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Diflhekimlerine
yönelik fliddet

TDB 3. Ulusal Ö¤renci
Kongresi ‹stanbul’da 
yap›ld›
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Meslektafllar›m›za yönelik fliddet,
hasta ve hasta yak›nlar›ndan 
olabildi¤i gibi hastane 
yöneticilerinden de gelebiliyor.
Araflt›rmalar sa¤l›k kurumlar›ndaki
fliddetin di¤er alanlara göre 16 kat
fazla oldu¤unu ortaya koymufl. 

TDB 3. Ulusal Ö¤renci Kongresi 
‹stanbul’da, 4-5 Nisan 2009 tarihlerinde
‹DO Yerel Ö¤renci Kolu ev sahipli¤inde
gerçekleflti. Kongrede Türkiye genelindeki
diflhekimli¤i üniversitelerinden gelen
ö¤renciler sorunlar›n› masaya yat›rd›lar.

Kongre sonunda fakülte
dekanl›klar›na iletmek
üzere, çözüm önerileri ve
taleplerinden oluflan bir
sonuç bildirgesi
haz›rlad›lar. 
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Dergi’de yer alan yaz›lar›n hukuki 

sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

Davas›na sahip
ç›k›yoruz

Türk Tabipler Birli¤i Merkez
Konseyi üyesiyken, 
23 May›s 1980 tarihinde 
evinde katledilen 
meslektafl›m›z Sevinç
Özgüner’i ölümünün 
29. y›l›nda an›yor ve
davas›na sahip ç›k›yoruz!

Antikoagülan ve antitrombositik
ilaç gruplar›n› kullanan 
hastalarda kanamal› diflhekimli¤i
uygulamalar›, özellikle de cerrahi
ifllemler planlan›rken hastan›n
hekimiyle konsültasyona gitmesi 
önemlidir. 

Ayd›nlat›lm›fl onamla ilgili tart›flmalar
ve dokümantasyon, davalar›n
aç›lmas›na engel olur. Ba¤lant› 
hatalar›na, yanl›fl anlaflmalara ve
gerçek d›fl› beklentilere dayal› 
iddialardan, hastan›n ayd›nlat›lm›fl
onam› elde edilerek kaç›n›labilir. 

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i
Baflkan› Prof. Dr. Türkan Saylan’›n
Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda
Arnavutköy’deki evinde aramalar
yap›ld›. Kanser tedavisi gören Saylan,
bu durumda bile moralini bozmad›.

Minör oral 
cerrahide
ilaç
kullan›m›

Malpraktis davalar›ndan 
kaç›nma yollar›

Bir ›fl›k: 
TÜRKAN SAYLAN
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Ö¤renmek do¤umdan ölüme kadar devam
eden bir süreçtir. Diflhekimli¤i mesle¤inde
bilgileri tazelemek, yenilikleri takip etmek
meslek hayat›m›z boyunca devam etmelidir.
Böyle oldu¤u sürece hastalar›m›za daha ya-
rarl› olabiliyoruz. TDB 16. Uluslararas› Diflhe-
kimli¤i Kongresi’ni 25–27 Haziran 2009 ta-
rihlerinde gerçeklefltirece¤iz. Tüm güzellikle-
ri birlikte yaflamak dile¤iyle kongremizde bu-
luflal›m.
Bu arada TDB 3. Ulusal Ö¤renci Kongresi,
4–5 Nisan 2009 tarihlerinde, ‹stanbul’da,
‹DO Yerel Ö¤renci Kolu’nun ev sahipli¤inde
gerçeklefltirildi. Bu güzel kongre için eme¤i
geçenlere teflekkür ederim.
Ülkemiz ifl ve d›fl etkenlerle çok de¤iflken bir
süreç yafl›yor. Ekonomik yönden küresel kriz
eme¤iyle geçinenleri ve dar gelirlileri kas›p
kavuruyor. Her zaman oldu¤u gibi, krizin be-
delini çal›flanlar, emekçiler ödüyor. ‹flsiz sa-
y›s› gün geçtikçe ço¤al›yor. ‹ktidar ise önlem
almak yerine, “bir ad›m ileri, iki ad›m geri”
politikas›na devam ediyor. 
A¤›z ve difl sa¤l›¤› alan›nda kamuda çal›flan
meslektafllar›m›z›n yo¤un çal›flma temposu
devam ediyor. Sa¤l›k alan›nda uygulanan
yanl›fl politikalar sonucunda, sa¤l›k çal›flan-
lar›yla halk karfl› karfl›ya getiriliyor. Sa¤l›k ça-
l›flanlar›n›n bir parças› olan diflhekimleri de
fliddete maruz kal›yor. Bu sorunun ileride
daha da artmas›ndan kayg› duyuyorum. ‹ve-
dilikle kamuda çal›flan diflhekimlerinin özlük
haklar› ve çal›flma flartlar›n›n düzeltilmesi ta-
lebimizi yineliyorum. Di¤er yandan kamunun

özelden hizmet al›m talebi bir y›lan hikayesi-
ne döndü. Mahkeme kararlar›n› hiçe sayan
tutumlar ve ard›ndan kamudan özel sa¤l›k
kurulufllar›na yap›lan sevklerin tamamen or-
tadan kald›r›lmas› nedeniyle a¤›z ve difl sa¤-
l›¤› hizmetlerine ulafl›m giderek k›s›tlan›yor. 
Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri Eylül
ay›nda hizmet al›m›n›n gerçekleflece¤ini
aç›klad›lar. Aç›klamalara göre, belirli kalem-
lerdeki hizmetlerin belirli kota çerçevesinde
al›m› gerçekleflecek. Kamudan, baflta mu-
ayenehaneler olmak üzere özel sa¤l›k kuru-
lufllar›ndan hizmet al›m›nda halk› ma¤dur et-
meyecek, diflhekimlerinin emeklerinin karfl›l›-
¤›n› verecek bir anlaflman›n sa¤lanmas› için
çal›flmalar›m›z sürecek.
Emek ve dayan›flma bayram› 1 May›s bu y›l
da polis kontrolünde kutland›. Kardeflçe tür-
küler söyleyece¤imiz, halaylar çekece¤imiz
bir 1 May›s özlemimizi dile getirmek istiyo-
rum. 1 May›s Emek ve Dayan›flma Bayram›
kutlu olsun.
De¤erli Meslektafllar›m, 
Daha mutlu, ayd›nl›k günler için, haks›zl›kla-
ra karfl› ç›kan, meslek odalar›nda bar›fl ve
demokrasi mücadelesi veren meslektafllar›-
m›z› unutmamal›y›z. 23 May›s 1980 tarihinde
katledilen Türk Tabipler Birli¤i Merkez Kon-
seyi üyesi,  “bar›fl ve demokrasi savaflç›s›”
Diflhekimi Sevinç Özgüner’i sayg›yla an›yo-
rum. 
Baharda do¤a canlan›r, her fley tazelenir.
Her fleye ra¤men, gelecek günlerin güzel ol-
mas› dile¤iyle umutlar›m›z› tazeleyelim.
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Umutlar›m›z›
yitirmeden

BAfiKANDAN

De¤erli Meslektafllar›m,
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Yine bahar heyecan›yla son e¤itim toplan-
t›lar› yap›l›yor, kongreler takip ediliyor. Bu
say›m›zda 4–5 Nisan 2009 tarihinde ‹stan-
bul’da, ‹DO Yerel Ö¤renci Kolu’nun ev sa-
hipli¤inde gerçeklefltirilen TDB 3. Ulusal
Ö¤renci Kongresi’ne genifl yer ay›rd›k. Yine
uluslararas› düzeyde kat›l›mla gerçekleflen
International Dental Show (IDS) 22-27 Mart
2009 tarihlerinde Almanya’da gerçekleflti-
rildi. Rekor kat›l›ml› fuarla ilgili haberleri Dr.
Diflhekimi Sarkis Sözkes sizler için kaleme
ald›. 25–27 Haziran 2009 tarihlerinde ger-
çeklefltirilecek olan TDB 16. Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi’nin son haz›rl›klar›yla
ilgili bilgilere de bu say›m›zda ulaflabilirsi-
niz.
Oda Haberlerimiz içerisinde reklam yasa¤›-
na örnek iki yarg› karar›yla, kamudan hiz-
met sat›n al›m›nda geliflmeler hakk›nda bil-
gilere ulaflabilirsiniz. 
Günümüzde pek çok meslektafl›m›z yeni
uygulamalar yap›p harikalar yaratarak bu-
nun ekonomik sonuçlar›n› da kendi hayat›-
na katmaya çal›fl›yor. Çok güzel uygulama-

larla birlikte baflar›s›zl›klar da ayn› flekilde
gözlemleniyor. K›sa süreli teorik veya pra-
tik sunumlar, zorluk dereceleri çok farkl›
uygulamalar›n da bazen gere¤inden fazla
cesaretle uygulanmas›n› gerektiriyor… Ta-
bii bu da hasta-hekim iliflkilerinde sorunla-
ra, tazminat davalar›na ve mesleki disiplin
soruflturmalar›na neden oluyor.
Bu say›m›zda, yukar›da bahsedilen neden-
lerle son dönemde oluflan abart›lm›fl hasta
beklentileri, malpraktis ve bundan kaç›n-
man›n yollar› hakk›nda Adli T›p Kuru-
mu’nda Dr. Diflhekimi Hüseyin Afflin’in
meslektafllar›m›z için haz›rlad›¤› yaklafl›k
17 sayfal›k bir döküman›n özetini yay›nla-
d›k. Metnin orijinaline  www.ido.org.tr ad-
resinden ulaflabilirsiniz. 
Prof. Dr. Özen Do¤an Onur, Dr. Yüksel Er-
pardo ve Diflhekimi Bar›fl Kurtulufl taraf›n-
dan haz›rlanan minör oral cerrahide ilaç
kullan›m›yla ilgili bilimsel makaleye bu say›-
m›zda yer verdik. 
TDB 16. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongre-
si’nde buluflmak dile¤iyle. 
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Yenilikler ve
baflar›s›zl›klar
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‹stanbul Diflhekimleri Odas›,
DENTSPLY firmas›yla birlikte 2
Mart 2009 tarihinde, ‹DO Prof. Dr.

Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde, “Endo-
dontide tedavi tekrar›” konulu bir konferans
düzenledi. Doç. Dr. Jale Tanalp’›n konufl-
mac› oldu¤u toplant›ya 60 meslektafl›m›z
kat›ld›. Prof. Dr. Jale Tanalp endodontik te-
davi sonras› periapikal hastal›klar›, inatç›
mikroorganizmalar, ekstraradiküler enfeksi-
yon, yabanc› cisim reaksiyonu ve gerçek
kistler olmak üzere dört etyolojik bafll›kta in-
celedi. Tedavi sonras› hastal›¤›n teflhisiyle il-
gili çeflitli vaka örnekleri sunan Prof. Dr. Ta-
nalp, tedavi tekrar› olmayan olgular›n› da yi-
ne örneklerle destekleyerek aç›klad›. 

bilimsel etkinlikler
Endodontide Tedavi Tekrar›

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n
Avrupa Yakas›’nda bulunan mes-
lektafllar›m›z için 9 Mart 2009 tari-

hinde düzenledi¤i toplant›n›n konusu “Genel
T›pta Kullan›m› Yayg›nlaflan ‹laçlar›n Diflhe-
kimli¤i Uygulamalar›na Getirdi¤i Zorluklar ve
Al›nmas› Gereken Önlemler”di. Prof. Dr.
Özen Do¤an Onur’un konuflmac› oldu¤u
toplant› 90 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla ger-
çekleflti.

ODA HABERLER‹
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Diflhekimli¤inde ilaç kullan›m›
Doç. Dr. Jale Tanalp

Prof. Dr. Özen
Do¤an Onur
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bilimsel etkinlikler
‹DO, 15 Mart 2009 tarihinde Abdi ‹brahim
‹laç A.fi.’nin katk›lar›yla, “Multidisipliner Ba-
k›flla ‹mplantoloji Uygulamalar›nda Karfl›la-

fl›lan Sorunlar ve Çözümleri” konulu bir panel düzen-
ledi. Ceylan Intercontinental Otel, Taksim’de düzen-
lenen toplant›ya 300 meslektafl›m›z kat›ld›. 
Moderatörlü¤ünü Prof. Dr. Ender Kazazo¤lu’nun
yapt›¤› toplant›ya konuflmac› olarak Prof. Dr. Aslan
Yaflar Gökbuget, Prof. Dr. A. Bülent Katibo¤lu, Prof.
Dr. Yasemin Kulak Özkan ve Doç. Dr. Mehmet ‹lgüy
kat›ld›. 
Toplant›n›n ilk konuflmac›s› Doç. Dr. Mehmet ‹lgüy,
implant uygulamalar›nda kullan›lan klasik ve ileri gö-
rüntüleme tekniklerinin yeri ve önemi hakk›nda genifl
bilgi verdi. Prof. Dr. A.Bülent Katibo¤lu, implant uy-
gulamalar›nda insizyon teknikleri, implantlar ve imp-
lant esteti¤iyle ilgili bilgi birikimlerini meslektafllar›-
m›zla paylaflt›. Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan ise tek
difl implant esteti¤inin önemini, keratinize difleti do-
kusunun esteti¤e katk›lar›n›, papilin korunmas›n›n ve
anterior implantlarda implant yerlerinin önemi hak-
k›nda bilgi verdi. Toplant›n›n son konuflmac›s› Prof.
Dr. Aslan Yaflar Gökbuget, greft ve membranlar,
yönlendirilmifl kemik rejenerasyonu hakk›nda bilgi ve
görüfllerini aktard›. 

Acil t›bbi yard›m 
‹DO’nun düzenledi¤i Acil T›bbi Yard›m Kursu 19 Mart ve
16 Nisan 2009 tarihlerinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›
E¤itim Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Toplam 23 meslektafl›-

m›z›n kat›ld›¤› kursun konuflmac›s› Dr. Ayflen Yavru’ydu.
Dr. Yavru muayenehanelerde beklenmeyen durumlarda yap›lmas›
gerekenleri teorik ve uygulamal› olarak iki bölümde anlatt›.

‹mplantolojiye Multidisipliner Bak›fl
Doç. Dr. 
Mehmet ‹lgüy

Prof. Dr. A.Bülent 
Katibo¤lu

Prof. Dr. 
Yasemin
Kulak Özkan

Prof. Dr. Aslan 
Y. Gökbuget
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bilimsel etkinlikler
Beyazlatmada Güncel Yaklafl›mlar

Prof. Dr. Sevil Gürgan

‹DO, Güney Dental A.fi.’nin katk›-
lar›yla 20 Mart 2009 tarihinde, ‹DO
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim

Merkezi’nde, “Beyazlatmada Güncel Yakla-
fl›mlar” konulu bir konferans düzenledi. Ha-
cettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülte-
si’nden Prof. Dr. Sevil Gürgan’›n konuflmac›
oldu¤u toplant›ya 60 meslektafl›m›z kat›ld›. 
Prof. Dr. Sevil Gürgan’›n konuflmas›, vital
difllerde beyazlatma ve devital difllerde be-
yazlatma olarak iki bölümden olufltu. Birinci
bölümde, vital beyazlatma teknikleri olan
ofis-ev-OTC’dan (Over the counter) bahse-
den Prof. Dr. Gürgan, difl beyazlatma endi-
kasyonlar›, kontraendikasyonlar›, kullan›lan

materyaller ve baflar›s›zl›klardan bahsede-
rek vakalardan örnekler verdi. Prof. Dr. Gür-
gan en ideal beyazlatman›n iki-üç seans ofis
beyazlatman›n ard›ndan, bir-iki ay da ev tipi
beyazlatmayla yap›laca¤›n› belirtti ve vital
beyazlatman›n sonras›nda duyarl›l›¤› önleyi-
ci uygulamalar›n da muhakkak yap›lmas›n›n
önemini vurgulad›.
‹kinci bölümde devital beyazlatmadan bah-
seden Prof. Dr. Gürgan, en önemli sorunun
internal rezorbsiyon oldu¤unu ve bunu en-
gellemek için de kanal a¤›zlar›n›n çok iyi t›-
kanmas› gerekti¤ini söyledi. Ard›ndan devi-
tal beyazlatma için kullan›lan malzemeler ve
teknikler hakk›nda bilgi verdi.

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 13
Nisan 2009 tarihinde, Green
Park Otel, Bostanc›’da, Anado-

lu Yakas›’nda bulunan meslektafllar›m›z
için bir konferans düzenledi. 110 meslek-
tafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›-
n›n konusu “Kuron Restorasyonlarda Ba-
samakl› Difl Kesiminde Minimal ‹nvaziv
Yaklafl›mlar”, konuflmac›s› Prof. Dr. Çetin
Sevük’tü.

Prof. Dr. Çetin Sevük

Basamakl› 
Difl Kesiminde 

Minimal 
‹nvaziv

Yaklafl›mlar
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‹DO “Diflhekimli¤i ve Kad›n” Çal›fl-
ma Grubu, 8 Mart Dünya Kad›nlar
Günü nedeniyle 10 Mart 2009 tari-

hinde, Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Mer-
kezi’nde “Kad›nlar Vard›r” bafll›kl› bir etkinlik
düzenledi. ‹DO Yönetim Kurulu üyesi Ner-
min Erdal’›n aç›l›fl›n› yapt›¤› toplant›da Difl-
hekimi Silva Bingaz Irakl› mülteci Beyan ve
ailesinin foto¤raflar›ndan oluflan ve “Evde
De¤ilse, Nerede?” bafll›kl› sunumunu ger-
çeklefltirdi.
Ard›ndan Yönetim Kurulu üyesi Fatma Bal-
petek, Diflhekimli¤i ve Kad›n Çal›flma Gru-
bu’nun gerçeklefltirdi¤i atölye çal›flmas›n›n

sonuçlar›n› kat›l›mc›larla paylaflt›. 
Fatma Balpetek kad›n meslektafllar›n›n so-
runlar›n› çeflitli aç›lardan irdeleyen araflt›rma
sonuçlar›n› flöyle özetledi: “Gittikçe kad›n
a¤›rl›kl› bir meslek haline gelen diflhekimli-
¤inde, baz› meslektafllar›m›z muayenehane
hekimli¤ini, hastane ve klinik hekimli¤ine
nazaran kad›n› yaln›zlaflt›rd›¤›, ev, çocuk ve
ifl üçgeninde kad›n› sosyal hayattan uzak-
laflt›rd›¤› gerekçesiyle dezavantajl› buluyor.
Birçok meslektafl›m›z ise muayenehane he-
kimli¤ini kendine zaman ay›rma ve sosyal
ortam yaratmas› aç›s›ndan avantajl› buluyor.
Ancak pek çok kad›n meslektafl›m›z, enfek-
siyon riski tafl›d›¤›ndan muayenehane orta-
m›nda çocuklar›n› bulundurmak istemiyor.
Meslektafllar›m›z, kad›nlara çocuk bak›m›n-
da destek olmak üzere ucuz krefl talep edi-
yorlar.”

Do¤um sonras› dönüfl zor 
Fatma Balpetek araflt›rma sonuçlar›na da-
yanarak, kad›n meslektafllar›m›z›n en büyük
s›k›nt›s›n›n, do¤um nedeniyle muayenehane
yaflam›na ara vermek zorunda kalmalar› ol-
du¤unu dile getirdi. Bu durumun muayene-
hanenin devaml›l›¤›n› sekteye u¤ratt›¤›ndan,
kazanc›n azalmas›na neden oldu¤unu
belirten Balpetek, kad›n meslektafllar›m›z›n
bu nedenle meslekten uzak kald›klar›n›n
alt›n› çizdi ve konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

8 Mart Dünya 
Kad›nlar Günü 

nedeniyle 
düzenlenilen 

etkinlikte kad›n›n
toplumsal ve 

siyasal hayattaki
yerinin 

diflhekimli¤i 
mesle¤ine etkileri

incelendi.

