle kanal duvarlannda minimal
stres olu~turdugu iddiaslnl one surmu~tu .

Fiber teknolojisi-
,- nin di~hekimli-

ginde kullanilma-
ya ba~lamasl ile

kanal i~i postlar konusunda
onemli bir a~ama kaydedilmi~tir. Dentine
yakln elestikiyet modulusleri sayesinde kl-
rlk riski minimalize olmaktadlr. Ayrlca
kompozit re~ine yaplslnda olmalarl nede-
niyle kor materyali ile yapl~tlrlcl siman

- itorun Yorumu
Jaslanmaz ~elik Flexi post ilk kez kulla-

(Re~ine siman)aracillgl ile de dentinle mo-
noblok olu~turmalan gibi onemli avantaj-
Ian vardlr. Bu yeni urunde, hem Flexi-
Post'un ~ekil avantajl, hem de fiber malze-
mesinin yaplsal avantajlan bir araya gel-
mekte gibi gorOnmekte ancak klinik
ba~arl yapilan ~all~malarla des-
teklendigi takdirde bu konuda
kesin bir ~ey soylemek mOm-
kOn olabilir. Ama kok kanall
destekli restorasyonlar
i~in enteresan bir mal-
zeme olarak deger-
lendirilebilir.

Fiber teknolojisinin dişhekimliginde 
kullanılmaya başlaması ile kanal içi postlar 

konusunda önemli bir aşama kaydedilmiştir. 
Dentine yakın elastikiyet modülü sayesinde 

kırık riski minimalize olmaktadır. Ayrıca 
kompozit reçine yapısında olmaları nedeniyle 

kor materyali ile yapıştırıcı siman aracılığı ile de 
dentinle monoblok

oluşturmaları gibi önemli avantajları vardır.

Erhan Tüzgiray
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AMX Akıllı Mekan Otomasyonu yaşam 
alanlarınızı rahatlatmak ve hayatınızı kolaylaştırmak 

için sizin ihtiyaçlarınıza uygun hizmeti, kullanım 
kolaylığı ile size sunuyor. Teknolojinin her alanda 

gelişmesi sonucunda evler, işyerleri ve sahip 
oldugumuz tüm alanlar teknolojik ürünlerle dolu. 

Tüm bunları ayrı ayrı kontrol etmek hem zor 
hem de çok karışık. AMX, bu karışıklığı ortadan 

kaldırmak için uygun hizmeti, en iyi şekilde 
sunmayı hedefliyor. AMX yeni ürünü kablosuz 

MVP 5200i ile sunduğu hizmetleri kolaylıkla 
kontrol etmeye imkan tanıyor. İlk bakışta ince ve 
küçük görüntüsü ile göze hitap etmenin yanısıra 

MVP 5200i; flat ekranı, yüksek çözünürlüklü 
ekran görüntüsü, aşağı/yukarı ve sağ/sol tuşları 

ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Hem masaüstü hem 
de duvar tipi olmak üzere 2 farklı kullanıma uygun 

olarak tasarlanan cihazın parlak beyaz ve parlak 
siyah olmak üzere iki rengi bulunuyor. Daha hızlı 

işlem hacmini daha az enerji sarfederek yapan 
panel bu sayede enerji tasarrufu da sağlamış 

oluyor. 8 saat devamlı çalışma, 4 gün standby 
konumunda pil ömrü ve güçlü wireless özelliği 
sayesinde geniş alanlarda bile kontrol sağlıyor. 

Panelin kendisinde bulunan mikrofon ve 
hoparlör sayesinde VoIP teknolojisini kullanarak 
digital intercom özelliğini rahatlıkla kullanabiliyor, 

panel yardımı ile kapı ile görüşülebiliyor, panellerin 
birbiri ile gorüşmesi ve IP telefon görüşmesi 

sağlanabiliyor.  MP3 ve Wav uzantılı ses formatları 
çalabilen MVP 5200i’nin diğer bir özelliği de 

kulaklık ve USB port girişinin bulunması. Ayrıca 
MVP 5200i; görüntü oynatabilme özelliği 

sayesinde kameraları izleme ve kapı zili çaldığında 
kapıdaki kişiyi gösterme özelliğine de sahip. 
Ayrıca trafik kameralarını da panel üzerinden 

gösterebiliyor.

iPhone 3G, iPhone’un çığır açan tüm özelliklerini 
birinci nesil iPhone’un iki katı hızlı* 3G iletişim ağıyla, 
genişletilmiş lokasyon bazlı mobil hizmetlere yönelik 

dahili GPS’iyle ve Microsoft Exchange ActiveSync 
desteği içeren iPhone 2.0 yazılımıyla birleştiriyor 

ve kısa süre önce piyasaya sunulan iPhone SDK 
için hazırlanmış yüzlerce üçüncü parti programını 
destekliyor. siyah ve beyaz olarak 2 renkte ve 1. 

nesile oldukça benzer özelliklerde. en büyük eklenti 
yeni iphone’un adından da anlaşılacağı üzere 3G 

network’ünü desteklemesi. Ülkemizde de hazırlıkları 
yapılan ve yıl sonunda yeniden lisans ihalesi 

düzenlenmesi beklenen 3G ile hızlı bir şekilde internete 
bağlanmanız mümkün...

GPS bir diğer ilgi çeken özellik, bu sayede google 
maps uygulamasında, bulunduğunuz yeri görmeniz çok 

daha kolay ve kabul edilebilir derece de doğru olacak.
Diğer olumlu bir özellik ise, pil süresinin uzaması... 

Yeni IPhone 300 saate kadar stand-by süresi 
vaadediyor, video kullanımında bu sure 7 saate 

düsüyor.24 saatte kesintisiz müzik dinlenebiliyor. 
Kozmetik alanda ise, en büyük değişiklik artık arka 

kapağın plastikten olması.
Iphone 3G için, bizlerin biraz daha beklememiz 

gerekmekte.

AMX Akıllı Mekan Otomasyon

iPhone 3G
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Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve 
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısına yönelik Türk Dişhekim-
leri Birliği’nin değerlendirmesi Sağlık Bakanlığı’na 
gönderildi. 

Kanun Tasarısına Yönelik Değerlendirmeler ;

Tam gün çalışma konusunda ülkemizde iki 
kez düzenleme yapılmış ve her iki düzenleme de 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başarısızlığın neden-
lerini sorgulamadan, hizmet sunucularını sürecin 
içerisine katmadan ve sağlık çalışanlarının öneri 
ve taleplerini önemsemeden yapılacak “Tam Gün 
Çalışma” uygulaması aynı akıbete uğrayacaktır. 

 Ne yazık ki tarafımıza gönderilen tam gün ka-
nun tasarısı kaygılarımızı doğrulayacak bir anlayış-
la hazırlanmıştır. Sağlık çalışanlarının yaşamlarını 
derinden etkileyecek bir düzenlemenin bir uzlaşı 
ile yapılması başarısının anahtarı olabilecekken 
tamamen farklı bir yöntemle hazırlanan tasarının 
ciddi sorunlar yaratabileceği endişelerimizi belirt-
mek isteriz. 

 Özellikle bireysel – muayenehanesinde sağlık 
hizmeti üreten - hekim ve dişhekimlerinin sistem 
dışına bırakılmasını hedefleyen kanun tasarısı-
nın ülke ve meslek gerçekleri ile örtüşmediği or-
tadadır. Bu anlamda kanunun bu şekli ile sağlık 

hizmetlerinde karmaşalar yaratacağı bilinmelidir. 
Geçmiş tam gün çalışma başarısızlığının nedenleri 
önemsenmelidir.

1965 ve 1978 yıllarında uygulanmak istenen 
tam gün çalışma, meslek kuruluşlarının önerileri 
yeterince dikkate alınmadığından ne yazık ki ba-
şarılı olamamıştır. Serbest çalıştıkları yerleri kapa-
tarak ya da buralardan ayrılarak kamu kurumla-
rında tam gün çalışmaya başlayan hekimler yanlış 
uygulamalar sonrasında mağdur olmuşlardır. Bu-
nun yarattığı olumsuz algılanmanın giderilmesi uy-
gulamanın başarısı açısından elzemdir.

 Sağlık çalışanlarına güven verilmelidir.

1928 yılında çıkarılan yasa gereğince günün 
koşulları dikkate alınarak, hem kamu hem de özel 
alanda çalışma hakkı tanınan hekim ve dişhekim-
lerinin, yılların alışkanlığını kısa erimde değiştirme-
leri mümkün değildir. Özellikle emekliliklerine kısa 
zaman kalan  sağlık çalışanlarının durumları göz 
önüne alınmalı geçiş süresi kişilerin durumlarına 
göre düzenlenmealidir. 

 Tam gün yasa tasarısı bireysel çalışan (mu-
ayenehanecilik yapan)  hekimlerin bağımsız ça-
lışma haklarını fiilen ortadan kaldıracaktır. Yasa 
tasarısı; sağlık hizmetleri sunumunun tüm unsur-
larını bütün olarak ele almamakta ve parça parça 

Tam Gün Yasa Tasarısı  
Hakkındaki Değerlendirmelerimiz 
Sağlık Bakanlığı’na Gönderildi...
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düzenlemelerle sağlık hizmetlerini iyileştirmeye 
çalışmaktadır. Bu anlayış özellikle dişhekimliği 
hizmetlerinde serbest çalışan dişhekimlerinin ça-
lışma koşullarını, yaşam standartlarını bozmanın 
ötesinde yok etme sürecine sokmuştur. 

Yasa tasarısının 6.maddesinde muayeneha-
nelerin SGK sözleşme yapamayacağı belirtilmek-
tedir. (Bu düzenlemenin dişhekimliği hizmetlerine 
de getirileceği söylenmektedir)  Bu anlayış ken-
dine çalışan yani muayenehanecilik temelinde 
sağlık hizmeti üreten hekim ve dişhekimleri-
nin yok oluşunu hazırlayan bir düzenleme-
dir. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
dişhekimliği hizmetleri çoğunlukla ser-
best  çalışan dişhekimleri (dişhekimliği 
muayenehaneleri) tarafından sunul-
maktadır. Dişhekimliği hizmetlerinin bu 
özelliğini yok saymayı çağrıştıran böyle 
bir düzenleme sağlık hizmetlerini iyileş-
tirmeyecektir. Aksine sağlık hizmetlerinde 
sermaye gruplarının tekelinin oluşmasına 
yol açarak sağlık hizmetlerinde hizmetin ve 
bilginin  “rekabetini” önleyerek hizmetin niteli-
ğini düşürecektir.

Diğer kurumlarda çalışanların mağduriyeti ön-
lenmelidir.

Medikososyal, Adalet Bakanlığı, Belediye, 
Danıştay v.b resmi kurumlarda çalışanlar per-
formans uygulamasından yararlanamamak-
tadırlar. Bu tür kurumlarda çalışanların özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma-
larının engellenmesi sonucunda gelirleri 
azalacaktır. Yasa tasarısı bu pozisyonda 
çalışanların mağduriyetini gidermelidir. 

Sağlık ocağında ve hastanelerde ça-
lışan dişhekimlerinin mağduriyeti önlen-
melidir. 

Aynı girişimsel işlemi yapan hekim ve 
dişhekiminin performans puanlarının farklı 
olması mağduriyeti dişhekimleri açısından 
sürmektedir. Ayrıca benzer işlemlerin pu-
anlandırılmasında dişhekimlerinin emeğinin 

dikkate alınmadığı ya da dişhekimlği hizmetlerinin 
önemsenmediği görülmektedir.

 Bunun yanısıra aynı girişimsel işlemleri aynı 
sayıda yapan ama farklı kurumlarda çalışan diş-
hekimlerinin performans bedelleri arasındaki uçu-
rum hakkaniyetli bir uygulamanın yapılamadığını 
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göstermektedir. Ayrıca  aynı kurumda çalışıp aynı 
girişimsel işlemleri gerçekleştiren farklı statüdeki( 
kadrolu,sözleşmeli) dişhekimlerinin performans 
bedelleri farklılık göstermektedir.

Bu yanlışlık düzeltilmeden hastanelerde ve 
özellikle sağlık ocaklarında çalışan dişhekimlerinin 
muayenehanelerinin kapatılmasının istenmesi var 
olan mağduriyetin daha da artmasına sebep ola-
caktır

Bölgesel koşullar dikkate alınmalıdır.

Bazı şehir ve ilçelerimizde kamuda ve serbest 
çalışan dişhekimleri bulunmamaktadır. Bazı yöre-
lerde tek dişhekimi bulunmaktadır. Bu durumda 
bölgeye yeni bir dişhekimi gelene kadar oradaki 
dişhekimine aynı zamanda muayenehanesinde  
de çalışma olanağı tanınmalıdır.

Çalışanların ücretleri insan onuruna yakışır dü-
zeyde olmalıdır.

 Dişhekimlerinin tek bir alanda emeklerini kul-
lanmaları ve emekleri karşılığında alacakları ücret-
le insanca bir yaşam sürmeleri sağlanmalıdır.

 Tam gün çalışan dişhekiminin kazancı; onu 
ikinci bir iş yapmayı ve ikinci bir zaman diliminde 
çalışmayı düşündürmeyecek düzeyde olmalıdır. 
Yasa tasarısının 3. maddesinde “mesai saatleri 
dışındaki çalışmalarından doğan katkılarına karşı-
lık olarak bu maddedeki oranların yüzde 50’sini 
geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılabilir”  
düzenlemesi hekimlerin enerjilerini ve dikkatlerini 
zorlayarak hizmet vermeye teşvik etmektedir. Bu 
yaklaşım; hizmetin kalitesini göz ardı eden, hiz-
metin tıbbi uygunluğunu kontrol etmeyen sadece 
işlem sayısını temel alan performans uygulamala-
rındaki yanlışları daha da arttıracak ve hekim ha-
taları sonucunda hasta mağduriyetleri artacaktır .

 Kamuoyu; sağlık hizmetlerinin yoğun emek 
ve bilgi gerektiren bir hizmet sektörü olduğu ve 
bu nedenle sağlık alanında emeğini kullanan in-
sanların ücretlerinin de farklı olması gerektiği ko-
nusunda bilgilendirilerek hekim emeğinin karşı-
lığının verilmesi ve çalışan hekimin emeğinin de 
koruyacak bir sistemin kurulacağı yönünde ikna 

edilmelidir.  Çalışma süreleri insan onuruna yakışır 
şekilde düzenlenmelidir. Taslakta haftalık çalışma 
saatlerinin 40 saat olarak belirlenmesi olumlu bir 
düzenleme gibi görünmekle birlikte nöbet, icap 
nöbeti ve mesai dışı çalışma vb adlar altında fazla 
çalıştırılmalarına sınır getirilmeli uzun ve ağır çalış-
ma koşullarının yaratacağı tahribat önlenmelidir.

  Verilen ücretin özlük haklarına yansıtılması 
sağlanmalıdır.

Sağlık çalışanlarına ek gelir sağlayan perfor-
mans uygulamasındaki yanlışlar düzeltilerek, bu-
rada yaratılan değerin özlük haklarına yansıtılması 
gerçekleştirilerek kamu çalışanlarının gelecekle 
ilgili endişeleri önlenebilir. Bunun için olanaklı ise 
kamu çalışanlarına yönelik ikinci bir emeklilik sis-
temi kurulması düşünülebilir.