Kad›nlar vard›r!

‹DO Yönetim Kurulu üyesi 
Fatma Balpetek

Soldan sa¤a: Diflhekimi Ayten Y›ld›r›m, Av. Hülya Gülbahar, Psikyatrist Dr. Rukiye Hayran, 
Diflhekimi Fatma Balpetek
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“Kad›n meslektafllar›m›z da erkek meslek-
tafllar›m›z gibi, emeklerinin karfl›l›¤›n› kesin-
likle alamad›klar›n› ifade ediyorlar. Ancak
hastalar›n kad›n diflhekimleriyle ‘erkekler
kadar ›srarc› olamazlar’ düflüncesiyle pazar-
l›k yapt›klar› s›kl›kla dile getirilen bir husus.
Yap›lan araflt›rmada duygusal zekâlar›n›n
geliflmifl olmas› nedeniyle kad›n diflhekimle-
rinin hastalarla daha iyi iliflki kurdu¤una ina-
n›l›yor. 
Kad›n meslektafllar›m›z›n en çok maruz
kald›¤› meslek hastal›¤›, kas ve iskelet sis-
temi rahats›zl›klar›. Mesle¤i gere¤i sürekli
belirli bir pozisyonda durmak, kötü postüre
ve buna ba¤l› kas ve iskelet sisteminin afl›-
r› yüklenmesine ve beden üzerinde çeflitli
y›pranmalara neden oluyor. Özellikle ka-
muda, performans odakl› çal›flma sistemiy-
le çal›flan kad›n meslektafllar›m›z kas ve is-
kelet sistemi rahats›zl›klar›ndan daha fazla
flikâyetçi oluyor. Araflt›rmada, kad›n mes-
lektafllar›m›z›n korumas›z ve güvenliksiz bir
ortamda çal›flt›klar›na dikkat çekiliyor ve bu
konuda bir an önce önlem al›nmas› talep
ediliyor.”

Siyaset ve toplumda kad›n›n yeri
Etkinli¤in ikinci bölümünde Av. Hülya Gül-
bahar "Erkek Demokrasiden Gerçek De-
mokrasiye", "Türkiye’de Kad›n›n Siyasal ve
Toplumsal Hayatta Eflitlenme Sürecinde
KADER" konulu bir konuflma yapt›. Av.

Gülbahar, 1841 y›l›ndan itibaren kad›nlar›n
siyasal ve toplumsal kazan›mlar›n› s›ralaya-
rak, Türkiye’de de kad›nlar›n eflitlik müca-
delesinin Cumhuriyet öncesine dayand›¤›n›
ileri sürdü. Türkiye’de kad›n›n siyasal ve
toplumsal hayata girme mücadelesini de
aktaran Gülbahar, günümüzde kad›nlar›n
siyasi partilerde, meslek örgütlerinde ve
sendikalarda yer alma mücadelesini say›-
sal örneklerle aktard›. Meclisteki ve yerel
seçimlerdeki kad›n say›s›yla ilgili de aç›kla-
ma yapan Gülbahar, “Meclisteki kad›n sa-
y›s› aç›s›ndan AB ülkelerinde sondan dör-
düncü, yerel seçimlerde sondan on birinci,
befl y›l önce yerel seçimlerde sondan seki-
zinciydik. Kesinlikle dibi görece¤iz” dedi. 
KADER kampanyalar› hakk›nda bilgi veren
Gülbahar, kad›nlar›n daha fazla dayan›fl-
maya ihtiyaçlar› oldu¤unu, bulunduklar›
alanda konumlar›n› zorlayacak çal›flmalar
yapmalar› gerekti¤inin alt›n› çizdi. 
Psikiyatrist Dr. Rukiye Hayran da “‹nsan
‹liflkilerinde ‹letiflim Baflar›s›" konulu sunu-
munda, iletiflimi etkileyen faktörleri anlatt›.
‹letiflimi engelleyen faktörlerin fark›na var-
mak gerekti¤ini vurgulayan Hayran, “Bun-
lar›n üstesinden gelmenin yollar›n› bulmak
çok önemlidir” dedi.
Diflhekimi Ayten Y›ld›r›m da “Diflhekimli¤i ve
Kad›n” konulu sunumunda diflhekimli¤i
mesle¤inde ve meslek örgütünde kad›n difl-
hekimlerinin durumunu rakamlarla özetledi.

Diflhekimi Ayten Y›ld›r›m

Diflhekimi
Silva Bingaz
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‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Baflkan aday› CHP Milletvekili Ke-
mal K›l›çdaro¤lu, 10 Mart 2009 ta-

rihinde, ‹stanbul’da meslek örgütleriyle bir
toplant› yapt›. Dedeman Otel’de yap›lan
toplant›da K›l›çdaro¤lu, meslek örgütlerinin
yerel yönetimlerle ilgili görüfl ve önerilerini
dinledi. Meslek odalar› temsilcilerinin so-
runlar›n› ve beklentilerini dile getirdi¤i top-
lant›da, meslek örgütlerinin siyasal boflluk-
ta toplumsal muhalefetin oda¤›n› olufltur-
du¤unu söyledi. Kentin sorunlar›n›n konu-
fluldu¤u toplant›da, önümüzdeki günlerde
kentlilerin yaflam›n› olumsuz ölçüde etkile-
yecek su s›k›nt›s›ndan bahsedildi. ‹stan-
bul’da yap›laflman›n yeralt› sular›n›n kayb›-
na neden oldu¤u belirtildi ve ya¤mur sula-
r›n› depolama sistemi önerildi. 
Toplant›da, Tuzla Tersanesi’ndeki iflçi ölüm-
leri üzerine de konufluldu. Meslek örgütleri
temsilcileri Tuzla Tersanesi’ndeki iflçi ölüm-
lerinin önlenmesi için yap›lan çal›flmalar›n
yetersiz oldu¤unu vurgulad› ve Büyükflehir
Belediyesi’nin iflyerlerinin ruhsatlar›n› kon-
trol etmesini ve bir an önce ölümlerin durdu-
rulmas› için çal›flmalar yapmas›n› istedi. 
Ekonomik krize de de¤inilen buluflmada,
özellikle iflten ç›karmalar›n yayg›nlaflmas›yla

birlikte her türlü sa¤l›ks›z ortam›n olufltu¤u-
na dikkat çekildi. 

Koruyucu hizmetlere öncelik 
‹DO ad›na toplant›ya kat›lan Baflkan Mus-
tafa Dü¤encio¤lu, diflhekimli¤i mesle¤inin
yan› s›ra halk›n a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunlar›-
n› da dile getirerek, yerel yönetimlerin koru-
yucu a¤›z ve difl sa¤l›¤› politikalar›na önce-
lik vermesini istedi. Mustafa Dü¤encio¤lu,
‹stanbul’da kamuda çal›flan 700 diflheki-
miyle 12 milyon insana a¤›z ve difl sa¤l›¤›
hizmeti verilmeye çal›fl›ld›¤›n› da belirtti.
Mustafa Dü¤encio¤lu, “Toplumun a¤›z ve
difl sa¤l›¤›n›n korunmas› için ‹DO’yla birlikte
ortak projeler yürütülmeli. Meslek örgütleri-
nin görüfl ve katk›s›n› almak kofluluyla, ko-
ruyucu sa¤l›k hizmetlerine önem veren,
sosyal politikalar gelifltiren her türlü aç›l›m›
destekleyece¤iz” dedi. 
T›bbi at›k ve ruhsat konusunu da gündeme
getiren Dü¤encio¤lu, ilçelerdeki t›bbi at›k
toplama ifllemlerinin kolaylaflt›r›lmas›n› iste-
di ve diflhekimlerinin Sa¤l›k Müdürlü-
¤ü’nden ruhsat ald›¤›n›, belediyelerin ruhsat
vermesinin do¤ru olmad›¤›n› belirterek, bu
uygulaman›n da kald›r›lmas› konusunda ge-
rekli ad›mlar›n at›lmas›n› talep etti. 

29 Mart seçimlerinden önce 
CHP ‹stanbul Belediye Baflkan
aday› Kemal K›l›çdaro¤lu,
meslek örgütleriyle bir araya
geldi. Toplant›da meslek örgütü 
temsilcileri yerel yönetimlerle
ilgili görüfl, öneri ve taleplerini
dile getirdi.

Kemal K›l›çdaro¤lu meslek 
örgütleriyle topland›

Kemal K›l›çdaro¤lu
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‹DO ‹lçe Temsilcileri Komisyonu
organizasyonuyla, fiiflli, Beyo¤lu,
Kâ¤›thane, Befliktafl, Sar›yer ilçe-

lerindeki meslektafllar›m›z 11 Mart 2009 ta-
rihinde, Maçka, On Numaral› Cafe’de bir
araya geldiler. 41 meslektafl›m›z›n kat›ld›¤›
toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› ‹lçe Temsilci-
leri Komisyonu Bölge Sorumlusu Ohan
Güldemir yapt›. Ard›ndan ‹DO Baflkan›
Mustafa Dü¤encio¤lu Oda çal›flmalar› ve
güncel sorunlarla ilgili geliflmeler hakk›nda
bilgi verdi.