  İş güvencesi için gerekli yasal değişiklikler ya-
pılmalıdır.

Ülkemizde çalışanların iş güvencesi ciddi bir 
sorun olarak yaşanmaktadır. Çalışanların ister 
kamu, ister özel olsun haklarını işverenlere karşı 
koruyabilmesi için uluslararası anlaşmalar gere-
ğince çalışanların toplu sözleşme ve grev hakkını 
tanıyan düzenlemeler tam gün yasa tasarısı ile bir-
likte gündeme alınıp yasalaşması sağlanmalıdır

 Eğitim kurumları ile Sağlık Bakanlığı birimleri 
aynı statüde olmamalıdır.

Eğitim kurumlarının sağlık kurum ve kuruluşla-
rı ile aynı özellikte değerlendirilmesi tıp ve dişhe-
kimliği fakültelerinde çalışanların önceliğini hizmet 
üretmeye vermesine yol açacaktır. Bunun sonu-
cunda eğitimde ciddi olumsuzluklar oluşacak ve 
yetkin sağlık insan gücü yerine vasıfsız ya da az 
vasıflı sağlık çalışanları hizmet alanında yer ala-
caktır. Bu durum sağlık hizmetlerinde hekim hata-
larının artmasına neden olacaktır. Eğitim kurumla-
rının asli görevinin öğrenci yetiştirme, araştırma ve 
bilim üretmek olduğu unutulmamalıdır.

 Yabancı hekim çalıştırılması insangücü plan-
laması yapıldıktan ve serbest dolaşım hakkı tanın-
dıktan sonra gündeme alınmalıdır.
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Yasa tasarısının 5. maddesi yabancı hekimlerin 
çalışmasına izin vermektedir. Ülkemizde hizmet 
kullanım sıklığı, mevcut sağlık sorunlarının envan-
teri, hastalıkların sıklığı, değişimi v.b gibi kriterler 
çerçevesinde insangücü planlaması yapılmadan 
Türkçe bilmeyen farklı kültüre sahip yabancı he-
kimlere çalışma izni verilmesi hekimler arasında 
işsizliğe, sağlık çalışanları arasında çatışmalara 
sebep olacaktır. Ayrıca yanlış teşhis ve tedavilere 
de yol açacaktır. 

Bilimsel kriterler çerçevesinde coğrafi dağılım 
da dikkate alınarak böyle bir düzenlemeye gidilip 
gidilmemesine karar verilmesi daha sağlıklı ola-
caktır. 

 Yasa dışı çalışmalara izin verilmemelidir.

Maaş, özlük hakları ve  çalışma koşullarında-
ki iyileştirmeler kabul edilebilir düzeyde olması-
na karşın,   tam gün çalışmayı kabul edip yasal 
olmayan bir şekilde özel çalışmaya devam eden 
sağlık çalışanları hakkında gerekli idari  işlemler 
yapılmalıdır.

  Tam gün çalışmanın yarattığı değerlerden 
diğer sağlık personelini de yararlanmalıdır. Sağ-

lık hizmetlerinin ekip çalışması olduğu gerçeğini 
unutmadan; sağlık kurum ve kuruluşlarında iç 
huzurun ve verimliliğin temel şart olduğu anlayışı 
çerçevesinde, hekim dışı sağlık personeli ücretle-
rinin de  iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

 Asker hekimler de kapsam içine alınmalıdır.

Taslakta Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
bulunan hekimler yönünden ayrı bir düzenlemeye 
gidilmesi doğru değildir. Bu hekimlerde maaşları 
ve ek görev tazminatlarında yapılacak düzenle-
melerle kapsam içine alınmalıdır.

 Tam gün çalışma uygulaması süreci zamana 
yayılarak yeni mağduriyetlere yol açılmamalı, tıb-
bi cihazların ve Yardımcı Personelin durumu göz 
önüne alınmalıdır.

 Emeklilik süresine az kalan (1 ila 5 yıl arası) 
sağlık çalışanlarının emeklilik ile ilgili özlük hakla-
rında kayıplar olmaması için kademeli geçiş sü-
releri konulmalıdır. Şu anda yarımgün statüsünde 
çalışanların tamgüne geçmesi sürecinde işyerle-
rindeki araç gereç ve diğer malzemelerin değer-
lendirilmesi ayrıca yanında çalıştırdıkları persone-
lin istihdamına yönelik çözüm yolları bulunmadır.
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H. T. : Dişhekimi Hasta İlişkisi nasıl olmalıdır?

H. A. :  Genel olarak dişhekimi/hasta ilişkisi sözleşmeye dayanır. Dişhe-
kimi/hasta ilişkisi kurulmadıkça, Dişhekimi tıbbi malpraktis nedeniyle so-
rumlu tutulamaz. Dişhekimi aslında ya lokal olarak ya da invazif bir şekil-
de hastasına dokunur. Her iki durumda da yasal sonuçlar ortaya çıkabilir. 
Dişhekimi / hasta ilişkisinin kurulma ve sürdürülme tarzı, gerçekte sağla-
nan bakımın kalitesi kadar önemli olabilir. Hastanın, bakımı, tedavi planı ve 
semptomların izlenmesi konularında olağan ve basit faaliyetlere katılması 
için teşvik edilmelidir. Bağlantı kopukluğunun davaya yol açabileceği bi-
linmelidir. Hasta ile bağlantının eksikliğinden en fazla zarar görecek olan 
kimse Dişhekimidir.

Dişhekimi / hasta ilişkisinin taraflar arasındaki sözleşmeye dayandığı gibi, 
bu ilişkinin sonlanması da sözleşmeye dayanmalıdır. Hastanın takip ve 
tedavisinin uygun bir şekilde güvence altına alınmaması, ihmal nedeniyle 
dava açılmasına neden olabilir. Acil durumun dışında Dişhekimi hasta ilişki-
si kurulduğunda, Dişhekiminin tedavi için kendisine gelen hastaya hastalığı 
süresince bakacağı kabul edilmektedir.

Hastanın hekim tarafından erken bırakılması, terkedilmesi bir davaya yol 
açabilir. Dişhekimi, istediği zaman hasta ilişkisini sonlandırma hakkına sa-
hip değildir.

Dişhekimi hasta ilişkisi ya hastanın daha fazla bakıma ihtiyacı kalmayıncaya 
ya da Dişhekiminin yerine aynı niteliklere sahip olan başka bir Dişhekimi 
geçinceye kadar devam eder. Bir dişhekiminin diğer koşullarda olgudan 
çekilmesi hastanın yasal olmayan bir şekilde terk edilmesi anlamına gelir. 

Röportaj

Hazırlayan : Helin Aras Tek

Dişhekimi 
Hasta İlişkileri

Bu sayımızda
Dişhekimi Hüseyin Afşin 
ile Hasta ilişkileri, hastanın 
rızasının alınması, 
aydınlatılmış onam ve 
dişhekimliğinde kayıt 
tutmanın önemi konularını 
görüştük...
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Eğer hasta böyle bir eylem nedeniyle zarar görürse 
Dişhekimi sorumlu tutulabilir.

Tedavi hasta tarafından geciktirilmişse veya ta-
mamlanamamışsa, böyle bir durumda terk etme 
fiili kabul edilemez. Örneğin hastanın randevularına 
gelmemesi nedeniyle  kanal tedavisinden sonra iyi-
leşme durumunu kontrol edememiş olan bir Dişhe-
kimi terk etme eyleminden sorumlu tutulamaz.

H. T. : Hangi Durumlarda Dişhekimi / Hasta İlişkisi-
nin Sonlandırılması  Haklı Görülebilir ?

H. A. :  Dişhekiminin hastanın bakımını bırakması-
nın haklı görüleceği durumlar şunlar olabilir: Hasta 
tarafından faturanın ödenmemesi, hastanın verilen 
randevulara gelmemesi,          

Hastanın Dişhekiminin önerilerini uygulamaması, 
hastanın Dişhekimini dava ile tehdit etmesi. Hatta 
bu koşullar altında dahi Dişhekiminin, Dişhekimi/
hasta ilişkisini sonlandırmada gerekli basamakları 
izlemesi akıllıca bir iş olur.

En iyi yöntem hasta ile ilişkinin sonlandırılması du-
rumunun tartışılmasıdır. Bu durum hastaya bildiril-
meli, hastanın kartına kaydedilmelidir. Eğer hasta 
ile bu durumu tartışmak imkansız ise hastaya ta-
ahütlü bir mektup gönderilmesi yeterli bir koruma 
sağlayacaktır.

Hasta ile ilişkiyi sonlandırma niyetinin bildirilmesin-
de aşağıdaki 4 nokta uygulanmalıdır:

1.  Tedaviden çekilme niyetinin bildirilmesi

2.  Tedaviden çekilme niyetinin tarihi

3. Bu arada Dişhekiminin hastayı acil durumlarda 
göreceğinin bildirilmesi

4. Yeni bir Dişhekiminin bulunması için hastanın uy-
gun bir yere gönderilmesi.

H. T. : Dişhekiminin bakım standartı nasıl olmalı-
dır?

H. A. :  Diş hekimleri, kendilerinden istenilen so-
nucu garanti etmek veya meydana gelebilecek 
zararlara karşı kesin güvence vermek durumunda 
değildirler.

Hastaya karşı olan yükümlülük, uygun dental girişi-
min uygulanmasını, bakım için gerekli olan bilgi ve 
tecrübeye sahip olunmasını ve bu bilgi ve tecrübe 
ile girişimde bulunulmasını kapsamaktadır.

Dişhekimi – hasta ilişkisi  kapsamında davacı ko-
numundaki hastanın, bir tıbbi malpraktis davasında 
kendi tedavisini ve bakımını üstlenen Dişhekiminin, 
aynı pozisyondaki diğer bir Dişhekiminin sahip ol-
ması gereken bilgi ve beceriyi göstermediğini ka-
nıtlaması gerekir.

Belli bir hasarın oluşmasında rol oynayan bakım 
standardı eksikliğinin davacı konumundaki hasta  
tarafından ortaya koyulabilmesi için uzman bir bi-
lirkişinin değerlendirmesine ihtiyaç duyulur. Bu ko-
nuda görüş bildirecek olan bilirkişinin ihlal edildiği 
öne sürülen bakım standardının genel çizgileriyle 
ne olduğunu belirtmesi gerekir. Buna örnek olarak, 
meydana gelen hasarın tedavinin uygulandığı kıs-
mın dışındaki bir ağız bölgesinde ortaya çıkması, 
pulpa odasında bir tampon unutulması verilebilir. 
Yargı organlarınca tıp dışı kişiler için de aşikar ola-
rak kabul edilebilecek diğer durumlar arasında diş 
çekimi ve tedavisi sırasında aletlerin  sterilizasyo-
nundaki hatalar sonucunda meydana gelen hasar-
lar veya çekilmesi gereken hastalıklı bir dişin yerine 
sağlam bir dişin çekilmesi yer alabilir.

Buna  karşın, eğer hasta Dişhekiminin hatasının 
meslek dışı  bir kişi tarafından da anlaşılabilecek 
kadar aşikar olduğunu kanıtlayabilirse, bakım stan-
dardının ihlalini değerlendirecek bir uzman bilirkişi-
nin görüşüne ihtiyaç duyulmayabilir.

Yargı organlarınca tıp dışı kişiler için de aşikar ola-
rak kabul edilebilecek diğer durumlar arasında diş 
çekimi ve tedavisi sırasında aletlerin  sterilizasyo-
nundaki hatalar sonucunda meydana gelen hasar-
lar veya çekilmesi gereken hastalıklı bir dişin yerine 
sağlam bir dişin çekilmesi yer alabilir.

Dişhekiminin uyguladığı tedavi hastada meydana 
gelen zararın bir nedeni olabilir. Örneğin 3. mo-
lar dişin çekilmesi C5, bölüm 3 parestezisine yol 
açmış olabilir. Bununla birlikte hastada meydana 
gelen zarar her zaman tedavinin ihmal unsuru içer-
diği anlamına gelmez. Halk arasında tedavi eden 
Dişhekiminin her şeye gücünün yeteceği, tüm te-
davilerin iyi sonuç vermesi gerektiği konusunda 
yanlış bir inanç vardır. Dişhekiminin bakım stan-
dardını tutturması gerekir. Gerekli olan dikkatin al-
tında bir dikkatin gösterilmiş olması halinde bakım 
standardından sapma söz konusudur. Bu nedenle 
diş hekimliğinde maddelerin usulüne uygun bir şe-
kilde kullanımı, konunun bilinmesi, kayıtların yeterli 
bir şekilde dokümantasyonu olgunun savunulabil-
mesinde gereklidir. Eğer işlemler usulüne uygun bir 
şekilde yapılmışsa ancak sonuç beklendiği şekil-
de elde edilememişse, burada ihmal söz konusu 
değildir. Örneğin eğer 3. molar diş gerekli dikkat 
gösterilerek çekilmişse ve hastada TME bozukluğu 
gelişirse dahi, burada malpraktis söz konusu de-
ğildir. Bununla birlikte eğer Dişhekimi ortaya çıkan 
durumu göz ardı eder ve hastaya tedavi önermez-
se bu durumda bakım standardının altında bir iş-
lem söz konudur.

Eğer bir Dişhekimi endodontik bir işlemi kanal için 
uygun aletler ve kanal konu kullanarak yaparsa, ka-
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nalı kabul görmüş bir materyal ile usulüne uygun 
bir şekilde doldurursa, dişte ortaya çıkacak durum 
nedeniyle malpraktisten sorumlu tutulamaz.

Diş hekimliği mensupları arasında sıklıkla uygun 
yöntem veya tedavi konusunda görüş ayrılığı bu-
lunmaktadır. Bu görüş ayrılıklarını göz önünde bu-
lundurarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde mahke-
meler    “ kabul edilebilir azınlık kuralını ” geliştirmiş-
lerdir. Bu kurala göre Dişhekimi genel kabul  gör-
müş birçok girişim biçiminden bir tanesini  seçerse, 
bakım standardından herhangi bir sapma veya 
herhangi bir ihmal söz konusu olamaz. Dişhekimi-
nin  seçiminin, söz konusu olguya  özgü koşullarda 
diş hekimliği bilimi açısından makul olması gerekir.

Bakım standardında ortaya çıkan diğer bir sorun, 
diş hekimlerinin eğitim ve beceri düzeylerinin de-
ğişik olmasından kaynaklanır. Uzman bir Dişheki-
minin göstermesi gereken bakım standardının bir 
pratisyeninkinden daha yüksek olması beklenir.

H. T. : Hastanın Rızasının alınması konusunda ne-
ler söylersiniz?

H. A. :  Aydınlatılmış onam konseptine göre, has-
tanın düşünülen işlemi anlaması ve bu işlem için 
Dişhekimine izin vermesi gerekmektedir. Eğer Diş-
hekimi izinsiz olarak bir işlemde bulunursa veya iz-
nin sınırlarını ve amacını aşarsa, Dişhekimi / hasta 
ilişkisinin esasını oluşturan sözleşmeyi ihlal edebilir 
veya haksız fiil hukukuna göre kişisel zararlardan 
sorumlu tutulabilir.

H. T. : Aydınlatılmış onam niçin alınmalıdır ?

H. A. :  İşlemin bilinen risklerinin açıklanması Diş-
hekiminin etik yükümlülüğünü oluşturur. Aydınla-
tılmış onam ile ilgili tartışmalar ve dokümantasyon 
davaların açılmasına engel olur. Bağlantı hatalarına, 
yanlış anlaşmalara ve gerçek dışı beklentilere daya-
lı olan anlamsız iddialardan, hastanın aydınlatılmış 
onamı elde edilerek kaçınılabilir. 

Araştırmalar hastaya sözlü olarak verilen bilgilerin 
yaklaşık olarak %30 unun hastalar tarafından hatır-
landığını göstermiştir.

Onam formunun bir nüshasını hastaya vermek, bir 
nüshasını da hastanın kayıtlarına iliştirmek iyi bir 
koruyucu önlemdir.

Bir hastanın bir Dişhekiminden aydınlatılmış onamı 
almaması nedeniyle tazminat alabilmesi için aşağı-
daki noktaları kanıtlaması gerekir: 

1. Dişhekiminin hastaya alternatif tedavileri, her al-
ternatifin makul derecede önceden sezinlenebilir 
önemli risklerini ve tedavi olmamanın risklerini bil-
dirmemiş olması; 

2. Hastanın tedaviyi veya alternatifleri olan farklı bir 
tedaviyi seçmemiş olması ve önemli risklerin ortaya 
çıkmış bulunması; 

3. Hastanın bu nedenlerle kabul etmek zorunda 
kaldığı tedavi sonucunda zarar görmüş olması. 
Riskin mevcudiyetinin ve öneminin, alternatif yön-
temlerin bulunuşunun ve açıklanmamış olan riskin 
ortaya çıkışı nedeniyle hastanın zarar görmüş oldu-
ğunun bilirkişi ifadesiyle gösterilmesi gerekir.

H. T. : Onam ile İlgili tartışma neleri içermelidir ?

H. A. :  Bunları maddeler halinde açıklarsak;

a.  Hastanın sorunu ve uygulanacak işlem anlaya-
cağı bir lisanla açıklanmalıdır.

b.  Riskler açıklanmalıdır. Ağır riskler arasında 
ölüm, felç ve fonksiyon kaybı yer alır. Sık rast-
lanan riskler arasında ise, enfeksiyon, kanama, 
ilave işlemlerin uygulanma ihtimali yer alır. Ris-
kin sıklığı hastaya bildirilmelidir.

c.  Sık görülen yan etkiler konusunda hastaya bil-
gi verilmelidir. Örneğin; kanama ve enfeksiyon 
gibi.

d.  İşlemin yararları açıklanmalıdır.

e.  Hastaya başarı garantisi verilmemelidir.

f.  Eğer tedavi reddedilirse muhtemel sonuçlar 
hakkında bilgi verilmelidir.

g.  Hastaya soru sorması teşvik edilmelidir.

e.  Hastaya onamdan vazgeçebileceği bildirilmeli-
dir.

h.  Hastaya başka bir Dişhekiminden ikinci görüş 
alma konusu bildirilmelidir.

i.  Mümkünse işlemin uygulanacağı günden önce 
riskler hasta ile tartışılmalıdır.
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H. T. : Konsultasyon, İkinci Görüş, Hastayı bir baş-
ka Dişhekimine gönderme konusu nasıl olmalıdır? 

H. A. : Dişhekimi, gerekirse konsültasyon istemeli 
veya hastayı başka bir Dişhekimine veya yere gön-
dermelidir. Pozitif bir sonuca ulaşmada ümitlere, 
ihtimallere veya şansa güvenilmemelidir. Hiçbir 
Dişhekimi her konuda bilgisinin tam ve en üstün 
düzeyde olduğunu sanmamalıdır. Hastaya doğru 
ve zamanında bilgi verilmeli ve kötü sonuçlar ciddi 
ve mesleki bir şekilde belirtilmelidir.

Diş hekimleri çok sıklıkla belirli bir işlemin kendileri 
veya başkaları tarafından yapılıp yapılamayacağına 
karar verirler. Zamanında istenilen konsültasyon 
Dişhekiminin ihtiyatlı davrandığını düşündürür ve 
iki Dişhekiminin kaydedilmiş düşünceleri bulundu-
ğunda primer hekimin kendini savunabilmesi daha 
kolaylaşır.

Bazen konsültasyonu zorunlu kılan durumlar orta-
ya çıkabilir. Dişhekimi hastanın durumunu tedavi 
edemediğinde veya tedavide kullanılan yöntemler 
etkili olmadığında konsültasyon istenmelidir.

Seçilen konsültan düşüncesine güvenilen bir Diş-
hekimi olmalıdır. Konsültan Dişhekimi hastanın kar-
tını ayrıntılı olarak incelemeli ve hastayı muayene 
etmelidir. Ameliyat sırasında çağrıldığında görüşü-
nü bildirmeden önce gerekli muayeneyi yapabilmek  
için ellerini fırçalayarak yıkamalıdır.

Daha sonra yanlış anlama olasılığından kaçınmak 
için, Dişhekimi hastanın konsültasyon için gönderi-
lip gönderilmediğini  veya meslektaşından hastanın 
bakımında primer sorumluluğun üstlenmesini iste-
yip istemediğini açıklığa kavuşturmalıdır.

Hastayı gönderen Dişhekimi, gönderdiği hekimin 
ihmalkar eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmaz. 
Hastayı gönderen Dişhekimi bağımsız olup sade-
ce kendi ihmalkar eyleminden sorumlu tutulabilir. 
İhmal unsuru içeren hasta gönderme işlemlerinde 
Dişhekimi sorumlu tutulabilir. Bu nedenle, hekim-
ler bir hastayı başka bir Dişhekimine veya bir yere 
gönderirlerken gereken dikkati göstermelidirler.

H. T. : En önemli konu, Dişhekimliğinde Kayıt tut-
ma.

H. A. : Bazı diş hekimlerinden ‘uygulama yapan bir 
Dişhekimiyim, dişlerle ilgili kayıt tutulması için çok 
az zamanım var’ sözü işitilebilir. Ancak günümüzde 
diş kayıtlarının doğru bir şekilde tutulması ve sak-
lanması diş hekimleri açısından büyük bir önem ta-
şımaktadır.  Ne yazık ki dikkatsizce tutulmuş kötü 
kayıtlar mahkemede kötü bir savunma yapılmasına 
yol açabilir. Dişlerle ilgili malpraktis olgularının mah-
kemede savunulmasında kayıtların doğru ve tam 
olmasının önemi büyüktür. Fakat ne yazık ki çok 

sayıda Dişhekiminin kayıt tutma konusunda özen-
siz bir davranış sergilemeye devam ettikleri görül-
mektedir.

Etkin bir bağlantıdan sonra, sorumluluk risk yö-
netiminin en önemli yönünü, iyi tutulmuş kayıtların 
muhafazası oluşturur. Kayıtlar olgunun savunulma-
sında en önemli eleman olabilir. Hastanın bakımı 
ve tedavisinde ne olduğunu gösteren bir delildir. 
Uygulanan tedavinin kabul edilen diş bakım stan-
dartlarına uyumlu olup olmadığını göstermek için 
kullanılırlar. Okunaklı ve tam diş kayıtları olmadan 
Dişhekimi kendisini ihmalkar bakım iddialarına kar-
şı savunamayabilir. Ayrıca bazı mahkemeler bir diş 
kaydında şüpheli olan bir durumu hastanın lehinde 
çözümleyebilirler. Diş kaydını okuyan herhangi bir 
kimse onun içeriğini değerlendirebilmeli, hastanın 
bakımına katılan kişileri saptayabilmeli ve diş bakı-
mının ayrıntılarını ortaya çıkarabilmelidir. Diş kayıtla-
rının iyi bir şekilde tutulmasının gerekliliği bütün diş 
hekimleri tarafından bilinmelidir. 

 Sağlık bakım ekibinin elemanları arasındaki bağlan-
tının, tedavi kararlarının ve sonuçlarının gösterilme-
sinde kolay anlaşılır, tamamen bilgi verici nitelikteki 
kayıtların yerini hiçbir şey tutamaz. Tedbirli bir Diş-
hekimi, bilgilerin alınan kararlar ile aynı anda, uygun 
bir şekilde kayda geçirilmesinin, sadece  iyi bir tıbbi 
uygulama olmadığının fakat aynı zamanda kendi-
sini temelsiz veya haksız iddialara karşı korumaya 
yarayan iyi bir yasal yol olduğunun da bilincindedir. 
Davacının tazminat istemi ne olursa olsun, Dişheki-
minin  savunması anlaşılmaz, eksik, kesin olmayan, 
kuşkulu veya diğer yönlerden kritik olabilecek uy-
gunsuz belgelerle tehlikeye düşer. Değerlendirme 
veya becerinin savunulabildiği durumlarda, uygun 
olmayan kayıtlar davacının ilk odak noktasını oluş-
turabilir. Tıbbi sorumluluk davalarında, olay, sıklıkla 
muayenehane veya hastane dosyasının, hekimin 
kararlarını ve hareketini destekleyecek gerekli bü-
tün bilgileri tam ve doğru şekilde içerip içermediği-
nin kontrolüne dönüşür. Dosya, Dişhekiminin teş-
his veya hareketini destekleyecek yeterli derecede 
veri içerirse, haksız iddialara karşı savunma daha 
kolaylaşır. Diğer taraftan, önemli verilerin eksikliği, 
Dişhekiminin doğru hareket ettiği yolundaki sa-
vunmasını iddianın temelsiz olduğunu kanıtlamada 
başarısız kalmasına yol açacak derecede zede-
leyebilir. Bir kayıtın veya bir kayıtın elemanlarının 
yokluğunda, sadece tarafların hafızaları mevcuttur 
ve davacının iddiaları davalının savunmaları ile aynı 
düzeyde yer alır.



Panasil® initial contact
EN ZOR DURUMLARDA BİLE
İLK TEMASTAN İTİBAREN
HYDROFIL ÖLÇÜM

Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

www.Kettenbach.com
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Dünya Sağlık Örgütü (World Health Orga-
nization) 2003 yılı Dünya Ağız Sağlığı Raporu-
na göre “diş çürükleri” hala en büyük sorundur. 
Çürük probleminin yanı sıra aynı örgütün 2006 
ek raporunda da yer aldığı gibi “asit erozyonu” 
da giderek artan oranda karşılaşılan bir prob-
lem haline gelmiştir ve araştırmaların yönü bu 
asit erozyonu problemi üzerine yoğunlaşmak-
tadır.İngiltere, İrlanda ve İsviçre’de çok sayıda 
vaka üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar-
da %60 ile %90 arası gibi ve her yaş gurubunda 
karşılaşılan asit erozyonu saptanmıştır. Ülkemiz-
de de görülme sıklığı yüksek bir komplikasyon 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her yaşta görülebilen asit erozyonu, “asit-
li yiyecek ve içeceklerin dişle teması sonucu diş 
minesinin yüzeyinin geçici olarak yumuşaması ile 
ortaya çıkmakta ve zamanla, bu asidik yumuşa-
ma, önemli bir aşınmaya ve dolayısıyla da diş mi-
nesinin kalınlığının azalmasına yol açmaktadır. Bu 
da sonuç olarak diş hassasiyetinin artmasına ve 
daha sonra da dişin dokusu, şekli ve görünümünde 
değişime neden olmaktadır. Bunun yanı sıra mide 
rahatsızlıklarına bağlı olarak meydana gelen reflü 
sonucu veya efervesanlı ilaç ve vitaminlerin yoğun 
kullanılması veya ağızda emilerek kullanılan çeşitli 
pastiller sonucu ağız pH’sı düşerek, diş sert dokula-
rında erozyon meydana gelebilir. 

Erozyon yetersiz ağız hijyeni ile ilgili bir durum de-
ğildir, dişlerine bakan insanlarda bile görülebilir. Asit 
erozyonunun en önemli nedenleri arasında günümü-
zün modern yaşam biçimi geliyor. 21. yüzyılın yaşam 
biçimi ve beslenme alışkanlıkları her yaş grubundan 
hem kadın hem de erkekleri olumsuz yönde etkileyebi-
liyor. Düşük şeker oranı seçenekleri sunan günümüzün 
beslenme alışkanlıkları sağlıklı olarak tanımlansa da, 

modern olarak tanımlanan birçok yiyecek asidik olabi-
liyor. Bazı alkolsüz içecekler ve hatta meyve gibi katı gıdalar ge-

nellikle asidik kategorisine giriyor. Asitli yiyecek ve içeceklerin sıkça tüketilmesi de  dişlere zarar verebiliyor. Ağız boşluğu 
içerisindeki pH’nın 7 (nötr) civarındadır. Asitli yiyecek ve içecekler tüketildiğinde ağız boşluğu pH’sı düşmekte, bu da 
dişlerdeki erozyonun en önemli nedeni olarak görülmektedir. Şekerli veya şekersiz tüm asitli içecekler, taze sıkılmış veya 
hazır meyve suları, bazı meyveler, gaz içeren içecekler ciddi bir şekilde dişlerde erozyona yol açıyor. İçeceklerin şekersiz 
veya light olması dişlerde meydana gelen erozyonu, sert doku kaybını önlemiyor.

Asidin tüm diş yüzeyine saldırısı erozyona neden olur. Asit dişteki mineralleri eriterek diş minesinin yumuşamasına ve 
kolayca aşınmasına neden olur. Zamanla dişler incelir, gözle görülür şekilde sararır ve hassasiyeti artar.  

Asit Erozyonu

Asitli yiyecek ve içeceklerin 
yol açtığı ve “diş sert 

dokularında aşınmalar” olarak 
tanımlanan asit erozyonu, diş 
çürüğü ile birlikte yüzyılımızın 
en önemli diş sağlığı sorunu 

olarak görülmektedir.

Serdar Sütcü
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Sıcak veya soğuk 
birşey yerken sızı

Dişin küçülmesi

Hafif sarımtırak 
çok parlak, 
cilalanmış
görünüm

Küçük yarıklar ve diş
kenarlarında kolay 
kırılabilir yapı

Dişte “cam gibi”
görünüm2. evre

5. evre

3. evre

Asit erozyonunun 5 evresi1. evre 4. evre

Erozyonun Belirtileri
Ağız boşluğu içerisindeki asidin diş minesini aşın-

dırmaya başlamasıyla önce aşırı hassasiyet ve daha 
sonraki aşamalarda, dişlerde sarı lekeler, şeffaflık, diş 
uçlarında çatlaklar ve aşınmaların devamı ile diş yüze-
yinde de çukur alanlar oluşur. Kişiyi en çok rahatsız 
eden konu ise dişlerdeki  hassasiyettir.

Sıcak veya soğuk yiyecekler ciddi bir şekilde dişte 
hassasiylere yol açar. Asit erozyonun etkileri hemen 
ortadan kaldırılamaz. Hastalığın başlarında koruyucu 
önlemlerle kolayca tedavi edilebilen erozyon, etki ciddi 
boyutlara ulaşırsa, etkilenen dişlerin şeklinin ve işlevle-
rinin düzeltilmesi ve korunması için adesif diş tedavi-
sine ihtiyaç duyulur. Hastanın erozyonun etyolojisinin 
tespiti  için Dişhekimine gitmesi gerekir.Diş erozyonu, 
asitli yiyecek ve içeceklerin tüketiminin yasaklanması 
ile önlenemez. Diş fırçalamanın ağız hijyeninin korun-
masında ve dişlerin çürümesinin önlenmesinde çok 
önemlidir. Bunun yanı sıra asitli yiyecek ve içecek tü-
ketiminin hemen ardından diş fırçalamanın erozyonu 
artıracağı bilinmelidir.