Buluflma noktas›: Fenerbahçe
Kad›köy ve Ataflehir ilçelerindeki meslek-
tafllar›m›z için düzenlenen kahvalt›l› bölge
toplant›s› ise 22 Nisan 2009 tarihinde,
True Blue Cafe, Fenerbahçe’de gerçeklefl-
tirildi. 130 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla ger-
çekleflen toplant›ya TDB Genel Sayman›
Tar›k ‹flmen ve Yüksek Disiplin Kurulu Ra-
portörü Ayd›n Demirer de kat›ld›. Toplant›-
da ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu aç›-
l›fl konuflmas› yapt›. Ard›ndan ‹DO Genel

Sekreteri Aret Karabulut muayenehaneler-
den hizmet al›m›yla ilgili son geliflmeler
hakk›nda bilgi verdi. Karfl›l›kl› sohbet hava-
s›nda geçen toplant›da meslektafllar›m›za
beklenti anketi doldurtuldu.
Toplant›lara, ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤en-
cio¤lu, Baflkan Vekili Prof. Dr. Serdar Çin-
tan, Genel Sekreter Aret Karabulut, Say-
man Ali Yüksel Çal›flkan, Yönetim Kurulu
üyeleri, Sevil Al, Songül Yarg›c›, Denetleme
Kurulu Üyesi Güler Gültekin ve ‹lçe Temsil-
cileri Komisyonu üyeleri kat›ld›.

Buluflmalar devam ediyor

‹stanbul Diflhekimleri Odas›, 26 fiubat 2009 tarihinde yeniden ata-
mas› yap›lan ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Hasan Meriç’i makam›nda ziyaret edip tebrik etti. 17 Mart

2009 tarihinde gerçekleflen ziyarete ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, ‹DO
Baflkan Vekili Prof. Dr. Serdar Çintan, ‹DO Genel Sekreteri Aret Karabulut ve
Yönetim Kurulu üyesi Tar›k Tuncay kat›ld›. Ziyarette, uzun y›llard›r süren ‹s-
tanbul Diflhekimleri Odas› ve ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi iflbir-
li¤inin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi istendi. Prof. Dr. Ha-
san Meriç, bilimsel diflhekimli¤inin 100. y›l nedeniyle Prof. Dr. Canan Alatl›,
Uz. Dr. Huriye Çolakar, Prof. Dr. Ahmet Efeo¤lu ve Doç. Dr. Ar›n Namal tara-
f›ndan haz›rlanan, Nobel T›p Kitapevi taraf›ndan bas›lan, fakültenin 100 y›ll›k
tarihini anlatan “Bilimsel Diflhekimli¤inde 100. Y›l-‹stanbul Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi 1908–2008” adl› kitab› takdim etti. 
Önümüzdeki dönemde yap›lacak çal›flmalar üzerine de konuflulan ziyarette
‹DO, ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Mezunlar›na fakültede “Nos-
talji E¤itimleri” bafll›¤› alt›nda, bilimsel toplant›lar düzenleme önerisi yapt›.
Önerinin fakülte yönetimince de¤erlendirilmesine karar verildi.

Prof. Dr. Hasan Meriç’e ziyaret

Soldan sa¤a: ‹DO Genel Sekreteri Aret
Karabulut, IDO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu,
‹ÜDF Dekan› Prof. Dr. Hasan Meriç, ‹DO Baflkan
Vekili Prof. Dr. Serdar Çintan ve ‹DO Yönetim
Kurulu  Üyesi Tar›k Tuncay
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Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan› Fatih Acar, Genel Sa¤l›k Sigortas›
Genel Müdürü Dr. Sami Türko¤lu ve üst düzey bürokratlar›n kat›ld›¤›
Ola¤anüstü Baflkanlar Konseyi toplant›s›nda, TDB Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri ve Oda baflkanlar› kamunun, baflta muayenehaneler
olmak üzere özel sa¤l›k kurulufllar›ndan hizmet al›m›yla ilgili son
geliflmeleri de¤erlendirdiler.

Türk Diflhekimleri Birli¤i (TDB)
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve
Oda Baflkanlar› 20 Mart 2009 tari-

hinde, Ankara’da topland›lar. ‹DO ad›na
Baflkan Mustafa Dü¤encio¤lu ve Genel
Sekreter Aret Karubulut’un kat›ld›¤› toplan-
t›da, kamunun, baflta muayenehaneler ol-
mak üzere, özel sa¤l›k kurulufllar›ndan hiz-
met sat›n al›m›yla ilgili son geliflmeler de-
¤erlendirildi. 
Toplant›n›n sabah oturumu TDB Genel
Sekreteri Süha Alpay’›n aç›l›fl konuflmas›y-
la bafllad›. Ard›ndan TDB Genel Baflkan›
Prof. Dr. Murat Akkaya kamunun muaye-
nehanelerden hizmet al›m›yla ilgili kurum-
larla yap›lan çal›flmalar› özetleyen bir ko-

nuflma yapt›. TDB Baflkan Vekili Tümay
‹mre de TDB’nin hizmet al›m›yla ilgili, 2000
y›l›ndan bugüne kadar sürdürdü¤ü çal›fl-
malar› aktard›. Bu kapsaml› sunumun ar-
d›ndan Oda baflkanlar› hizmet sat›n al›m›n-
da olas› geliflebilecek noktalar› tart›flarak
çözüm yollar› arad›lar. 
Toplant›n›n ö¤leden sonraki oturumuna
Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan› Fatih
Acar, Genel Sa¤l›k Sigortas› Genel Müdürü
Dr. Sami Türko¤lu ile SGK görevlileri de
kat›ld›. Fatih Acar konuflmas›nda, kamunun
muayenehanelerden hizmet al›m›yla ilgili ça-
l›flmalar›n sürdürüldü¤ünü, ancak ayaklar›
yere basan bir düzenlemenin yap›lmas› için,
sürdürülebilir bir sistemin olmas› gerekti¤i-

Hizmet al›m›nda 
gelinen son nokta



nin alt›n› çizdi. Bugüne kadar Maliye Ba-
kanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik
Kurumu ve TDB yetkilileriyle birkaç kez bir
araya gelindi¤ini de belirten Acar, “A¤›z difl
sa¤l›¤› için ne kadar bir bütçe ayr›lacak ve
bütçe diflhekimleri aras›nda nas›l da¤›t›la-
cak, bunlar üzerinde çal›flmalar sürüyor, en
üst limit ne ise onun sizlere verilmesini isti-
yoruz” dedi.

Sürdürülebilir sistem
A¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetleri için mevcut
kay›t ve provizyon sistemi MEDULA 2’nin
yeterli olmad›¤›n› ifade eden Fatih Acar,
MEDULA 3’ün Nisan ay›nda bitirilece¤ini
ve bir buçuk ayl›k izleme süresinden sonra
diflhekimlerinin de sisteme entegrasyonu-
nun sa¤lanarak sözleflmelerin yap›laca¤›n›
söyledi. Acar, sistemin uzun soluklu ve
sürdürülebilir olabilmesi için bilgisayar tek-
nolojisine de sürekli vurgu yapt› ve bu ça-
l›flmalar›n A¤ustos ay›nda sonlanabilece¤i-
ni, hizmet al›m›na da Eylül ay›nda bafllana-

bilece¤ini aç›klad›.
Oda Baflkanlar› ve yöneticilerinin sorular›n›
da yan›tlayan Fatih Acar, sözleflme örne¤ini
TDB’ye ilettiklerini, karfl›l›kl› çal›flmalara de-
vam edeceklerini, sözleflmenin son flekline
ulaflmas›nda Diflhekimleri Odalar›n›n da kat-
k›lar›n›n olaca¤›n› belirtti. Hastalar›n do¤ru-
dan diflhekimine baflvuracaklar›n› söyleyen
Acar, kamu dahil bütün sa¤l›k hizmet sunu-
cular› için bir denetim sistemi oluflturacakla-
r›n›n alt›n› çizdi.

Özeller aras›nda ayr›m 
olmayacak
“Kurum olarak flimdiye kadar edindi¤imiz

tecrübelerden yola ç›karak, di¤er hizmetle-
re de örnek olacak bir sistemi kurmak,
do¤ru ifl yapmak istiyoruz” diyen GSS Ge-
nel Müdürü Dr. Sami Türko¤lu ülkenin ve
kurumun belli bir finansal gücü oldu¤unu
belirtti. Bu güç do¤rultusunda diflhekimle-
rine verilebilecek en üst ücretin ödenece¤i-
ni, hizmet al›m›nda özel sa¤l›k kurulufllar›
aras›nda hiçbir ay›r›m›n yap›lmayaca¤›n›
söyledi. 
Toplant›n›n son oturumunda SGK Baflkan›
Fatih Acar ve GSS Genel Müdürü Dr. Sami
Türko¤lu’nun aç›klamalar› de¤erlendirildi.
Sürecin bundan sonraki aflamas›nda, ön-
celikle SGK ile görüflmelerin sürdürülece¤i
belirtilerek, bu aflamada TDB’nin destek-
lenmesine, Diflhekimleri Odalar›n›n diflhe-
kimlerini bilgilendirmelerine ve birlikte ha-
reket etmenin önemine vurgu yap›ld›.