Özellikle bu tür içecekleri veya yiyecekleri tüketen-
ler, ağızlarını temiz hissetmek için hemen gidip dişlerini 
fırçalıyorlar. Bu, aşınmanın hızlanmasına yol açar. Kişi, 
bu tür asitli yiyecek ve içecekleri tükettikten sonra ağız 
ortamının pH’sını yükseltmek için bir yudum su alabilir, 
nötr bir içecekle ağzını çalkalayabilir. Dişleri, ağız or-
tamı asitli durumdan kurtulduktan sonra fırçalanması 
daha doğru olur.

Önlem alınmadığında ilerleyerek kalıcı hasarlara yol 
açmaktadır. Asit erozyonu tedavisi üç kısımdan oluş-
maktadır: 

Nelere dikkat etmeliyiz ?
Kişinin evde yapacağı bakım (florlu diş macunu 

kullanımı) ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi 
çok önemlidir. Öncelikle asitli besinleri öğün araların-
da tek başına tüketmemeleri, veya bir pipet yardımıyla 
içmeleri. Alkali özelliği olan süt ve süt ürünleri öğün 
sonuna doğru tüketilirse daha önce yenmiş olan asi-

dik gıdaların etkilerini nötralize ederler. Örneğin yemek 
sonunda peynir çeşitleri yenmesi gibi.

Besin seçimlerimiz arasına flordan zengin olan 
çay, deniz mahsülleri, sakatatlar, elma, ıspanak, ay-
çiçeği yağı, tahıllar, yumurta ve sütü öncelikli olarak 
katmamızda yarar vardır. Bu gıdaları tükettiğimizde 
ağızda çiğneme esnasında tükürüğe karışan serbest 
flor mineralleri remineralizasyon için faydalıdır. 

Diş fırçalama (floridli macunlar kullanarak) ağız hij-
yeninin korunmasında ve dişlerin çürümesinin önlen-
mesinde çok önemlidir, ama asitli yiyecek ve içecek 
tüketiminin hemen ardından diş fırça amak erozyonu 
artıracaktır. Bu, aşınmanın hızlanmasına yol açar. Kişi, 
bu tür asitli yiyecek ve içecekleri tükettikten sonra ağız 
ortamının pH’sını yükseltmek için bir yudum su alabilir, 
nötr bir içecekle ağzını çalkalayabilir. Dişlerin, ağız or-
tamı asitli durumdan kurtulduktan sonra fırçalanması 
daha doğru olur.

Sonuç olarak asit erozyonunun tespitinde, hasarların 
ve hassasiyetlerin giderilmesinde dişhekimimizle tema-
sa geçip , onun öneri ve tedavi uygulamalarına uymalıyız.

Alkolsüz İçecekler Ph

Coca Cola 2,6

Fanta Portakal 2,9

Ice Tea 3,0

Isostar 3,8

Maden Suyu 5,3

Pepsi Light 3,1

Red Bull 3,4

Schweppes 2,5

Sprite Light 2,9

Allollü İçecekler

Bira - Carisberg 4,4

Bira - Corona 4,2

Kırmızı Şarap 3,4

Beyaz Şarap 3,7

Meyve Suyu

Elma Suyu 3,4

Havuç Suyu 4,2

Greyfurt Suyu 3,2

Taze Sıkılmış Greyfurt 3,1

Taze Sıkılmış Kivi 3,6

Multivitaminli Meyve Suyu 3,6

Portakal Suyu 3,7

Süt Ürünleri

Süt 6,7

Kivili Yoğurt 4,1

Portakallı Yoğurt 4,2

Diğer

Salata Sosu 3,6

Sirke 3,2
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Son günlerde çeşitli illerde bilinçlendirme seminerleri veren 
Kızılay Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işı-
kara, İstanbul’da deprem beklediğini söyledi.

Mayıs ayında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı sa-
lonunda düzenlenen “Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Pro-
jesi” kapsamında din adamlarına “Depremden Korunma Bilinci” 
konulu konferans veren Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara, gazeteci-
lerin sorularını yanıtladı.

İstanbul’da olası depreme karşı alınan önlemleri de değer-
lendiren Prof. Dr. Işıkara, “İstanbul’da önemli gelişmeler var. 
Viyadükler güçlendirildi. Okullarımızın önemli bir kısmı güçlen-
dirildi ve güçlendirilmeye devam ediyor. İstanbul’da ki okulların 
yüzde 80’i depreme hazır. Ancak geriye kalan yüzde 20’sine 
mutlaka bir çare bulmak lazım. Tüm mesele ekonomik kaynak” 
diye konuştu. 

“SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ŞİKAYETÇİYİM” 

Prof. Dr. Işıkara, İstanbul’daki hastanelerin depreme karşı 
hazırlıksız olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:  “Rahatsızım. 
Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda duyarlı olduğunu sanmıyorum. 
Malesef duyarlı değil. Hastaneler mutlak suretle ayakta kalması 
gereken kurumlar. Ben bugün öğrenmek istiyorum, sade bir 
vatandaş olarak, kaç hastane güçlendirildi, kaç hastane hazır? 
Bunların cevabının verilmesi lazım. Yıllardır söylüyorum, ama 
kimse dinlemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nı takdir ediyorum. Belki kızacaklar bana ama Sağlık 
Bakanlığı’ndan şikayetçiyim.” dedi.

Prof.Dr. Çağatay Güler’in  Yazıt Yayıncılık tarafından basılan 
İstanbul’da Deprem Olasılığına Karşı Çevre Sağlığı Önlemleri 
(Özgür Doruk Güler Çevre Dizisi:4) adlı kitabından yararlanarak 
deprem öncesi  yapılması gerekenleri maddeler halinde hazır-
ladım. Prof. Dr. Çağatay Güler deprem anında özellikle gönüllü 
hekimlerin ve bireylerin  yapacakları yardımların kaos ortamına 
dönüşmemesi için, gönüllülük kavramını ve deprem sonrası 

Deprem
Yaklaşıyor...

Dt. Helin Aras TEK 
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karşılaşılabilecek sağlık ve çevre sorunlarına karşı yürütülecek çalışmaları  özetlemiş. Dep-
rem bölgelerinde gönüllü çalışmak isteyen tüm hekimlrin bu kitabı okumaları önerilebilinir.

Evet uzmanlar uyarıyor depremle yaşamayı öğrenmeliyiz, bizler birer hekim olarak  en 
azından, deprem öncesi çevremizdekileri uyarmalı ve eğitmeliyiz. 

- Bütün aile bireyleri ve çalışanlar her odadaki güvenli yerleri bilmelidir (sağlam masaların 
altı vb).

-  Bütün aile bireyleri ve çalışanlar tehlikeli yerleri bilmelidir (pencereler, aynalar, sarkan 
cisimler, şömineler, uzun mobilyalar)

- Bütün aile bireyleri ve çalışanlar temel ilkyardım kurallarını öğrenmelidir.
- Aile tehlike durumunda nerede bulunacağını, nasıl haberleşeceğini bilmelidir.
- Herkes için acil telefon numaraları bilinmelidir. Telefon kilitlenmesine karşın bölge dı-

şında aranacak aile üyesi belirlenmeli, onun ülkedeki diğer aile üyelerine haber vermesi 
sağlanmalıdır.

- Binalardaki elektrik kablo gaz ve su boruları  ve valfleri gerekliyse tamir ettirilmelidir.
- Binalardaki elektrik, gaz ve su sistemlerini kapatacak anahtar vb. ulaşılabilir yerlerde 

olmalıdır.
- Gaz boruları sızdırma yönünden gözden geçirilmelidir.
- Ağır cisimler yere yakın ve alt raflara konulmalıdır.
- Ağır mobilyalar, raf ve dolaplar  sıkıca duvara tutturulmalıdır.
- Uyku tulumu, el fenerleri, transistörlü radyo, battaniye, yer yaygısı, havlu, ilkyardım 

çantası, ip,urgan, kablo, plastik torbalar, çöp torbaları, tülbent bezi(süzme işlemleri 
için) vb.hazırlanmalıdır. Bunlar mümkünse depremden az etkilenebilecek yerlerde sak-
lanmalıdır.

- Tornavida, pens, pense, kerpeten, çekiç, çivi, kürek vb. malzeme özel bir malzeme 
çantasında hazır bulunmalıdır.

Aslında en önemlisi; yaşadığımız evin ve kullandığınız mekanların, duvar boyasına, 
manzarasına gösterdiğimiz özeni, binanın sağlamlığına, depreme dayanaklılığına da gös-
termemizdir. Depremi engellemek mümkün değildir. Fakat, depremden zarar görmeyecek 
yapılar yaparak, daha önce yaşadığımız acı görüntüleri bir daha görmeyebiliriz.

Hasan Türkan’ın 1999 depreminde Sefaköy’deki evlerinin enkazı altında Ömür Kınay’ı 
görüntülediği fotoğrafı, depremin simgelerinden olmuştu. Anadolu Ajansı’nın başarılı mu-
habirlerinden Hasan Türkan geçirdiği motosiklet kazasında öldü.







Dünyanın en değerli çiçeği: Centaurea Tchihatcheffii’dir.

Bu çiçek ne Hollanda’da, ne Kenya’da, ne Tayland’da, ne de Yeni Zelanda’da - bir tek 
Ankara’da, Gölbaşı yakınlarındaki Hacı Hasan’da, küçücük bir tarlada bulunur.

Mayıs’ta açar, Haziran’da kaybolur.

Bu paha biçilmez çiçeğimizin adı: Sevgi Çiçeği’dir.

Yörede Yanar Döner, Gelin Düğmesi, Türbe ya da Kırmızı Peygamber Çiçeği olarak 
da isimlendirilir.

2007 senesindeki gibi kuraklık zamanlarında sayısı 100’e kadar (- yerel gazeteye göre 
50’ye kadar) düşebilir; ama sayısını 0’a düşürebilecek asıl afet, insan ve insanların sevgi 

adına sevgisizliğidir.

Nasıl 1974’te Beypazarı’nda son Anadolu 
Panteri’mizi (http://www.ergir.com/son_anado-

lu_panteri.htm) vurup attıysak, Dünya’yı nasıl 
Panthera Pardus Tulliana’dan mahrum 
bıraktıysak - bir endemik çiçek, bir Tür-

kiye Çiçeği olan son Sevgi Çiçekleri’ni 
kopartıp atmakla, tezgahlarda sat-

makla, ülkemiz de, Dünya’mız da 
“Sevgi”siz kalacaktır.

Aslında güzeller güzeli çiçe-
ğimiz, Bern / Avrupa’nın Yaban 
Hayatı ve Yaşama Ortamları-
nın Korunması Sözleşmesi 
ile koruma altındadır; top-
lanması ve satışı yasaktır. 
Zaten 160 sene önce ilk 
keşfedildiği Afyon’daki ye-
rinde şimdi yeller, belki de 
çok katlı bloklar esmektedir. 
Ama en azından bu bin yıl-

da sığındığı küçücük yaşam 
alanına giden yollar patika kal-

malı, beton karıştıran kamyon-
lar ulaşamamalıdır.

Hollanda deyince akla lale gelir, 
halbuki lale bir Hollanda çiçeği değil-

dir. Sevgi Çiçeği ise öz be öz Anadolu 
Çiçeği - Peygamber Çiçeği’dir. Bir ülke 

eşsiz çiçeğine de sahip çıkmalı, “Sevgi”yle 
de anılmalıdır.

Bunun için başta Prof. Dr. Ayşe Boş-
gelmez ve Prof Dr. Mecit Vural - ve 
“Sevgi”li ekipleri olmak üzere, bir avuç 
bilim adamının amansız çabaları vardır. 

76 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Dünya’nın en Değerli Çiçeği

Düş hekimi Yalçın Ergir  
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Dünya Doğa’yı Koruma Birliği’nin de nesli tüken-
mekte olan bitkiler kategorisindeki Sevgi Çiçeği 
hakkında onlarca yıldır araştırmalar yapan bu gö-
nül insanları, kimi zaman yetiştiği alanı “bir orman 
içi dinlenme alanı” olarak düşünenleri bilgilendi-
rerek, kimi zaman bilimsel yayınlar - kimi zaman 
saha çalışmaları yaparak, kimi zaman da “Centa-
urea Tchihatcheffii / Ankara – Gölbaşı Sevgi Çiçe-
ği” gibi muhteşem bir emek ve gönül ürünü kitabı 
ülkelerine armağan ederek çiçeğimizin yanında 
kalkan olmaktadırlar.

Abdulnasır Haşlak başkanlığındaki Gölbaşı 
Belediyesi’nin mütevazı, yöre halkının da özve-
rili çabalarıyla dört senedir: “Uluslararası Gölbaşı 
Göller Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali” düzenlen-
mekte, dünyanın en değerli çiçeği ondüleli parlak 
saçlarını uluslararası görebilen gözlere sunmakta-
dır. 

2008’deki festivalin tarihi 27-28 Haziran’dır.

Andezit, Cumhuriyet Ankara’sının yapı taşıdır. 
Çiçeği burnundaki başkentin ilk önemli binalarının 

yapımında hep “Ankara Taşı” Andezit kullanılmıştır. 
Ne yazık ki on - on beş yıllık rezervimizin kaldığı sa-
nılmaktadır. Gölleri ve Andezit’le anılan Gölbaşı’nın 
girişinde Andezit’ten yapılmış bir Sevgi Çiçeği hey-
keli kucaklar sizi.

Parklarında, sokaklarında, altgeçitlerinde, özel 
kuruşlarında, geçen sene açılan okulunda artık 
Sevgi Çiçeği çıkmaktadır karşınıza.

Elbette Milli Piyango İdaresi’nin işlediği Sevgi 
Çiçeği teması, Nisan 2007’de düzenlediği karma 
resim, fotoğraf ve heykel sergisi,

Darphane tarafından 2002’de: “Türkiye’nin 
Çiçekleri” adıyla basılan 13’lük hatıra parası se-
tinde yer alışı, çiçeğin yetiştiği tellerle çevrili alanı-
nın ait olduğu “Devlet Opera ve Balesi’nin Genel 
Müdürlüğü”nün ve “Gölbaşı İlçesi Koruma, Geliş-
tirme ve Turizm Derneği”nin ilgileri de, bu “olmak 
- ya da yok olmak” çabalarında önemli unsurlar-
dandır.

Dünya’nın en Değerli Çiçeği
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Sevgi Çiçeği artık giysiden - oyuncağa pek çok 
tanıtım ürününde yer alırken, 2008 yılındaki patla-
yışı çok ümit vericidir.

Kızılderili Şef Seattle’ın dediği gibi:
insan yeryüzüne aittir;
yeryüzü insana ait değildir
ve Düş Hekimi’nin inandığı gibi:
sevgiyi bekçi değil, önce sevgi; 
sonra da bilgi koruyacaktır...