Soldan sa¤a: ‹DO Genel Sekreteri Aret Karabulut,
IDO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu

ODA HABERLER‹
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Kamudan
hizmet al›m›yla

ilgili güncel
geliflmeleri TDB
web sitesinden

ö¤renebilirsiniz.
www.tdb.org.tr
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Türk Kalp Vakf› taraf›ndan 13–19
Nisan 2009 tarihleri aras›nda dü-
zenlenen 21. Kalp Haftas› etkinlik-

leri geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› taraf›ndan desteklendi.
13 Nisan 2009 tarihinde Taksim Atatürk An›-
t›’na çelenk konulmas›yla bafllanan törene
Odam›z ad›na Baflkan Mustafa Dü¤encio¤-
lu kat›ld›. Mustafa Dü¤encio¤lu’na ayr›ca,
gelenekselleflen Doç. Dr. Edip Kürklü T›p
Ödül Töreni’nde haftaya yapt›¤› katk›lar için
teflekkür sertifikas› verildi.
Kalp Haftas› etkinlikleri kapsam›nda Türk
Kalp Vakf› taraf›ndan düzenlenen halka aç›k
konferanslar 13 Nisan 2009 tarihinde Point
Hotel, Taksim’de gerçeklefltirildi. Konfe-
ransta ‹DO Baflkan Vekili Prof. Dr. Serdar
Çintan da “Kalp Sa¤l›¤› Aç›s›ndan Diflhe-
kimli¤i” konulu konuflmas›yla yer ald›. Prof.
Dr. Serdar Çintan yirmi dakikal›k sunumun-
da a¤›zda en çok görülen difl çürü¤ü ve pe-
riodontal hastal›klar›n sistemik hastal›klarla
iliflkisini anlatt›. Periodontal hastal›klarla, fle-
ker hastal›¤› ve kalp hastal›¤› aras›nda bir
iliflki oldu¤unu vurgulayan Prof. Dr. Çintan
hamilelikte erken do¤um ve düflük olaylar›-

n›n da difleti hastal›klar›yla iliflkili oldu¤unu
söyledi. Periodontal ve sistemik hastal›klar-
da ortak risk faktörlerini, sigara kullan›m›,
diabet, stres, yafllanma, ›rk ve erkek cinsi-
yet” bafll›klar› alt›nda de¤erlendiren Prof. Dr.
Çintan, kalp hastalar›na difl ve periodontal
tedavilerde diflhekimi yaklafl›m›n› anlatt›.
Prof. Dr. Serdar Çintan konuflmas›n›n son
bölümünü çürük ve periodontal hastal›klar-
dan korunma yöntemlerine ay›rd›. Bu bö-
lümde önleyici ve koruyucu uygulamalar›
anlatt›.

‹DO, 21. Kalp Haftas› kutlama
etkinliklerine kat›ld›

IDO Baflkan Vekili 
Prof. Dr. Serdar Çintan

Türk Kalp Vakf›
taraf›ndan 

düzenlenen Kalp
Haftas› etkinlikleri

kapsam›nda
‹DO’nun deste¤iyle

‘Kalp Sa¤l›¤›
Aç›s›ndan

Diflhekimli¤i’ 
konulu bir 
konferans 

düzenlendi. 



‹ S T A N B U L D ‹ fi H E K ‹ M L E R ‹ O D A S I  MAYIS-HAZ‹RAN 2009 dergi 19

ODA HABERLER‹

Bu y›l 21.si düzenlenen Kalp Haf-
tas› etkinlikleri kapsam›nda ‹DO
ve Türk Kalp Vakf› iflbirli¤iyle,

Beykoz'da bulunan üç ilkö¤retim okulunda
a¤›z difl sa¤l›¤› e¤itimleri verildi. 14 Nisan
2009 tarihinde Gündo¤du Nene Hatun ‹l-
kö¤retim Okulu’nda 854 ö¤renciye, 24 ö¤-
retmene, 15 Nisan 2009 tarihinde Çavufl-
bafl› Ahmet Akça ‹lkö¤retim Okulu’nda 860
ö¤renciye, 25 ö¤retmene, 16 Nisan 2009
tarihinde Türker ‹nano¤lu ‹lkö¤retim Oku-
lu’nda 325 ö¤renciye 12 ö¤retmene olmak
üzere toplam 2100 ö¤renci ve 61 ö¤retme-
ne a¤›z difl sa¤l›¤› e¤itimleri verildi. 
“Kalp sa¤l›¤›m›z vücudumuzun incisi diflle-
rimize bakmakla bafllar” temal› etkinlikler-
de a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunlar›n›n genel
sa¤l›k sorunlar› aç›s›ndan önemi vurgulan-
d›. E¤itmen diflhekimleri taraf›ndan verilen
e¤itimlerde ö¤rencilere ve ö¤retmenlere
a¤›z difl sa¤l›¤› sorunlar›n› önlemek için ne-
ler yap›lmas› gerekti¤i anlat›larak, düzenli
diflhekimi kontrollerinin önemine dikkat çe-
kildi. Koruyucu uygulamalar hakk›nda ge-
nel bilgi verildi. Ö¤rencilere bakteri pla¤›
boyamas› yap›ld›. ‹nteraktif geçen e¤itim-
lerde ö¤rencilerin “Difl f›rçalamada neden
2-3 dakikal›k süre önemli?”, “A¤z›mdaki
mikrobu baflkas›na bulaflt›rabilir miyim?”,
“Hangi macunu kullanmal›y›m?” fleklindeki
sorular› dikkat çekiciydi. 
Türk Kalp Vakf› görevlilerinin de izledi¤i et-
kinliklerde, Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Ko-
misyonu üyeleri, Yasemin Pipanlar Akyüz,

Özgül Ünsal Bozkurt, Zerrin Doyranl›o¤lu,
Akgül Gürerk, Özgür Tutucu, Çi¤dem fia-
hin, Reyhan Oytun Ö¤üt, E¤itmen Diflhe-
kimleri ‹. Çetin Dan›fl, Mustafa Bekerecio¤-
lu, Melek Gediko¤lu (Dolu), Mehmet ‹hsan
Günefl, Mergül Rodoplu, Ayflegül Erkoç,
Tu¤ba El Cevvadi ve diflhekimi Müge Öza-
r› görev ald›lar.

Kalp sa¤l›¤› difllerden bafllar
21. Kalp Haftas› etkinlikleri 

kapsam›nda ‹DO ve Türk Kalp
Vakf› iflbirli¤iyle Beykoz’daki üç
okulda gerçeklefltirilen a¤›z difl

sa¤l›¤› e¤itimlerinden toplam
2100 ö¤renci ve 61 ö¤retmen 

yararland›. 

Ahmet Akça ‹lkö¤retim Okulu

Nene Hatun ‹lkö¤retim Okulu

Türker ‹nano¤lu 
‹lkö¤retim Okulu
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› ilk
dönem baflkan› ve TDB Onur
Üyesi Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›

ölümünün ikinci y›l›nda, 23 Nisan 2009 ta-
rihinde an›ld›. Zincirlikuyu’daki mezar› ba-
fl›nda yap›lan anmaya; efli Prof. Dr. Selçuk
Manisal›, o¤ullar› Dr. Mehmet Manisal› ve
Rt. Yük. Müh. Ali Manisal›, ‹ÜDF Dekan›
Prof. Dr. Hasan Meriç, Prof. Dr. Fatma Ko-
ray, Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, TDB
Eski Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m, Geçmifl
dönem ‹DO Baflkanlar›, Ali Uçansu, Prof.
Dr. Taner Yücel, Kazmir Pamir ile ‹DO Bafl-
kan› Mustafa Dü¤enciolu, Yönetim Kurulu
üyeleri, Songül Yarg›c›, Nermin Öztürk,
Fatma Balpetek ve dostlar› kat›ld›.
Anmada ilk konuflmay› ‹DO Baflkan› Mus-

tafa Dü¤encio¤lu yapt›. Prof. Dr. Y›lmaz
Manisal›’n›n diflhekimli¤i mesle¤ine ve
meslek örgütüne katk›lar›ndan söz eden
Dü¤encio¤lu, “Bu özel günde hocam›z› öz-
lemle ve bize kazand›rd›¤› iyi duygularla
an›yoruz” dedi. Efli Prof. Dr. Selçuk Mani-
sal› ve o¤ullar› da s›ras›yla söz alarak duy-
gular›n› dile getirdiler ve anmaya kat›lanlara
teflekkür ettiler.
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›’n›n diflhekimli¤i
e¤itimine katk›lar›ndan ve onunla ilgili an›-
lar›ndan söz eden Prof. Dr. Fatma Koray’›n
ard›ndan Diflhekimi Kazmir Pamir de fakül-
tede ö¤renim gördü¤ü y›llarda sürdürdük-
leri dostluktan ne kadar keyif ald›¤›n› anlat-
t›. Konuflmalar›n ard›ndan bir sonraki anma
için sözleflildi ve tören sona erdi. 

Prof.Dr. Y›lmaz Manisal›’y›
sayg›yla and›k

Diflhekimli¤i mesle¤ine ve meslek örgütüne büyük katk›larda
bulunan TDB Kurucu ve Onur Üyesi, ‹DO ‹lk Dönem Baflkan›, ‹stanbul 
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 1982 Dönemi Dekan›, Türk Difl
Tabipleri Cemiyeti 1984-1986 Dönemi Baflkan› Prof.Dr. Y›lmaz
Manisal›, ölümünün ikinci y›l›nda mezar› bafl›nda an›ld›.

Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› Disip-
lin Kurulu’nun özel bir sa¤l›k kuru-
luflunda çal›flan bir meslektafl›m›z

hakk›nda verilen para cezas› karar› Türk
Diflhekimleri Birli¤i Disiplin Kurulu taraf›n-
dan onayland›. Bunun üzerine meslektafl›-
m›z, kendi eyleminin, Türk Diflhekimleri Bir-
li¤i Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16.01.2008
ve 19/2008 say›l› karar›na dayanak olufltu-
ran Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Diflhekimle-
ri Odalar› Disiplin Yönetmeli¤inin 8/a mad-
desine göre para cezas› gerektirmedi¤ini,
belirtilen ibarelerin tüketicinin bilgilendiril-
mesini amaçlad›¤›n› iddia etti. Karar›n ipta-
li istemiyle Ankara 5. ‹dare Mahkemesi’nde
dava açt›. 
Ankara 5. ‹dare Mahkemesi’nde görülen
dava sonucunda, sa¤l›k kurulufllar›nda su-

nulan hizmetlerin reklam›n›n
y a p › l a -
mayaca-
¤›na ilifl-
kin aç›k
düzenle-
m e l e r
o l d u ¤ u
belirt i l-
di. Buna
ra¤men

“a¤z›n›za sa¤l›k” ibareli yap›flkanl›
ka¤›tlarla davac›n›n orta¤› oldu¤u
özel sa¤l›k kuruluflunun uygulad›¤›
tan› ve tedavi yöntemlerinin rekla-
m›n›n yap›ld›¤› ve bu suretle de difl-
hekimli¤iyle ilgili mevzuat hükümle-
rinin ihlal edildi¤i tespit edilerek, ifl-
lemde hukuka ayr›l›k bulunamad›.