Sevgi Çiçeği’ne Mogan Gölü’nün doğusunda 
da rastlandığını okumuştum. Rüzgar, acaba bu 
papatyagilin tohumunu Eymir Gölü’nün sırtlarına 
da taşımış olabilir mi?” düşüncesiyle Eymir’in dik 
sırtlarına tırmanmıştım.

Arayışımı çiçeği bilen ziyaretçilerinin dolaş-
tığı alanlarda değil, Everest’i görmüş, Khumbu 
Buzulu’nda yatmış birisi olarak çıkılması çok zorlu 
yamaçlarında yapmıştım.

Sevgi’yle daha önce tanışmıştım.

Gölbaşı’ndan yürüyerek Haymana’ya doğru 
gidiyordum; gören var mıydı - Leyla’yı arar gibi 
Sevgi’yi arıyordum ve yol kenarındaki bir evin bal-
konundakine sormuştum:

- Sevgi Çiçeği nerede?

- Yedi, sekiz kilometre sonra Hacı Hasan Köyü 
sapağına varacaksın, oradan soldaki toprak yola 
dal ve yürümeye devam et - yolda telle çevrili bir 
alanda çiçekleri bulacaksın.

Az gittim, uz gittim,
dere tepe düz gittim,
kah çıktım göğe, kah indim yere
ve vardım Sevgi Çiçeği’ne.

- Merhaba, ben Yalçın; sen de Sevgi olmalısın, 
seni iyi ki tanıdım - iyi ki varsın.

Tanınmalı,
korunmalı,
çoğalmalı,
çoğalmalı,
çoğalmalısın.

Toprak yoldan asfalta çıkmış, Gölbaşı’na doğ-
ru yürüyordum.

Yanımdan belki de sürücülerinin, yürümeyi seç-
tiğim için alay ettiği son sürat arabalar geçiyordu.

Onlar bir an önce varacaktı - oradan da başka 
bir yere bir an önce gideceklerdi, hatta radarsız 
yaşam otoyolunda fark etmeden bir an önce öle-
ceklerdi.

Oysa armağan yaşam bence varılacak nokta-
da değil - yolculukta, eğri büğrü patikalarda, adım 
adım gidilmiş yol kenarlarında güzeldi.

Yol kenarındaki dünyanın en değerli çiçeğini, 
yanından son sürat defalarca geçen değil, ancak 
sabırla yürüyüp - bir kere geçen görebilirdi.

Sevgi bir ömürse - ömür on iki saatti.

Saniye olup, aynı noktadan yedi yüz yirmi kere 
geçip, hiç bir şey anlaşılamayabilirdi; ya da yelko-
van gibi yel kovalayıp, on iki kere uğranmış durak-
larda, sevgi on ikiye bölünebilirdi.

Akrep olmak, bir dakikayı - bir dakikada, bir 
defada, ama bütün detaylarıyla yaşamak en gü-
zeliydi.

Sevgi sadece sabır, sadece emek değil, dik-
kat de isterdi; çoğu insan “Sevgi”ye giden yolu 
tarif ederken, “Sevgi”nin - “Dünya’nın En Değerli 
Çiçeği’nin dibinde olduğunu bilmezdi...

http://www.ergir.com
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Gazi Rotaract Kulübü “Sanatı 
Canlandırmaya Ne Dersiniz?” te-
masıyla CANLI SERGİ adında bir 
gösteri düzenledi.

24 Mayıs Cumartesi Günü 
akşamı Devlet Tiyatroları 125.Yıl 
Çayyolu Sahnesi’nde izleyicilerin 
beğenisine sunulan, tarihi öneme 
sahip bazı tabloların hikayeleriyle 
sahnede canlandırıldığı, bazı tablo-
lara dans gösterileriyle de renk ka-

tılan gösteriye A’Capella’  müziğiy-
le  “Ankara Vokal Topluluğu” eşlik 
etti. Canlandırılan tablolar arasında 
Mona Lisa, Son Akşam Yemeği, 
İnci Küpeli Kız, Narkissos, Safiye 
Sultan, La Guernica ve Kaplum-
bağa Terbiyecisi gibi ünlü tablolar 
yer aldı. Organizasyonu düzen-
leyen Rotaractlar, kendi içindeki 
dostlukları pekiştirerek, daha iyi bir 
şekilde toplum hizmeti amaçlayan 
18-30 yaş arası gençlerden oluşan 

bir topluluk olup, Gazi Rotaract Ku-
lübü, her biri farklı meslek grupla-
rından olmalarıyla, sahnede ilk kez 
performanslarını sergileyerek ba-
şarılı ve ilginç bir organizasyona da 
imzalarını attılar. Yaklaşık 500 kişi-
nin katıldığı geceden  elde edilen 
gelirle bir ilköğretim okulunun fen 
laboratuarının yapımının üstlenil-
mesi ve sanat kurslarının açılması 
hedefleniyor.

Sanata Farklı Bir Bakış
“Canlı Sergi”

Deniz GÜRSOY
ADO Öğrenci Kolu Başkanı
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İçimizden Biri...
Dişhekimi Tahir Özkan Kalkan
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1981 Yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun olan Dt. Tahir Özkan KAL-
KAN 2008 yılının Ocak ayında 25 yılını tamamla-
dığı  Kamu’daki görevinden emekli oldu, şimdi 
sadece  bir dişhekiminin gerçek  yeri  olduğunu  
düşündüğü  ve  inandığı  muayenehanesinde  
dişhekimliği  yapmaktadır.

7 yaşında başladığı  yüzme sporunda  Ankara 
ve  Türkiye çapında birçok sportif başarıya imza 
attı. Hatta en son madalyasını  26 yaşında iken 
kazandı (Türkiye İkinci Lig Su Topu şampiyon-
luğu). Ancak yoğun meslek yaşantısı  nedeni ile 
Spor’a uzunca bir süre ara verdi.

2005 yılında “Acaba tamamlayabilecek mi-
yim?” diyerek  kendisini sınamak için girdiği Bo-
ğaziçi Maratonu yarışında 6. oldu. 

Uluslararası Boğaziçi Yüzme Yarışması, Tür-
kiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenle-
nen  her yıl Temmuz ayında düzenlenen  ve 400 
kişinin üzerinde sporcunun katıldığı,  6800 met-
relik, akıntıları çok tehlikeli olan bir maratondur. 
İstanbul Boğazı’nda yüzmek için sadece iyi bir 
yüzücü olmak yetmez, ters akıntılardan da kaç-
mayı bilmek  gerekir.

Sonraki yıllarda da katıldığı bu yarışmada, 
2006 yılında yaş grubunda İkinci olarak gümüş 
madalya kazandı, 2007 yılında akıntıya kapıldığı 
için çok az bir farkla  dördüncü olabildi. Hayatı-
nın en zorlu parkuru olarak değerlendirdiği, yak-
laşık 8 km’lik  Meis – Kaş maratonunu 29 Hazi-
ran 2008’de 2 Saat 45 dakikada tamamlayarak 
üçüncü oldu. 

 Farklı branşlarda da spor yapan ve yarışma-
lara katılan Dt. Özkan KALKAN , 19 Mayıs 2008 
tarihinde Türkiye Biatlon şampiyonasında ikinci 
olarak gümüş madalya kazandı ve Milli Takım’a 
seçildi. Biatlon; Koşu-Yüzme-Koşu’dan oluşan 
dayanıklılık sporudur.

12-13 Temmuz da Bursa’da yapılacak 
olan Masterler Yüzme Şampiyonasına ve  20 
Temmuz’da yüzülecek  olan Boğaziçi Maratonu-
na katılacak olan meslektaşımız spor hakkında ki 
düşüncelerini sorduğumuzda;

“Sporun; insan vücudunda mutluluk hormo-
nu olan Endorfin hormonu salgıladığı bilimsel 
bir gerçektir. Her sabah spor yaparak işe geldi-
ğimde daha zinde ve dikkatli olarak çalışıyorum. 
Bu benim Psikolojimi de pozitif etkiliyor ve daha 
mutlu oluyorum. 

Aslında bizim meslek başlı başına bir spor. 
Bence bütün Dişhekimleri Şampiyondur. Bu ka-
dar yüksek Konsantrasyonla, bazen tek ayağı-
mızın üzerinde, bazen eğilerek 400.000 devirde 
1 mm2’lik bir alanda çalışmak her mesleğin harcı 
değil, ancak şunu kesinlikle biliyorum, Dişhekim-
lerinin spor yapması gerçekte bir idmandır. Mua-
yenehane çalışmaları ve Dişhekimliği hizmeti, ise 
bir yarışma alanıdır. İşte bu yüzden benim gö-
zümde bütün Dişhekimleri Şampiyondur.”
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Ankara’nın 226 bin nüfusa ve 11’i permili olan 
toplam 66 dişhekim,ine sahip olduğu dönemde, 
1947 yılında Türk Hava Kurumu eski genel başkanı 
Celal Meral tarafından kurulmuştur. Yönetim kuru-
lunda Mahmut Kuzanlı, İshak İlter, Ferhan Erkey 
yer almışlardır. 

4 yıl cemiyet başkanlığı yapan Celal Meral’den 
sonra 1951-1960 yılları arasında Ferhan Erkey bu 
görevi üstlenmiştir. Bu dönemde cemiyet sekrete-
ri olarak görev yapan Cemal Meriç daha sonraki 
yıllarda başkanlık dahil değişik kademelerde hiz-
met vermiştir.  1960-1963 dönemi başkan Ali Rıza 
Oktay, yönetim kurulu Necmi Akyel, Nidai Ergun, 
Nazım Geray ve Adil Kayışoğlu’dur. 1963’den 
sonra bir dönem Avni Şuşut başkanlık görevini yü-
rütmüş, daha sonra 1970 yılına kadar Adil Kayı-
şoğlu başkanlığında, yönetim kurulu Prof.Dr.İlhan 
Çuhadaroğlu, Güner Ünal, Nurettin Günay, Nidai 
Ergun’dan oluşmuştur. 

1970-1971 Nidai Ergun’un başkan olduğu bir 
dönemdir.Yönetim kurulu Ulusal Koryak, Metin 
Kürüm, Metin Soyak, Kaya Arıkan’dan oluşmuş-
tur. Bu yönetim yetersiz akademik ve fiziki şartlarla 
kurulan özel dişhekimliği okullarının kapatılması, 
bazılarının devletleştirilmesi konusaunada uğraş 
vermişlerdir. 

Cemiyet 1971 yılında cemiyetler kanunu kararı 
ile kapatılmıştır. 

Daha sonra Cemal Meriç, Prof. Dr. Gürhan 
Çağlayan, Prof.Dr. İlhan Çuhadaroğlu’nun girişim-
leri ile Türk Dişhekimleri Cemiyeti Ankara Şubesi 
olarak 1972 yılında Cemal Meriç başkanlığında 

ikinci kez kurulmuş, 1985 yılında birlik ve odaların 
kuruluşuna kadar devam etmiştir. 

Türk dişhekimliği camiasında odaların ve birliğin 
kurulması fikri 1968 yılında İzmir’de toplanan genel 
kurulda alınan, diğer illerde de şubeler açılması ka-
rarına dayanır. 

1972-1975 yılları arasında İzmir ve Ankara 
Dişhekimleri Cemiyetleri’nin bu konuda birlikte 
verdikleri uğraşlar sonucu, İstanbul dişhekimleri 
Cemiyeti’nin karşı görüşüne rağmen, diğer il ce-
miyet temsilcilerinin de katkıları sonucu 1979 yı-
lında Dişhekimleri Odaları’nın ve Birliğin kurulma-
ları konusu karara bağlanmıştır. 1979-1983 yılları 
arasında Prof.Dr Aytekin Bilge’nin başkanlık, Doç.
Dr.Ahmet Kurtaran ve Prof.Dr.İlhan Aran’ın genel 
sekreterlik yaptığı bir dönemdir. Bu dönem 1980 
ihtilali ile kesintiye uğramış, alınan bir kararla tüm 
cemiyetler kapanmıştır.  1980 sonrasında Ankara 
Dişhekimleri Odası’nın kurulması için yapılan çalış-
malar yoğunluk kazanmıştır. Bu konu ile ilgili kanun 
taslağı Aytekin Bilge, Cemal Meriç, Dr Cihat Çekiç, 
Dr.Ahmet Kurtaran, Dr.İlhan Aran, Doç.Dr.Tezcan 
Demiröz’ün büyük gayretleri olmuştur. 1985 yılın-
da Prof.Dr Hüsnü Yavuzyılmaz’ın cemiyet başkanı 
olduğu dönemde yönetim kurulu üyesi olan eski 
sağlık Bakanlığı Mesleki Öğretim Genel Müdürü 
Orhan Özkan’ın Odalar ve Birliğin kurulmasında 
büyük katkıları olmuştur. 

1985 yılının ilk aylarında birliğin kurulması için 
yasa taslağı hazırlamış, Başbakanlık Kanunlar ve 
Kararlar Dairesinden emekli avukat Osman Anıl’ın 
metnin yazılması ve Meclis Sağlık Komisyonu’nda 
kabulündeki katkıları ve cemiyet yönetim kurulu 
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üyesi Prof.Dr.Cihat Çekiç’in yoğun çalışmaları ile 
birliğin teşkilat, faaliyet ve denetimleri, organla-
rın seçimi ile esas ve usullleri gösteren yasa tas-
lağı tamamlanmış ve İstanbul Milletvekili Prof.
Dr.Ercüment Konukman’ın teklifi ile TBMM günde-
mine alınmıştır. 

 1985 yılına kadar Türk Tabipler Birliği içinde 
belirli kontenjanlar oranında temsil edilen diş-
hekimleri, 25 Haziran 1985 tarih ve 18792 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan 3224 sayılı Türk 
Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 7 Haziran 1985 
tarihinde yürürlüğe girmesi ile mesleki örgütlenme 
hakkı elde etmişlerdir. 20 Kasım 1985’de Ankara 
Dişhekimleri Cemiyeti’nin Cebeci Konservatuvar 
binasında düzenlenen genel kurulda Birlik Kurucu 
Yönetim Kurulu’na başkan Orhan Özkan seçilmiş, 
Ahmet Yavuz Ertürk, Osman Özyürek, Faruk Gök-
nar, Prof. Dr. Kenan Eratalay yönetim kurulunda 
yer almıştır.  

Bu kurul, kanun çerçevesinde yönetmelikler 
hazırladıktan sonra 12 odanın kurulmasında yar-
dımcı olup, seçilen delegelerle 1 Ocak 1986’da 
1. olağan genel kurulu toplamışlardır. Genel kurul 
tarafından seçilen Prof.Dr.Kenan Aras, Hüsnü Çu-
hadar, Cemal Meriç, Muhlis Polat, Reşit Kumbasİr, 
Kılıç Aslan, Nevid İlkay Batum, Demir Timuçin, Or-
han Özkan görev dağılımı yapmışlardır. İlk başkan 
Demir Timuçin olmuştur.

 Dişhekimleri Odaları ve TDB’nin kuruluşu; 12 
Oda’nın katılımı ile 1986’da yapılan 1. olağanüstü 
genel kurul sonunda Yılmaz Bilgin’in başkan oldu-
ğu ilk yönetim kurulunun oluşması ile gerçekleş-
miştir. TDB’ye büyük hizmetleri olan merhum Yıl-
maz Bilgin’in şahsi gayretleri ile Türk Dişhekimliği 
Vakfı kurulmuştur. Eser Cilasun 1992-1994 döne-
minde TDB’nin ilk kadın başkanı olarak görev yap-

Orhan Özkan - Hüsnü Yavuzyılmaz

Cemal Meriç

Kenan Eratalay

Nidai Ergun

Demir Timuçin

Aytekin Bilge

Reşit Kumbasar

Cihat Çekiç

Yılmaz Bilgin

Ahmet Kurtaran

Eser Cilasun

Ercüment Konukman

Hikmet Hızlan
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mıştır.   Ankara dişhekimleri Odası’nda daha sonra 
Reşit Kumbasar, Dr.Ümit Ülküer başkanlık görevini 
üstlenmişlerdir. Daha sonra Orhan Özkan 1994 yı-
lına kadar başkanlık yapmıştır.  1988-1990 döne-
mi başkanı Orhan Özkan, Yönetim Kurulu üyeleri, 
Osman Özyürek, A.Hakan Akalın, Faruk Göknar, 
Fatih Açan, Ali Fuat Allı, Hikmet Hızlan, Kılıç Aslan, 
Derviş Yılmaz;

Dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin izlenmesini sağlayan sergi ve sem-
pozyumları düzenlemek, ağız diş sağlığı eğitimi 
yapmak amacıyla 1989 yılında Türkiye’de Orhan 
Özkan tarafından ilk kez ExpoDental başlatılmış, 
Ankara Dişhekimleri Odası’nın camiaya kazandır-
dığı bu çok önemli etkinlik hala sürdürülmektedir.

1990 - 1992 dönemi başkanı Orhan Özkan, 
Yönetim Kurulu üyeleri, Hikmet Hızlan, Akın Arkün, 
Celalettin Sönmez, Halil Kamil Kahyaoğlu, Kılıç 
Aslan, Derviş Yılmaz, Erden Enç, Cemal Gülpınar, 
Süha Alpay;  1992 - 1994 dönemi başkanı Orhan 
Özkan, Yönetim Kurulu üyeleri, Hikmet Hızlan, Akın 
Arkün, Celalettin Sönmez, Halil Kamil Kahyaoğlu, 
Erden Enç, Ahmet Hamdi Karadağ, Ali Rıza Aş-
kın, Adnan Uzluer, Nezih Yavuz Tan;  1994-1996 
dönemi başkanı Hikmet Hızlan olmuş, 26.06.1995 
tarihinde Hikmet Hızlan’ın istifası ile başkanlık gö-
revini Onur Şengün devam ettirmiştir. Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Celalettin Sönmez, Nezih Yavuz Tan, 
Kılıç Aslan, Akın Arkün, Erol Tunçbilek, Barbaros 
Mehmet Onat, Mehmet Kemal Şençift;  1996 
-1998 dönemi başkanı Nezih Yavuz Tan, Yönetim 
Kurulu üyeleri, Barbaros Mehmet Onat, Gökhan 
Alpaslan, Erol Tunçbilek, Özkan Kalkan, Hüseyin 

Eminoğlu, Funda Gülay Kadıoğlu, Cengiz Tamtu-
nalı, Merih Baykara,Halil Kamil Kahyaoğlu;  1998 
- 2000 dönemi başkanı Merih Baykara, Yönetim 
Kurulu üyeleri, Erol Tunçbilek, Cengiz Tamtunalı, 
N.Hasan Aybar, Gülen Gül, Gülay Bıyıklı, Hüse-
yin Eminoğlu, Ali Yakar, M.Kemal Taş, Halil Kamil 
Kahyaoğlu, Sevil İplikçioğlu, Hişam Demirköprülü; 

2000 - 2002 dönemi başkanı Hamit Selim Bos-
tancı, Yönetim Kurulu üyeleri, Mehmet Murat Ak-
kaya, Süha Alpay, Cengiz Tamtunalı, Osman Bü-
lent Akgün, Aziz Avcıoğlu, Sezer Genç, Orhan Dir-
keç, Işıl Karaoğlan;  2002 - 2004 dönemi başkanı 
Mehmet Murat Akkaya, Yönetim Kurulu üyeleri, 
Mehmet Yalım, Süha Alpay, Orhan Dirkeç, Merih 
Baykara, Hüseyin Avni Aksu, Sezer Genç, Meh-
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Yazının ismi belki biraz basma kalıp 
oldu, ancak aşağıda aktarmaya çalışa-
cağım tarihin akışındaki olaylar bunu 
bize söyletir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ku-
ruluşu olarak kabul edilen 1 Haziran 
1911’den birkaç sene sonrası; ilkel 
şartlarda İstanbul’dan kalkıp Kahire’ye 
gidebilen kahraman havacılarımızın ile-
lebet devam edecek hikayesidir bu as-
lında… O havacılarımızın ki bir seferin-
de Kahireye varmak için İstanbul’dan 
havalanmış, ancak 3 Mart 1914 günü 
kötü hava koşulları nedeni ile Şam’da 
düşerek şehit olmuşlardır. Minnetle an-
dığımız  Yzb. Fethi, Ütğm. Sadık, Ütğm. 
Nuri’nin bıraktıkları yerden gökyüzünde 
yükselen bir başarı öyküsüdür bu.

Birkaç zaman önceye dönelim, 
1968 senesinde; II. ci dünya sava-
şı görmüş bir Peachcraft teyyaresi ile 
bir süre havada kaybolduktan sonra 
ulaşabildiğimiz Diyarbakır-İskenderun 
seferini ve çim olan piste inebilmemiz 
için, otlayan ineklerin askerler tarafın-
dan kovulmasını dün gibi anımsıyo-
rum… Ve şimdi kendinizi o kocaman, 
konforlu  her türlü hizmetin sunuldu-
ğu, yenilip içilip keyifle seyahat edilen 
uçakların içinde düşünün. 8-10 saat 
içersinde dünyanın bir başka köşesi-
ne ulaşabiliyorsunuz, harika değil mi? 
Durmak bilmeden yükselen trendi ile 
havacılık konseptinin geldiği nokta he-
pimizin malumudur.

Şimdi sizleri seneler öncesine götü-
rüyorum, sene 1966, havacılığa yeni in-
tibak ettiğim yıllar, bir gün gazetelerde 
Türk pilotlarının F-5 muharip jet uçakla-
rı ile Atlantik’i aşarak  Bandıma’ya gel-
dikleri manşet olmuştu. Sanki kendim 
başarmışcasına gururlanmış ve koltuk-
larım kabarmıştı. Bu ilk Atlantik aşma 

olayından seneler 
sonra genç kuşak 
kartallaristihza ile 
davet edildikleri Top-
Gun yarışmalarında 
A.B.D ve Kanada gibi 
bu uçakları imal eden 
ülkelerin hava kuvvetle-
rini geride bırakarak bi-
rinci olmuşlardır. Birazda 
hayret ve gıpta ile izlenen 
genç kartallar milletini gu-
rurlandırmaya devam edi-
yorlar, edeceklerde.

Sizlerle tanıştıracağım 
kişi Türk Hava Kuvvetlerine 
onlarca senesini vermiş, bin-
lerce saat uçmuş, öğrenci-
ler yetiştirmiş ve bu aşamada 
emekli bir hava subayı olarak 
aramızda yaşamakta. Sizlere 
takdim etmekten kıvanç duyaca-
ğım ve resimleri ile gıyaben tanıştı-
racağım ve olayları kendi ağzından 
aktaracağımız kişi Em. Hv. Plt. Alb. 
Adnan ÇOKGÖR’dür

1966 Aralık ayında F-5 uçakla-
rının Amerika’dan Türkiye’ye intika-
lini sağlayan kol komutanı o zaman 
Binbaşı rütbesindeydi. Verilen görev 
gereği 19.11.1966 tarihinde, ancak 
28 gün sonra tekrar dönebilecekleri  
Bandırma’dan Ankara’ya, sabahın er-
ken saatlerinde Yzb. ÇELTEK’in özel 
arabası ile yola çıkarlar; Amerika seya-
hati başlamıştır. Sevgili ÇOKGÖR’ün 
ağzından dinliyoruz:

Araba  o kadar eskidir ki, yolda 
çıkardığı problemler “pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir”. Eskişehir’e var-
madan arabanın ana mili kırılır, üç beş 
kez lastik patlar, tamirler falan der-
ken gece 23.00 civarında Ankara’ya 

Nereden
Nereye...
Dt. Selçuk İLKSOY
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ulaşırlar. 22 Kasım 1966 günü seya-
hat İstanbul-Londra , 23 Kasım günü 
Londra-Losangeles ayağı ile sürer. 
Losangeles hava alanına inişte uçakta 
dahili anonsla, Türk pilotlarının uçağı 
terk etmemeleri, bir ekibin kendilerini 
karşılayacağı ve film çekileceği duyu-
rulur. Uçaktan iniş, apron ve terminal-
de film çekilirken Amerikalılar yeni bir 
filmin çevrildiği düşüncesiyle  bir ke-
nardan seyrederler.

24 Kasım 1966 günü Nortrop 
fabrikalarına giderek Türkiye’ye taşı-
yacakları uçakların imalatını görürler. 
Yine Çokgör’ün kendi deyimi ile “her 
şeyin yepyeni ve pırıl pırıl olması insanı 
büyülüyordu” diye düşünür, ancak bu 
düşüncesinde ne kadar yanıldığını ta-
kip eden günler gösterecektir.

25 Kasım 1966 günü mihmandarlar 
bir fantezi olarak misafirlerini Hollywo-
od film stüdyolarını ziyarete götürürler. 
O tarihlerde M:G:M studyolarında AL-
COPON filmi çekilmektedir, baş aktör 
ise George SİGEL’dir, tanıştırılırlar, 
enterasan bir gün geçirirler.

26 Kasım 1966 günü 
Sacramento’ya geçilir, uçakların 
alınacağı meydan MC. LELLAN, 
buraya yakındır.

27-28-29-30 Kasım günleri 
MC.LELLAN üssünde seyrü-
sefer hazırlıkları, uçuş planları 
yapılarak vede gezilerle ge-
çer. Geri dönüş tarihinden iki 
gün önce uçuş hattına gide-
rek Türkiye’ye götürecek-
leri uçakları teslim alırlar. 
“Benim götüreceğim 121 
kuyruk nolu uçağın kayıt-
larına baktığımda  toplam 
üç saatlik uçuş yaptığı-
nı, her tarafının pırıl pı-
rıl olduğunu gördüm. 
Hayatımda ilk defa bu 
kadar yeni bir uçak ile 
uçacak olmam bana  
heyecan verdiği gibi 
parçaların yeni ol-
ması nedeni ile de 
arıza yapmayaca-
ğı güvenini veri-
yordu.” Ancak 
daha sonraki 
günlerde bu 
düşüncemin 

ne kadar yanlış olduğunu anladım. “ 
Bir uçak problemli ise sonuna kadar 
bu problemini taşır.” Hareketten önceki 
son gün uçuşta giyeceğimiz “ Exposu-
re suit” denilen lastikten özel yapılmış 
uçuş kombinezonlarının uygulanması 
ile meşgul olduk. Takip edilecek rota , 
kurtarma hizmetleri, haritaların kontrolü 
ve özel eşyalarımızın uçaklara yerleşti-
rilmesi ile günümüzü doldurduk.

1 Aralık 1966 günü sabah erkenden 
kalkarak PHONEİX şehri yakınlarındaki 
WİLLİAMS meydanına gitmek üzere 
havalandık, hava pırıl pırıl. Ortalama 
1.25 satte meydana varacaktık. Dört-
lü kol olarak kalktık. Ben dört numara 
idim. Kalkışı takiben benim sağ motor 
değerlerimde limit dışı oynamalar var-
dı, lidere durumu rapor ederek koldan 
da biraz alçalarak 7-8 hava yolu ve fre-
kansı değiştirmek sureti ile WILLIAMS 
meydanına geldik. Bizi çok candan 
karşıladılar, bu meydanda daha önce 
katıldığımız kurslardan dolayı resim-
lerimizin filo duvarlarında bir köşede 
muhafaza edilmesi bizleri son derece 
mutlu etti. İki sene öncesinde bu mey-
danda kurs görmüştüm, daha önceleri 
de 1955 senesinde öğrenci pilot olarak 
burada F-84-E uçaklarında uçmuş-
tum. Meydana da aşina idim. Tanıdık 
hocalar ve personel ile hasret giderdik. 
Bu esnada uçakların bakımları yapıldı, 
her şey tamam, göreceğiz?

2 Aralık 1966 varış meydanımız 
VANCE idi. Uçuş tahminen 2 saat süre-
cekti ve buradan ayrılmak bana hüzün 
veriyordu. Kol aynı dizilişle pist başında 
yerini aldı, gaz kollarını % 100 R:P:M’ 
e açtık, son kontrolleri yapıyorduk ki 
sağ motor saatleri limit dışı oynamalar 
göstermeye başladı ve raks etme iyice 
büyüdü; önce içeriye duman girme-
ye başladı, akabinde sağ motor ihbar 
lambası yandı. Gaz kollarını geri alarak 
telsizle durumu lidere bildirdim, kalkış-
tan vazgeçerek park yerine geldik. Arı-
za incelenip uçağın ancak ertesi gün 
sabah saatlerinde hazır olacağı bildiril-
di. Daha önce aktardığım gibi pırıl pırıl 
uçakla uçmak heyecanı yerini hayıflan-
maya bıraktı.

3 Aralık 1966 sabah 06.00’da  ha-
zırlanarak uçak başı yaptık. Uçağın mo-
toru değiştirilerek uçuşa hazırlanmıştı. 
Açık havada ve 33.000 feet irtifada bir 
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çok hava yolu ve frekans değişti-
rerek VANCE’ ye geldik. Uçakların 
bakımları yapıldıktan sonra öğle 
yemeğini müteakip VANCE-NOR-
FOLK bacağını uçacaktık. 14.30 
meydan harekata geldik. Hava 
raporunu incelediğimizde yağışlı 
ve orajlı olduğunu gördük ve uçak 
başı yaptık. Güneş erken batıyor-
du, geceye kalacağımızı biliyor-
duk. NORFOLK Atlas okyanusu 
kıyısında, buraya mesafesi 1025 
mil idi. Yüksek irtifada ve arka rüz-
garla gideceğimizden inişte 750 
libre yakıt kalacağını değerlendiri-
yordum. Uçuş yapmaya karar ver-
dik, 35.000 fite tırmanarak yolu-
muza devam ettik. Doğuya doğru 
baktığımda önümüzün duvar gibi 
simsiyah bulutlarla kaplı olduğunu 
gördüm, tahminen bir saat sonra 
bulutlara ulaştık. Bu irtifadan gü-
neşin batmakta olduğunu görü-
yorduk ve bulutlara girdik, şimdi 
bulut içinde zifiri karanlıkta uçuyor-
duk. Gerçi daha önceden bu tec-
rübem vardı, ancak bu uçuşta 4 
numara olarak uçuyordum ve kol-
da 4 numarada tutunmak oldukça 
zorluyordu. Bir saat uçuştan sonra 
NORFOLK Tacan’nına geldik. Ha-
vanın kötü olduğunu biliyor ve de 
telsizden bir çok hava yolu uçak-
larının uçuşlarını iptal ettiklerini du-
yuyorduk. Alçalma planına göre 
yaklaştık, yağmur olanca şiddetiyle 
sürüyordu. İlk yaklaşmada inemez 

ve pas geçersek, yakıtın kritiğe 
gireceğini değerlendiriyordum. İki-
şerli kol olarak yaklaşmaya devam 
ettik. Görüş neredeyse sıfıra yakla-
şıyordu. Öndeki uçağı görebilmek 
için daha da yaklaşıyordum. Pisti 
gördüğümüzde Altimetre 1000 
feet gösteriyordu, bu pozisyonda 
inmemiz mümkün olamayacağın-
dan, pas geçmek zorunda kaldık. 
Lider yeni bir kavse girerek iniş 
takımları çıkarma ikazı verdi. Ya-
kıt alçak seviye lambası yanmıştı, 
her an motorların durma ihtimali 
ile pisti görmem ve iniş yapmam 
arasında 5-6 saniye vardı  yoktu, 
indik. Her iki depoda 150’şer libre 
yakıtla kıl payı indiğimizi gördüm. 
Sucuk gibi ıslanarak meydan ha-
rekata vardık. Ertesi günkü sıhhat 
durumumuzdan endişe ederek is-
tirahata çekildik, nezle olmak gibi 
bir hakkımız yoktu.