Ayn› nedenlerle de Ankara 5. ‹dari Mahke-
mesi taraf›ndan davan›n reddine karar ve-
rildi.

El ilanlar›yla da reklam 
yap›lamaz
Yine özel bir sa¤l›k kuruluflu el ilanlar› da-
¤›tmak suretiyle T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü ve
meslek eti¤ine ayk›r› davrand›¤› için özel
sa¤l›k kuruluflunun mesul müdürü hakk›n-
da ‹stanbul Diflhekimleri Odas› Disiplin Ku-
rulu’nun verdi¤i para cezas›n› Türk Diflhe-
kimleri Birli¤i Yüksek Disiplin Kurulu onay-
lad›. Diflhekimi, Türk Diflhekimleri Birli¤i
Yüksek Disiplin Kurulu’nun 21.05.2008 ve
30/2008 say›l› karar›nda el ilanlar›yla rek-
lam yapma amac›na yönelik herhangi bir
ibare olmad›¤›n›, hastalar›n bilgilendirilmesi
amac›na dayand›¤›, özendirici ya da reka-
bete yol aç›c› bir durumdan söz edilemeye-
ce¤ini iddia ederek karar›n iptal edilmesini
istedi. Olayda davac›ya para cezas› veril-
mesine konu olan el ilanlar› incelenerek,
ilanda sa¤l›k kuruluflunun isim, adres ve te-
lefonu ile adresin flematik olarak gösterildi-
¤i, sunulan hizmetlerin ve sa¤l›k kuruluflun-
da kullan›lan cihazlar›n ön plana ç›kart›la-
rak reklam unsuru içerdi¤i ve talep yarat-
maya yönelik yönlendirme yap›ld›¤› tespit
edildi. TDB Yüksek Disiplin Kurulu karar›
aleyhine dava açan diflhekiminin davas›n›
Ankara 3. ‹dari Mahkemesi, sa¤l›k hizmeti-
nin ticari bir niteli¤e büründürülerek yasal
ve düzenleyici kurallar›n ihlal edildi¤ini, bu
durumda mevzuat hükümlerine ayk›r› dav-
ran›ld›¤›n› belirterek davan›n reddine karar
verdi.

Sa¤l›k hizmetlerinin 
reklam› yap›lamaz
Sa¤l›k kurulufllar›nda sunulan hizmetlerin reklam›n›n 
yap›lamayaca¤›na iliflkin yöneltilen iki itiraz, Ankara 5. ‹dari
Mahkemesi ve Ankara 3. ‹dari Mahkemesi taraf›ndan reddedildi. 
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‹DO Sosyal ‹fller Komis-
yonu organizasyonuyla
tiyatroya gidildi. 7 Mart
2009 tarihinde Zako¤lu
Tiyatrosu’nda gösteri-

me giren oyunun ad› “Bir Delinin Hat›ra
Defteri”ydi. Klasik tiyatrodaki dördüncü
duvar teorisini y›karak seyirciyle oyuncuyu
göz göze, diz dize getiren iliflkisel bir seyir-
lik kurmay› hedefleyen oyun öncesinde
meslektafllar›m›z bir kafede bulufltu. Bir
buçuk saat süren, keyifli sohbetin ard›ndan
tiyatroya gidildi. Bir apartman›n bodrum
kat›nda ve tabureler üzerinde seyredilen
oyun, meslektafllar›m›z için ilginç bir dene-
yim oldu. A¤lamakla gülmek aras›ndaki
çizginin ne kadar k›sa oldu¤unu gösteren
oyun bir dram olarak bafllay›p, usta bir ge-
çiflle stand-up’a dönüfltü. 27 meslektafl›-
m›z›n izledi¤i oyun büyük bir ilgi ve be¤eni
gördü. 

Hem sohbet, 
hem tiyatro

‹DO Sosyal ‹fller Komisyonu 5 Ni-
san 2009 tarihinde,  rehberlerimiz
Ali Çelik ve U¤ur ‹fller eflli¤inde

‹stanbul’un tarihi yar›madas› Kumkap›-Sa-
matya’ya bir gezi düzenledi. 55 meslekta-
fl›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflen gezi Sulta-
nahmet Meydan›’ndaki Alman Çeflme-
si’nin önünden bafllad›. Buradan hareketle
Kumkap›’ya do¤ru yürürken rehberlerimiz
bölgedeki Bizans ve Osmanl› döneminden
kalma eserlerin tarihi geçmifliyle ilgili bilgi-
ler verdi. Daha sonra 1500 y›ll›k geçmifle
sahip tarihi bir mekân›n avlusunda, Küçük
Ayasofya Kilisesi’nin hemen yan›nda olufl-
turulan sanat merkezinde çaylar yudum-
land›. Bu k›sa dinlenmenin ard›ndan, cami-

ye çevrilip bir de medrese eklenen Küçük
Ayasofya gezildi. Kumkap›’da verilen ö¤le
yeme¤i molas›nda bal›k ve salatadan olu-
flan yeme¤in ard›ndan araçlarla Samat-
ya’ya geçilerek buradaki tarihi mekanlar
gezildi ve Samatya Meydan›’nda geziye
son verildi. 

‹stanbul’da keyifli bir pazar

‹DO Sosyal ‹fller Komisyonu 26 Nisan 2009 tarihinde Sülüklügöl ve
Çubukgölü’ne yürüyüfl düzenledi. 51 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla
gerçekleflen gezide Diflhekimi Ömer Engin, foto¤rafla ilgilenen mes-
lektafllar›m›z›n sorular›na cevap verdi. 
Pazar gezisi Adapazar› ve Bolu s›n›rlar› içinde yer alan Dokurca Kö-
yü’nde bafllad›. 20 dakikal›k bir yolculukla Sülüklügöl Milli Park›’na
gelen ekip yürüyerek Çubuk Gölü’ne geldi. Burada verilen ö¤le ye-
me¤i molas›n›n ard›ndan gölün etraf›n› dolaflan meslektafllar›m›z
çevrede bulunan de¤irmenleri gezdi.

Do¤a ve foto¤raf gezisi
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Ayasofya Camisi önünde toplanan
sa¤l›k çal›flanlar› son günlerde
sa¤l›k ortam›nda hekimlere yönelik

artan fliddet olaylar›n› protesto etti. Sa¤l›k
çal›flanlar›, kafalar›nda baretlerle, sloganlar
atarak ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önüne yürüdüler
ve “Sa¤l›kç›lara yönelik fliddete ve bask›ya
son” yaz›l› siyah çelengi b›rakt›lar. 

Dayakç› baflhekim hâlâ görevde
Sa¤l›k Meslek Odalar› baflkanlar›n›n birer
konuflma yapt›¤› bas›n toplant›s›nda ‹TO
Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan, sa¤l›k ça-
l›flanlar›na yönelik fliddetin artt›¤›na dikkat
çekti. Prof. Dr. Aktan, Kartal E¤itim ve Arafl-
t›rma Hastanesi’nde sa¤l›k çal›flan›na fliddet
uygulayan baflhekimin görevden al›nmas›n›
istedi. ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu
da fiubat ay›nda Okmeydan› A¤›z ve Difl
Hastal›klar› Hastanesi ve Isparta’da yafla-
nan, diflhekimlerine yönelik sald›r›lar› hat›r-
latt›. A¤›z ve difl sa¤l›¤› hastanelerinde ve
merkezlerinde diflhekimlerinin günde 40–50
hastaya bakmaya zorland›¤›n› söyleyen Dü-
¤encio¤lu, çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi-
ni ve sözleflmeli çal›flan diflhekimlerinin kad-
rolu çal›flmas›n› talep etti. Sa¤l›k alan›nda
yaflanan fliddetten eczanelerin de pay›na
düfleni ald›klar›n› belirten ‹EO Baflkan› Se-
mih Güngör, “Eczac›lar ilaç hizmeti sunar-

ken, muayene ücreti talep etti¤inde kavga
yaflan›yor. fiiddetin karfl›s›nda sessiz kalan-
lar› k›n›yoruz” dedi. Bas›n aç›klamas›na kat›-
lan CHP Milletvekili Dr. Sacit Y›ld›z, hekim-
lere yönelik fliddet sorununa dair TBMM’de
soru önergesi verdi¤i halde, konunun gün-
deme gelmedi¤ini söyledi. Topluluk ad›na
ortak bas›n metnini okuyan SES Aksaray
fiube Baflkan› Av. Songül Beydilli, sa¤l›k
alan›nda yaflan›lan sorunlar› aktararak, sa¤-
l›k çal›flanlar›n›n 12 Mart 2009 tarihinde ifle
iki saat geç bafllayacaklar›n› aç›klad›. 

Genifl tabanl› k›nama
Bas›n aç›klamas›na, ‹DO Baflkan› Mustafa
Dü¤encio¤lu, Yönetim Kurulu, TDB Merkez
Yönetim Kurulu üyesi Ali Gürlek, TDB Mer-
kez Denetleme Kurulu üyesi Nefle Dursun
‹nceo¤lu, TDB 11. dönem Genel Baflkan›
Celal Y›ld›r›m, TDB 11. Dönem Genel Sekre-
teri Murat Ersoy, TDB 11. dönem Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Saba Ery›lmaz, ‹TO
Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan ve Yöne-
tim Kurulu üyeleri, ‹EO Baflkan› Semih Gün-
gör, CHP Milletvekili Dr. Sacit Y›ld›z, Dev
Sa¤l›k ‹fl Sendikas› Baflkan› Arzu Çerkezo¤-
lu, SES Aksaray fiube Baflkan› Songül Bey-
dilli, SES fiiflli fiube Baflkan› Rabia Tuncer
ile çok say›da sa¤l›k meslek odas› ve sendi-
ka üyesi kat›ld›.

Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik 

fliddet k›nand›
Sa¤l›k Meslek

Odalar›, Dev Sa¤l›k
‹fl Sendikas›,

Sa¤l›k ve Sosyal
Hizmet Emekçileri

Sendikas› (SES), 
4 Mart 2009 

tarihinde ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü önüne

siyah çelenk
b›rakt›. 
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu olarak meslektafllar›m›z›n aidat 
ödemelerinde göstermifl oldu¤u duyarl›l›¤a teflekkür ederiz. Herhangi bir nedenle

ödeme yapamayan meslektafllar›m›z 0.212 296 21 06 no.lu telefonumuzdan 
borcunu ö¤renip, ayn› gün içinde afla¤›da belirtilen banka hesap numaralar›na 

yat›rabilir ya da afla¤›daki kredi kart› formunu doldurup 
0.212 296 21 04 no.lu faks›m›za göndererek ödeyebilirler.

Üyelerimiz ayr›ca YKB ‹nternet fiubesi’nden “Di¤er Ödemeler“ bafll›¤› alt›ndan
Oda aidatlar›n› ödeyebillirler.

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI YÖNET‹M KURULU

TEfiEKKÜR EDER‹Z

KRED‹ KARTI B‹LG‹LER‹ (KRED‹ KARTIYLA YAPILACAK ÖDEMELERDE)
VISA MASTER EUROCARD 

KART SAH‹B‹N‹N 

ADI SOYADI : CEP TEL :
ADRES‹:
fiEH‹R  : ‹L / ‹LÇE : POSTA KODU :

KART NUMARASI: 

SON KULLANMA TAR‹H‹ : 

Yukar›da belirtti¤im tutar›n VISA, MASTERCARD, EUROCARD hesab›na borç kaydedilerek Yap› Kredi Bankas›

Harbiye fiubesi nezdindeki ilgili hesab›n›za Yap› Kredi Bankas›’yla ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI aras›nda

yap›lan anlaflma koflullar› çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.

LÜTFEN HESABIMDAN ……..........…………………….YTL tahsil ediniz.

TAR‹H  : ‹MZA  :

Ödemeler:  Banka Havalesiyle yap›lacak ödemelerde 
Yap› ve Kredi Bankas›  Harbiye fiubesi
fiube Kodu : 931  Hesap No: 81802288

Aidat›n›z› ve birikmifl aidat borçlar›n›z› 0212 296 21 05/06 no.lu telefondan ö¤renip afla¤›daki flekilde ödeyebilirsiniz. 

Aidatlar›n› bankamatikten yat›ran meslektafllar›m›z›n Oda’m›z› aray›p
bildirmelerini rica ederiz.
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Sa¤l›k hakk› 
mücadelesi devam ediyor

Sa¤l›k çal›flanlar› 
14 Mart T›p Haftas› 

kapsam›nda ifl,
can, gelir, mesleki

ba¤›ms›zl›k ve
herkese eflit, 

ücretsiz sa¤l›k
güvencesi için bir

dizi eylem ve 
etkinlik

gerçeklefltirdi. 

Sa¤l›k meslek odalar› ve iflçi ve ka-
mu sendikalar› 10 Mart tarihinde,
‹stanbul Tabip Odas›’nda ortak bir

bas›n aç›klamas› düzenlediler. Bas›n toplan-
t›s›nda, 12 ve 14 Mart 2009 tarihlerinde “T›p
Haftas›” kapsam›nda gerçeklefltirilecek ey-
lemler duyurularak, baflta sa¤l›k çal›flanlar›
olmak üzere tüm çal›flanlara kat›l›m ça¤r›s›
yap›ld›. 
Toplant›da ortak bas›n aç›klamas›n› okuyan
SES Aksaray fiube Baflkan› Songül Beydilli,
2008 Kas›m ile 2009 fiubat aylar› aras›nda
883 bin kiflinin sosyal güvencesini kaybetti-
¤ini söyledi ve aç›klamas›n› flöyle sürdürdü:
“Sa¤l›k Bakanl›¤›'na ba¤l› hastanelerin acil
servislerine 2009 Ocak ay› itibariyle 5 milyon
383 bin hasta müracaat etmifltir. Yürürlü¤e
giren Genel Sa¤l›k Sigortas› nedeniyle üc-
retsiz muayene yap›lan yerlerin sadece acil
servisler olmas›ndan dolay› her geçen gün
acil servislere baflvuru say›lar› artmaktad›r.
29 Mart yerel seçimlerinden sonra bu tablo
daha da kötüleflece¤e benziyor. Haklar›m›z

ve gelece¤imiz için birleflik mücadelenin
önemine ve gereklili¤ine inanan örgütler ola-
rak, kriz bahanesiyle iflimizin, umutlar›m›z›n
ve gelece¤imizin elimizden al›nmas›na, hak-
lar›m›z›n t›rpanlanmas›na ve faturan›n çal›-
flanlar›n ve yoksul, iflsiz toplum kesimlerine
ç›kart›lmas›na sessiz kalmayaca¤›z.” 
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n 12 Mart 2009 tarihinde
ifle iki saat geç bafllama eylemi yapacaklar›-
n› aç›klayan Songül Beydilli’nin ard›ndan
TTB Merkez Konseyi Baflkan› Prof. Dr. Gen-
çay Gürsoy kürsüye geldi ve  eylemler s›ra-
s›nda hiçbir hastan›n tedavisinin aksat›lma-
yaca¤›n›, hekimler olarak gereken tüm ön-
lemleri ald›klar›n› ifade etti.
Bas›n toplant›s›na, TTB Baflkan› Prof. Dr.
Gençay Gürsoy ve SES ‹stanbul fiubeleri
ad›na Songül Beydilli’nin yan› s›ra ‹stanbul
Eczac› Odas› Baflkan› Semih Güngör, ‹stan-
bul Diflhekimleri Odas› Baflkan› Mustafa Dü-
¤encio¤lu, ‹stanbul Veteriner Hekimler Oda-
s› Baflkan› Prof. Dr. Tahsin Yeflildere, ‹stan-
bul Tabip Odas› Genel Sekreteri Hüseyin
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Demirdizen, ‹stanbul Barosu Baflkan› Av.
Muammer Ayd›n, ‹stanbul Serbest Muhase-
beci ve Mali Müflavirler Odas› Baflkan› Ka-
z›m Genç ve D‹SK Genel Sekreteri Tayfun
Görgün, KESK fiubeler Platformu Dönem
Sözcüsü Mehmet Sar› kat›ld›lar.

“Acil eylem”deyiz
TTB’nin ça¤r›s›yla ülke genelinde yürütülen
ifle geç bafllama eylemi ‹stanbul’da da pek
çok sa¤l›k kurumunda hayata geçirildi. 12
Mart 2009 tarihinde Okmeydan›, Göztepe,
Haseki, Bak›rköy Ruh ve Sinir, fiiflli Etfal
Hastaneleri, ‹stanbul T›p Fakültesi, Cerrah-
pafla T›p Fakültesi acil servisleri ve baflhe-
kimlik binalar› önünde toplanan sa¤l›k çal›-
flanlar›,  ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Difl-
hekimleri Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹s-
tanbul Veteriner Hekimler Odas›, SES ‹stan-
bul fiubeleri ve Devrimci Sa¤l›k-‹fl imzal›
“Ümü¤ümüz S›k›lmadan Sa¤l›k ‹çin Acil Ey-
leme” bafll›kl› bir bas›n bildirisini okudular.

‹ki yakada eylem
Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
önünde yap›lan “Acil Eylem”e sendika,
emek ve meslek örgütleri yöneticilerinin,
sa¤l›k çal›flanlar›n›n yan› s›ra vatandafllar da
kat›ld›. Sabah saatlerinde baflhekimlik bina-
s› önünde bir araya gelen yaklafl›k 300 kifli
bas›n bildirisinin okunmas›n›n ard›ndan po-
likliniklere do¤ru yürüyüfl gerçeklefltirdi. Po-
likliniklerin önünde TTB Baflkan› Prof. Dr.
Gençay Gürsoy ve SES Genel Mali Sekrete-
ri Dr. Köksal Ayd›n birer konuflma yapt›lar.
Konuflmalarda Hükümetin uygulamaya koy-

du¤u Sa¤l›kta Dönüflüm Program› elefltirildi.
14 Mart günü gerçeklefltirilecek Sa¤l›k Hak-
k› Yürüyüflü’ne ça¤r› yap›ld›. 
Anadolu Yakas›’ndaki “Acil Eylem”lerin
merkez noktas› Göztepe E¤itim ve Araflt›r-
ma Hastanesi oldu. Sa¤l›k çal›flanlar› sabah
saatlerinde Merdivenköy Poliklini¤i önünde
bir araya geldiler. Bas›n bildirisinin okunma-
s›n›n ard›ndan, sa¤l›k çal›flanlar›n›n yaflad›¤›
sorunlar ve talepleri dile getirildi. Eylemlerde
“AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r”, “Herkese Eflit, Üc-
retsiz Sa¤l›k”, “Hastaneler Halk›nd›r Sat›la-
maz” gibi sloganlar at›ld›. 

Sa¤l›k hakk› için yüründü
Sa¤l›k çal›flanlar› 14 Mart 2009 tarihinde Tü-
nel’den Taksim’e bir yürüyüfl düzenledi. Yo-
¤un ya¤›fla ra¤men Tünel’de toplanan yüz-
lerce sa¤l›k çal›flan› yeni liberal sa¤l›k politi-
kalar›n› protesto ederek Taksim Meydan›’na
yürüdü. Taksim Meydan›’nda TTB Baflkan›
Prof. Dr. Gençay Gürsoy, SES Genel Mali
Sekreteri Köksal Ayd›n ve Dev Sa¤l›k-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Arzu Çerkezo¤lu
birer konuflma yapt›lar. Prof. Dr. Gürsoy,
hükümetin sa¤l›¤› metalaflt›rd›¤›na dikkat
çekerek sa¤l›k emekçilerinin her fleye ra¤-
men birlikte mücadele etmeye devam ede-
ceklerini söyledi. Eylem, sa¤l›k emekçileri
ad›na 14 Mart bildirisinin okunmas› ve Tak-
sim an›t›na çelenk b›rak›lmas›yla son buldu.
‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri
Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Vete-
riner Hekimler Odas›, SES ‹stanbul fiubeleri
ve Devrimci Sa¤l›k-‹fl’in düzenledi¤i eyleme
D‹SK, KESK, Türk-‹fl yöneticilerinin yan› s›-
ra, sivil toplum kurulufllar›, siyasi partiler ve
ayn› zamanda bir t›p doktoru olan Mehmet
Bekaro¤lu da destek verdi.