4 Aralık 1966 serbest günü-
müz idi, o günü NORFOLK’u ge-
zerek, özellikle çok büyük bir deniz 
müzesini ziyaret ederek değerlen-
dirdik.

5 Aralık 1966 amacımız iki ba-
cak yaparak, ilk önce Amerika’nın 
kuzeyindeki LORİNG meydanına, 
takiben Kanada’nın GOOSEBAY 
meydanına inmekti. İlk bacakta ro-
tamız NEWYORK şehri üzerinden 
geçiyordu. Trafik çok yüklü idi. 
Uçuş kontrol bizi 38.000 fitte ser-

best kıldı. Saat 10.00’da dörtlü kol 
olarak kalktık. 120 dakikalık yolda 
herhalde on beş kez kanal değiş-
tirmek zorunda kaldık. Newyork 
üzerinden geçerken alımızda bel-
ki on, belki onbeş uçağın iniş için 
sıra beklediğini gördüm. Yerden 
birkaç kere gördüğüm Newyork’u 
38.000 feet’den seyretmek bam-
başka oluyordu, ancak insanların 
rahatça etrafa yayılma olanakları 
varken sefertası gibi üst üste yaşa-
maları beni hep düşündürmüştür. 
LORİNG’e, kuzeye doğru uçtu-
ğumuzdan altımız tamamen kar-
la kaplı ve göllerle dolu idi. Geniş 
bir piste rahat bir iniş yaptık, hele 
NORFOLK meydanı ile kıyaslandı-
ğında, oh be…

Öğle yemeğini yiyip hemen 
kalkmayı planladığımızdan, mey-
dan harekatta sandviç ve kahve 
ile karnımızı doyurduk, buna rağ-
men geceye kalacaktık. Uçak başı 
yaptık, kalkış normaldi. 25.000 
feet irtifada bulut üstü uçtuğu-
muzdan güneşin son ışıkları pırıl 
pırıldı, uçaklar gümüş gibi parlı-
yordu. GOOSEBAY’a yaklaşırken 
gökyüzünde yıldızların çıktığını se-
çebiliyorduk, havada depresyon 
yoktu. Dünya o kadar sakindi ki, 
bazen insan böyle bir uçuşun bit-
mesini hiç istemez. GOOSBAY’a 
geldiğimizde kar yağışı ve 35 Knot 
yan rüzgar vardı, buna rağmen 
rahat bir iniş yaptık. Dışarısı -24 
derece ve çok soğuktu, uçaktan 
o terli halimizle çıktık ve neredeyse 
buz kestik. Bizi karşılayan araçla 
hava raporlarını almak üzere mey-
dan harekata gittik, tetkikimizde 
GRÖNLAND’ta havanın kapalı an-
cak kar yağışı olmadığını, fakat 24 
saat sonra kar fırtınasının başla-
yacağını öğrendik. GOOSBAY’da 
hava kötüydü, ancak daha da kö-
tüye gideceğini öğrenince, hemen 
gitmekten başka şansımız kal-
mıyordu. Ertesi sabah erkenden 
kalkmak üzere karnımızı doyura-
cak bir şeyler aradık ama bulama-
dık. Bizde yiyecek otomatlarından 
çikolata, fındık, bisküvi alarak yarı 
aç, yarı tok idare ettik.

6 Aralık 1966 günü sabah 
06.00’da uyandık. Erkan hava-
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lanarak bir günde iki sorti yapıp 
İZLANDA’da konaklamak istiyor-
duk. Kalktığımızda kar yağışı ve 
şiddetli rüzgar vardı. Kahvaltıdan 
sonra “ Exposure suit” lastik elbi-
selerimizi giydik, artık üşümezdik 
fakat birer robota dönmüştük. 
Güneş saat 09.00’dan önce doğ-
muyordu, sat 07.30’da buzlu taksi 
yollarından pist başı yaptık. Bulut 
alt tavanı 100 metreydi, kalkar kalk-
maz buluta girecektik. Ön ikili kol 
frenleri bıraktı ve kalkışla beraber A 
/ B alevleri bulutta kayboldu, 7 sa-
niye sonra biz fren bıraktık ve bulu-
ta girdik, dört kol düzenine geçtik. 
16.000 feette buluttan çıktık, hava 
karanlık ve yıldızlar görünüyordu. 
GOOSBAY ile SUNDERSTORM 
(GRÖNLAND) arasında tek bir 
kontrol istasyonu vardı. Yani doğ-
ru başı tutarak gitmekten başka 
bir seçenek yoktu. Uçuş 2 saat 5 
dakika sürecekti, uçuşun sonuna 
doğru güneş doğmaya başladı. 
36.000 feette kuzey doğuya doğ-
ru uçuyorduk. İneceğimiz meydan 
tek bir pistten oluşuyordu. Her-
hangi bir sebepten pist kapansa 
inilebilecek hiçbir yer yoktu, gerçi 
insan böyle ihtimalleri kafasından 
atmak istese de, yine de kafasına 
takılıyordu. 2000 feet’te normal 
plof çekerek  iniş tamamlandı. Pist 
bir vadinin içinde üç tarafı dağlarla 
kaplıydı, uçakları hangar içine çek-
tiler ve indik. Amerikan irtibat su-
bayı tarafından hangarın içindeki 
ufak bir odaya alındık, bize sıcak 
kahve ikram ettiler, bu soğukta o 
kahvenin tadını hayatım boyun-
ca hiç unutamadım. Kahvelerden 
sonra hemen hareketlenerek uçak 
başı yaptık, niyetimiz bir an önce  
havalanıp geceyi KEFLAVİK (İZ-
LANDA) meydanında geçirmekti 
ama, hey hat…

Uçak başı yapıp bağlandıktan 
sonra motor çalıştırmaya koyul-
duk, 1, 2, 3 no. lar  normal motor 
çalıştırması yaptılar. Sıra bana gel-
diğinde sol motor inatla çalışmıyor-
du, bu durumda yapacak bir şey 
kalmadı. Yzb. Çeltek, Yzb. Ken-
ney ikili kol olarak gidecek, Bnb. 
Weaver ve ben kalacaktık, onlar 
havalanıp gittiler. Bizim uçaklar 

tekrar hangara çekildi; teknisyen-
lerin yardımı ile arızanın uçakta de-
ğil, fakat çalıştırma için hava veren 
cihazda olduğu anlaşıldı. Yedek 
cihazde olmadığı için Bnb. Wea-
ver Pentagon’u arayarak yeni bir 
cihaz yollanmasını istedi; bekle-
mekten başka bir şey kalmamıştı, 
Grönland’da kalmıştık.

SUNDERSTORM Holandalılara  
ait küçük bir meydan ve Amerika-
lılar anlaşma geregi istifade edi-
yorlardı. Daha kuzeyde başka bir 
meydan yoktu, II. ci Dünya sava-
şında aktif olarak kullanılmış, ha-
len 300 kiş yaşıyordu. Gerçi ben 
bulunduğum beş gün süresince 
hiç görmedim ama, Aralık ayında 
güneş saat 11.00’da doğar, saat 
14.30 ‘da batarmış. Etraf aydınla-
nıyor demeye kalmadan hava tek-
rar kararıyordu.

7 Aralık 1966 hava çok kötü 
tipi var, göz gözü görmüyor; uçak-
larımız sağlam olsa ne olcak sanki, 
kalkamayız ki?

8 Aralık 1966 günü paramız 
kalmamıştı. Bnb. Weaver ile avans 
çekmeye karar verdik ve o işlerle 
uğraştık, daha sonra ben birkaç 
kitap aldım, televizyon ile vakit ge-
çirir olduk.

9 Aralık gününü de vakit öldü-
rerek geçirdim.

10 Aralık 1966 diğer günlerden 
farklı değildi. Bugün saat 16.00 da 

çalıştırıcının ulaşacağı haberini al-
dık ve ertesi gün için uçuş planları 
yaptık.

11 Aralık 1966 Bandımadan 
hareketimizin 23. Günü, sabah 
kalktığımızda her yer zifiri karanlık, 
kar yağışı durmuş, saat 9.30 civa-
rında hava aydınlanmaya başladı, 
doğuya doğru uçacağımızdan bir 
problem yoktu. Clerans doldurduk 
ve uçak başı yaptık, iniş meyda-
nımız KEFLAVİK’de (İZLANDA) ve 
şartlar müsait idi.

Uçaklar normal çalıştı, pist 24 
saat temizlenmesine rağmen buz 
kaplıydı, piste girdik ve ‘ after – 
burner ’ leri açtık, rahatça kesildik. 
Bnb. Weaver’in uçağı gümüş gibi 
parlıyordu ve ben bunu bir tek ku-
tuplarda gördüm; herhalde avanın 
temiz olmasındandır diye düşün-
düm. Arkadan 65 Knot rüzgar aldı-
ğımızdan 1.45 saatte KEFLAVİK’e 
geldik, o kadar çok kar vardı ki, 
sanki piste iki duvar arasına iniş 
yaptık. O akşam başka işimiz yok-
tu, günlerden sonra ilk dfa güzel 
bir yemek yedik.

12 Aralık 1966 kahvaltıyı taki-
ben ALCONBURY(İNG) için ele-
rans doldurduk. Hava güzeldi, 
uçuşumuz 2.25 saat sürecek ve 
ancak kritik bir yakıtla alçalma ya-
pabilecektik. Bu yüzden Amerika-
lılar İzlanda ile İngiltere arasında bir 
kurtarma uçağı bulunduruyorlardı, 
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bu uçak bize ‘homing’ yaptıracak-
tı. Saat 11.00 da pist başı yaptık. 
Herşey yolunda giderse saat 13.30 
da ALCONBURY’de olacaktık. 
Kalktık, 33.500 feet irtifaya tırman-
dık. Kalkıştan 40 dakika sonra 
kurtarma uçağı ile homing yaptık, 
bu çalışma 20-25 dakika sürdü 
ve doğru rotada yolumuza devam 
ettik. Çok kısa zaman sonrada 
İskoçya’daki radarlardan niren-
gi alarak Lobdra’ya doğru uçtuk. 
Alçalmada 16.000 feette buluta 
girdik, hava 8/8 kapalıdı, alt tavan 
600 feet idi. Buluta girmekle bera-
ber G.C.A kanalına geçtik. Bnb. 
Weaver uçakla boğuşmaya baş-
ladı, bende kolda tutunmakta çok 
zorlanıyordum, zorlukla buluttan 
çıkar çıkmaz piste indik. Lowlevel 
ikaz lambaları yanmış iki depoda 
1502şer libre yakıt kalmıştı ki, kıtı 
kıtına indik. Niyetiiz bir sandvic yi-
yerek hemen ALCONBURY-RA-
İMSTAİN bacağını yapmaktı. Mey-
dan harekatta clerans doldurduk, 
ancak görüş 400 metreye düştü-
ğü için clerans onaylanmadı. Bir 
ara görüş 1 mil civarına açılınca , 
hemen uçak başı yapıp pist başına 
çıktık, ancak görüş tekrar düştüğü 
için kule bizi çalışır durumda yarım 
saat bekletti. Hava dahada kötü-
leyince park yerine geçip konakla-
maya karar verdik. 13 Aralık 1966 
günü kahvaltıdan sonra uçakları-
mızın bakım ve ikmalini tamamla-
dık. Burası hayli kuzeyde olmasına 
rağmen, hava ılımandı.

GULFSTREAM akıntısının etki-
si ile olduğunu söylediler. ALCON-
BURY meydanından 14.15’de 
kalkış yaptık, hava 8/8 kapalıydı. 
Fransa, üzerinden geçmemize izin 
vermediği için kuzeyden Almanya-
ya girmeye karar verdik. Hollanda 
sahillerine geldiğimizde altımızda 
bulut kalmadı. Bütün kuzey sahil-
lerini çok güzel görme imkanı bul-
duk. 1.25 saatlik bir uçuştan sora 
RAMSTAİN meydanına indik. O 
akşam bir öncekini aksine erken-
den yatıp güzel bir uyku çektik.

14 Aralık 1966 sabah kalktığı-
mızda dışarıda çok kötü bir hava 
vardı, kalış imkansızdı. Buradan 
CAPACİDİNO(İTALYA) meydanı-

na T-39 kolunda gidilecekti, zira 
İtalya’daki meydanda seyrüsefer 
yardımcısı Tacan yoktu. Bu hava-
da gitmemize imkan olmadığı  için 
günü dinlenerek geçrdik.

15 Aralık 1966 hava çok kötü 
olmamakla birlikte, çok yağmur 
yağıyordu, ancak gitmek için çaba 
sarf edecektik. T-39 pilotları mey-
dan harekatta bizi bekliyorlardı, 
yol ve alçalma planlarımızı yaptık, 
hava durumunu aldık. Bulut alt ta-
vanı 100 metre idi, saat 10.30’da 
T-39 önde bizde arkada pistte yer-
lerimizi aldık. T-39 fren bıraktıktan 
8 saniye sonra bizde havalana-
caktık. Üç uçak kolda havalandık. 
22 dakikalık bir kalkış planından 
sonra rotamıza girdik. Rotada 10 
dakika geçmişti bu rada ‘Cen-
tral line’ gövde altı tankı bitmiş 
‘Tip Tankları’ (uç tanklar) devreye 
sokmuştum ki, ana ikaz sistemin-
de tip tankları beslemediği ikazı 
gözüktü. Boş olmalarına imkan 
yoktu, kontrol etmiştim. 28.000 
feette idik. Hemen T-39 pilotuna 
durumu aktararak geri dönüş is-
tedim ve indik. Yerde yapılan kon-
trollerde Checkvalvelerde birikmiş 
olan suyun donduğunu ve yakıt 
akışını kestiğinigördük. Arızanın 
giderilmesinden sonra tekrar aynı 
şekilde  ve rotada uçmaya baş-
ladık. Fransa üzerinden geçerken 
(ki bu kaz izin vermişlerdi) aniden 
önümüze iki adet Fransız Mirage 
uçakları çıktı, önleme yaptılar, 2-3 
dakika kolumuzda uçtuktan sonra 
kayboldular. Hava Alpler üzerinde 
pırıl pırıdı, kuzey İtalya açıktı ancak 
Napoli siyah bulutlarla kaplıydı. 
Böylece Roma’yı geçtik.

Alçalmaya başlarken 22.000 
feette buluta girdik ve uçaklarda 
buzlanma başladı, birazda endişe 
ile alöalmaya devam ettik. G.C.A 
2 daki teknisyenin İngilizcessi iyi 
olmadığı için T-39 yanlış başlara 
dönüp duruyordu. Bu arada be-
nim yakıt alçak seviye ikaz lamba-
sı yanmaya başladı, bu ikaz bana 
azami 250 libre yakıt kaldığını ve 
‘‘oğlum Adnan pas geçme şan-
sın yok, çok dikkatli olman lazım’’ 
diyordu. Piste çok zor şartlarda 
oturduk, sonrasında NAPOLİ’ye  

gittik, pizza ve bira ile akşam ye-
meğini aldıktan sonra, NAPOLİ’de 
kaldık. 16 Aralık 1966 sabah 09.00  
da meydana gittik, hava açmış pırıl 
pırıl güneş vardı. Geldiğimiz yer-
lere bakınca İtalya-Türkiye arası 
bana iki adımlık yer gibi gözükü-
yordu, saat 11.00 da kalkış yaptık. 
Hava açık olmasına rağmen çok 
depresyon vardı. 1.25 saatlik bir 
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uçuşdan sonra ÇİĞLİ (İZMR) kule 
ile türkçe olarak temas ettim. Öyle 
özlemişimki, bu tarif edilemez.

Bizi karşılayan makinist, Binba-
şım nereden geliyorsunuz deyince 
bende, “çok uzaklardan” dedim. 
Bilseki 28 gündür yollarda oldu-
ğumuzu.! Öğle yemeğini Çiğli’de 
yedikten sonra saat 15.00 ‘da 
Bandırma’ya indik. Filo arkadaşla-

rımız ve ailelerimiz bizleri karşıladı, 
malum merasimler. Diğer iki uçak 
ise bizi bıraktıktan sonra ve iki gün 
önce Türkiye’ye varmışlar.

Havada kalışı 2-2.5 saat olan 
uçaklarla kışın yapılan bu sey-
rüsefer birtakım olumsuzluklara 
rağmen bizlere büyük tecrübe ka-
zandırdı. Sağlam, cesur, kendine 
güvenen ve işini bilen insanlar ola-

raktecrübelerimizi genç arkadaş-
larımızı yetiştirirken kullandık. An-
cak bunu “anlamak için yaşamak 
lazım” diyorum.

Bende zamanımızdaki tekno-
lojik gelişmeler ışığında ilim, bilgi 
ve çalışmaya gerekli saygı göste-
rilmzse her halde başarılı olunmaz 
diyorum. Tabi ki müspet ilmi kas-
tediyorum.
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Sirk Sanatıyla
Sokakların Buluşması
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19-29 HAZİRAN 2008 tarihleri arasında Türk, Fransız ve 
Romen kuruluşların ortaklığı ile SOKAK VE SİRK SANAT-
LARI PROJESİ gerçekleştirildi. Ankara Fransız Kültür Mer-
kezi tarafından yürütülen bu proje, çocuklara ve gençlere 
yaşama sevinci vermek, toplumla bütünleşmelerini ve ken-
dilerine değer verecek bir hayat parkuru çizmelerini sağla-
mak, zor durumda bulunan gençlere biçimlenme, değişim, 
eğitim vermek ve onların toplumda bir yer kazanmalarını 
sağlamak hedeflenmektedir. Sosyal boyutu büyük olan bu 
proje iki önemli aşamadan oluşuyor; Sokak ve sirk sanat-
ları ile ilgili bir formasyonun düzenlenmesi ve bir sokak ve 
sirk sanatları okulunun kurulması. Ankara kale bölgesinden 
zor durumda olan yaşları 7ile 18 arasında değişen 45 gen-
ce akrobasi-dans/tiyatro-jonglörlük-sihirbazlık konularında 
eğitimler verildi. Bu eğitimleri Romanya’dan gelen Parada 
vakfı eğitmenleri verdi. Bu eğitmenlerin büyük bölümü zor 
durumda olan çocuklardan seçilip bu işte ilerleyen Roman-
yalı gençlerdi. 

Projede çalışan diğer  kuruluşlar Leo Organizasyon, An-
kara Tevfik Fikret Lisesi, Sevda Cenap And Vakfı, Ankara 
Çatı Tiyatrosu, Metropolitan Rotaract Kulubü, Çağdaş Sirk 
Sanatları Derneği ve Balkabağı Jonglörler Topluluğu’dur.

Ankara Dişhekimleri Odası bu gençlere proje kapsamın-
da ağız ve diş sağlığı ve genel hijyen kuralları ile ilgili eğitim 
filmi izlettirmiş ve ağız kontrollerini yaparak bu hijyen ku-
rallarını pekiştirmeye çalışmıştır. Çocuklara İpana ve oral-b 
firmalarından sağlanan diş macunu ve diş fırçaları dağıtıl-
mıştır. 

   Altındağ Belediyesi, Bektaşlar Turizm, Medlab, Yıldız 
Yemek, Liva Pastaneleri, Ankara Kalesi Derneği, Evkuran 
Oteli, Soroptimistler Federasyonu, GÜÇKOBİR, Rotoract 
ve Tasarımhane’nin destekleri ile gerçekleştirilen bu pro-
jenin devamının sürmesini diliyoruz. Çocukların gözlerinde 
oluşan ışıltının hiç sönmemesi ve Parada Vakfında yaşandı-
ğı gibi bu çocukları ilerde birer eğitmen veya sanatçı olarak 
görebilmek  için daha fazla kuruluşu bu tür projelere destek 
vermeye çağırıyoruz. 45 çocuk ve eğitmenleri 29 Haziran 
Pazar günü Ankara Kalesinde, öğrendiklerini festival hava-
sında güzel bir programla sergilediler.

Ankara Dişhekimleri Odası olarak imkanlarımızın elver-
diği sürece, topluma karşı sosyal sorumluluğumuzu bu tür 
projelerde yer alarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
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objektifler
Bu sayı için yazmayı planladığım; 

“Dijital fotoğraf makinelerinin objektifleri” konusuna 

girmeden önce, okuyucuların çok sorduğu bir teknik olguya tekrar 

değinmek istiyorum.

Optik zoom, dijital zoom;

Fotoğraf makinesi üreticileri/satıcıları servis ettikleri dijital fotoğraf makinelerini tanıtırken, 6x optik zoom, 
5x dıjıtal zoom vb. özelliklerden ve yeteneklerden söz ederler. Bu özellikler dijital teknolojiyle fotoğrafik 
literatüre girmiştir ve bu iki farklı zoom yöntemi genellikle; ilk kez fotoğraf makinesi olanlar tarafından 
zor anlaşılır. Kafa karıştıran bu iki özellikten birincisi yani optik zoom, önemli bir yakınlaştırma işlemidir. 
Uzaktaki obje veya nesneleri,objektifteki mercekler/optik düzeneğin (objektifin) yardımıyla, fiziksel kanunlar 
çerçevesinde yakın göstererek/yakınlaştırarak, yakın plan çekimler yapmamızı sağlar. Dijital zoom ise 
fotoğraf makinesinin algıladığı görüntünün boyutlarını büyütür. Optik zoomdan farklı bir büyüteç işlemidir. 
Bu nedenle seçeceğimiz fotoğraf makinelerinde genellikle kompakt makinelerde, dijital zoom’a değilde 
optik zoom’a odaklanmak gerekir.
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Objektifler fotoğraf makinelerinin en önemli parçalarıdır ve 
görüntü kalitesinde çok önemli rolleri vardır. Yüksek  tek-
noloji ürünü; birbirinin hatalarını gideren camdan yapılmış 
mercekler veya mercekler topluluğundan oluşan objektifler 
biraz daha pahalıdır ancak sonuçları hüsrana uğratmaz. 
Keskin ve gerçeğine çok yakın renklerde görüntüler oluş-
tururlar/ kaydetmemizi sağlarlar. Tek elemanlı objektiflerde 
( tek mercekli ) kromatik sapmalar oluşur. Işığın mercekten 
geçerken bozulması, kayba uğraması, renklerin farklı nok-
talarda odaklanması,görüntülerin merkezde  olduğu kadar 
köşelerde keskin  olmaması gibi sonuçlara yol açar ve bu 
görüntü kalitesizliği fotoğrafa yeni başlayanlar tarafından 
kolaylıkla algılanmaz. 

Objektif değilmi,yalnızca odak uzaklıkları ve ışık geçir-
genliği (diyafram açıklığı)  ne göre objektif seçerim diyen-
ler yanılırlar. Şüphesiz ışık geçirgenliği, diyafram açıklığı 
çok önemlidir. Ancak ek tedbirle (üç ayak, ISO yükseltme, 
ek ışık gibi yöntemler) çekim yapılabilir. Dijital teknolojide; 
objektifin makine için özel üretilmiş olması gerekir. Yani 
tam senkron olmalıdır. Objektifle gövdenin bayonetlerinin 
uyuşması yetmez.   Objektifin makineye / gövdeye monte 
edilmesiyle kaliteli görüntü alınacağı sanılmamalıdır. Dijital 
fotoğraf makineleriyle gündeme yeni kavramlar / sonuçlar 
gelmiştir. Full frame (tam kare), difraksiyon (saçılma), live 
wiev (canlı ön izleme) vb. Bu teknik terimlerin / yapılanma-
ların hepsi objektifin yeteneği, kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. 
Kısaca dijital fotoğraf makinesi  alırken /seçerken objektif 
seçimi çok özenli yapılmalı, eldeki objektiflere göre gövde 
alınacaksa titizlikle araştırmalıdır. 



100 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Şüphesiz objektif seçerken ekonomik 
durumumuza göre seçim yapıyoruz. Unut-
mayalım ki  işe yaramaz bir çok objektifin 
yerine kaliteli / kabul edilebilir sonuçlar veren 
bir objektif daha verimli olacaktır.  En doğ-
ru yöntem ise test yaparak veya yapılmış 
testlere bakarak almaktır. Gelecek sayıda; 
etrafımızdaki minik objeleri, minil güzellikleri 
veya bütünden bir detayı kendi boyutlarında 
fotoğraflamak için kullanılan makro özelliği 
olan genellikle 3 ve 3.5 cm yakından (bazı 
modeller 1 cm ye kadar yaklaşabilir) çekim 
yapabilen objektiflerden yakın çekim mod-
larından söz edeceğiz makro fotoğraflarımın 
eşliğinde  …
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 karikatürlerinizi ,okul ve mesleki anlarnz b.ozcagatay@mynet.com adresine  gönderiniz… sayfamzda yer verelim 

        BA IMDAN  GEÇT
Bir gün muayenehanede bir  hastamn  alt kesici  di lerine porselen kaplamalar 
yapyordum . Son randevuda hastam geldi ve bitmi  olan kaplamalar yap trmak 
için  hazrlklar yaptm . Hastamn geçici  kaplamalarn çkardm ve  son kontrolleri  
birer birer yapmaya ba ladm. Her ey yolunda görünüyor oldu u  için  ve  artk  
çal ma  bitece i  için seviniyordum .Tam o srada ne olduysa oldu ve alt  bir 
numarann porselen  kaplamas elimden dü üverdi  ve tn tn sesler çkararak bir 
kö eye yuvarland gitti . Önce sesin yönüne  bakarak biraz arandm. Bulamaynca  
her  yeri aramaya  ba ladm . Epeyce aradktan sonra  hastamdan özür dileyerek 
kaybolan di in geçici  kaplamasn yeniden yap trdm. Di er porselenleri de 
yap trdktan sonra  hastama yeni bir randevu yazdm . Nasl olsa randevu gününe 
kadar  porselen kaplamay arar bulurum diye dü ünerek hastam gönderdim.  
  Tahmin etti iniz  gibi bütün hafta muyenehanenin altn üstüne getirmeme ra men 
kaplamay bulamadm.Randevu günü durumu hastama açkladm. Anlay la 
kar lad ve daha sonra yeni bir porselen kaplama yaptk. 
  Bulmaya çal rken  bahar  temizli i de  yapm  gibi olmu tuk ama o gündür bu 
gündür  o  kaplamann nereye kayboldu unu  hala anlayamam mdr .                   
                                                                 Bülent Özça atay  1980-HÜDHF

     OKUL  ANILARIMIZ 
    Ce r rah i  s t a j n n   i l k   gününde   e l ime  b i r  
dosya  t u tu tu rdu la r .Hey ec an la   g i d i p  has tay   
ç a  r d m.  ans  i t e , 5  ya nda  b i r  k z  ç ocu u  
ç k maz  m   k a r ma.Henüz   ne   y apac a m    
b i lmed i imden  Fe rda  Hoc am z  du r  anes tez i y i  
ben  y apay m,  d i i  s en  ç ek ers i n  ded i .  D i  
uy u tuk tan  s on ra  s a   a l t  ç eneden   ç ek im  
y apmak  üz e re  poz i sy onumu  a ld m.  So l  
e l im in  ba  pa rma   d i l e r i n  a ras ndan  
i ç e r i de  o lac ak   ek i l de  ç oc u un  ç enes in i  
k av r ad m.  
    Bu  s  r ada  b i r  ç oc u un   do lgu  y a  da  ç ek im  
s  r as nda  d i hek im ine  ne  g ib i   z o r l uk l a r   
ç k a r ab i l ec e i  k onus unda  henüz   b i r  f i k r im  
o lmad    i ç i n  r aha t  dav ran yo rdum.  Fak a t  bu  
k üç ük  k z  ç ocu u  daha  i l k  tec rübemde  bana  
d i hek im l i i   yapa rk en  ç ok  d i kk a t l i  o lmam  
ge rek t i i n i  ö re t i v e rd i  .   
   Pa rma m   öy l e  b i r  s  r d   k   az  k a ls n  
k opuy ordu .Fe rda  hoc a  ç oc u un  bu rnunu  
k apa ta rak  pa rma m   ku r t a rm  t   .   
               Bülent Özça atay  1980-HÜDHF 

        De erli Meslekta larmz, 
    Di hekimli i  mesle inin  ne  kadar  yorucu  ve  ypratc oldu unu 
anlatmaya  gerek  yok  . Onca  zorluklara  ra men, son  hastamza kadar  
tempomuzu  dü ürmeden  kimimiz  hastanede, kimimiz  muayenehanede  
çal r  dururuz . Bekledi imiz  ise hastalarmzn  yüzündeki  ho   ve  scak  
bir gülümsemeyi  görmektir  yalnzca . Bütün  yorgunluklarmz  uçup  
gidiverir  görür  görmez de .   
  ‘’Biraz Gülelim‘’  sayfamz da  hastalarmz u urladktan  sonra  bir  fincan 
çay içerken , biraz  gülümseyebilmek  amacyla  hazrlamaya  çal tk . 