2008 Kas›m ile
2009 fiubat

aylar› aras›nda
883 bin kifli

sosyal
güvencesini 

kaybetti.
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Odam›z›n da içinde yer ald›¤› Her-
kese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Plat-
formu 11 Mart 2009 tarihinde gre-

ve ç›kan Sabah-ATV çal›flanlar›n› ziyaret et-
ti. Balmumcu Sabah Binas› önünde gerçek-
leflen ziyarette KESK ‹stanbul fiubeler Plat-
formu Dönem Sözcüsü E¤itim-Sen 3 no.lu
fiube Baflkan› Nebahat Bukrik platform ad›-
na bir konuflma yapt›. Nebahat Bukrik,
KESK’in, sendikal mücadelesinde her za-
man yanlar›nda olan bas›n çal›flanlar›n›n
grevini desteklemek için birçok nedeni oldu-
¤unu söyleyerek, grevci bas›n çal›flanlar›n›n
mücadelesini her yerde anlatacaklar›n› ve
hakl› davalar›n› savunacaklar›n›n alt›n› çizdi.
E¤itim-Sen Merkez Yönetim Kurulu üyesi

Gülçin ‹sbert de kamu çal›flanlar› olarak ba-
s›n çal›flanlar›n›n sendikalaflma mücadelele-
rini desteklediklerini bildirdi. Her zaman ça-
l›flanlardan ve emekten yana olduklar›n›
söyleyen ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤-
lu, “Sendika düflmanl›¤›n›n ve iflten ç›kar-
malar›n karfl›s›nda, bu mücadelede yan›n›z-
da olaca¤›z” dedi.
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu-
nun bileflenlerinin yer ald›¤› ziyarete ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› ad›na Baflkan Mustafa
Dü¤encio¤lu, ‹DO Genel Sekreteri Aret Ka-
rabulut, ‹DO Yönetim Kurulu üyeleri Songül
Yarg›c›, Nermin Erdal, ‹DO Denetleme Kuru-
lu Üyesi Güler Gültekin ve ‹DO aktivistleri
kat›ld›.

HSGG Platformu’ndan
grevci Sabah-ATV
çal›flanlar›na destek

GREVE
DESTEK
VERD‹K

Odam›z›n da içinde bulundu¤u Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu,
15 Mart 2009'da Kad›köy Meydan›'nda bir miting gerçeklefltirdi.
Aralar›nda sendikalar, meslek kurulufllar›, demokratik kitle örgütleri ve siyasi

partilerin bulundu¤u yüze yak›n örgütten oluflan platform, 16–22 Mart tarihlerinde ‹stan-
bul'da yap›lan Dünya Su Forumu'nun suyumuzu ticarilefltirme giriflimlerine karfl› toplumu
uyard›.

Su hayatt›r sat›lamaz
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‹stanbul’un içme suyu kaynaklar›-
n› kirlenmeye karfl› koruma önlemi
olarak ‹SK‹ taraf›ndan haz›rlanan

ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye Mecli-
si’nce kabul edilip yürürlü¤e konulan yö-
netmeli¤e iliflkin ‹stanbul 6. ‹dare Mahke-
mesi “yürütmeyi durdurma” karar› verdi.
‹SK‹’nin haz›rlad›¤› “‹çme Suyu Havzalar›
Koruma ve Kontrol Yönetmeli¤i”, 25 May›s
2006’da ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Meclisi’nin alm›fl oldu¤u karar do¤rultu-
sunda uygulamaya sokuldu. 
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiube-
si, ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiu-
besi, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi ve fiehir Planc›lar›
Odas› toplu olarak “‹çme suyu havzalar›n-
daki sak›ncal› yap›laflmay› daha da artt›ra-
ca¤› ve içme suyu kaynaklar›m›z› daha da

kirletece¤i” nedeniyle, ‹SK‹ yönetmeli¤inin
iptali talebiyle dava açt›. Dava sonucunda
‹stanbul 6. ‹dare Mahkemesi 4 Mart 2009
tarihinde yönetmeli¤in baz› hükümleri hak-
k›nda “Yürütmeyi durdurma” karar› verdi.
Mahkemenin yürütmeyi durdurma karar›n›
bir bas›n aç›klamas›yla de¤erlendiren mes-
lek odalar› yetkilileri, Türkiye’nin uluslarara-
s› kurulufllar›n 2005’ten itibaren “su krizi”
yaflayan ülkeler aras›nda gösterildi¤ini be-
lirtti. 
Aç›klamada, 1995’ten bu yana ‹stanbul’un
içme suyu kaynaklar›n› kirlenmeye karfl›
koruyacak önlemleri almakla sorumlu ‹S-
K‹’nin bir dizi yönetmelik de¤iflikli¤iyle yü-
rürlü¤e koydu¤u uygulamalar›n içme suyu
havzalar›ndaki yasad›fl› kirletici kullan›m›n›
ve yap›laflmalar› kal›c›laflt›racak yasal k›l›f-
lar haz›rland›¤› ifade edildi.

‹SK‹’yi durduran 
mahkeme karar›
‹stanbul 6. ‹dare Mahkemesi, ‹stanbul’un içme suyu kaynaklar›n› ve
havzalar›n› tehdit eden son ‹SK‹ Yönetmeli¤i’nin baz› hükümleri
hakk›nda “Yürütmeyi durdurma” karar› verdi.

K›z›lay’da sendika düflmanl›¤›
“1 milyon iyi insan arad›¤›n›” söy-
leyen K›z›lay, çal›flanlar›n› sendika-
l› olduklar› için iflten ç›kart›yor.

Sendikalaflt›klar› için iflten at›lan Çapa K›z›-
lay Kan Merkezi’ndeki sa¤l›k çal›flanlar›, 5
Mart 2009 tarihinde bir bas›n aç›klamas› ya-
parak K›z›lay yönetimini insanl›k ad›na gö-
reve ça¤›rd›. Bas›n toplant›s›nda Dev Sa¤l›k
‹fl Sendikas› üyesi Funda Kelefl ortak bas›n
aç›klamas›n› okudu. Funda Kelefl, “Anaya-
sal hakk›m›z› kullanarak sendikaya üye ol-
du¤umuz için yöneticilerimiz taraf›ndan ha-
karete u¤rayarak iflten ç›kar›lan, hakl›l›¤›-
m›zdan gelen gururu tafl›yan sa¤l›k iflçileri-

yiz” dedi. Dev Sa¤l›k ‹fl Genel Baflkan› Arzu
Çerkezo¤lu’da K›z›lay yönetimini davran›fl›-
n› de¤ifltirmeye ça¤›rd›klar›n› ve ça¤›rmaya
da devam edeceklerini söyledi. Türkiye K›-
z›lay Derne¤i, Çapa K›z›lay Kan Merke-
zi’ndeki, D‹SK’e ba¤l› Dev Sa¤l›k ‹fl’e üye
olan 10 iflçisini önce fi›rnak ve Ardahan’a
sürgün etti. Ard›ndan yap›lan tayinleri kabul 
etmedikleri gerekçesiyle iflten ç›kartt›. 
‹flten ç›karmalara karfl› yap›lan bas›n aç›kla-
mas›nda arkadafllar›na destek olan befl ifl-
çiyi daha fi›rnak ve Ardahan’a sürgün ettiler
ve tayinleri kabul etmedikleri gerekçesiyle
iflten ç›kard›lar.
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‹stanbul Tabip Odas› (‹TO), 14 Mart
T›p Haftas›’n› 9–15 Mart 2009 ta-
rihlerinde çeflitli etkinliklerle kutla-

d›. T›p biliminin geldi¤i noktan›n çeflitli yön-
leriyle de¤erlendirildi¤i haftada, halk sa¤l›¤›-
n›n ve hekimlerin sorunlar› da dile getirilerek
çözüm önerileri tart›fl›ld›. 
14 Mart T›p Haftas› çerçevesinde gelenek-
sel olarak düzenlenen Ödül Töreni 13 Mart
2009 tarihinde, Cerrahpafla T›p Fakültesi
Prof. Dr. Cem'i Demiro¤lu Oditoryumu’nda
yap›ld›. TTB Baflkan› Prof. Dr. Gencay Gür-
soy’un aç›l›fl›n› yapt›¤› törende ‹stanbul Ta-
bip Odas›’n›n geleneksel T›p Bilim Ödülü,
Nusret Fiflek Halk Sa¤l›¤› Hizmet Ödülü,
Nejat Yaz›c›o¤lu ‹flçi Sa¤l›¤› Araflt›rma Ödü-
lü, Cengiz Çetin Tez Yar›flmas› Ödülü ve Ba-
s›nda Sa¤l›k Ödülleri sahiplerini buldu. 
T›p Bayram› kutlamalar› kapsam›nda, 14
Mart 2009 tarihinde mesle¤inde 25, 40, 50
ve 60. hizmet y›l›n› dolduran hekimler için
Plaket Töreni düzenlendi. 13 Mart 2009 tari-
hinde, ‹stanbul Gösteri Merkezi’nde düzen-
lenen Kardefl Türküler Konserini ise tüm
sa¤l›k çal›flanlar› birlikte izledi. 
T›p Haftas› kapsam›nda hekimlerin gün-
demlerindeki önemli konu bafll›klar›ndan bi-
ri olan sendikal örgütlenmeyle ilgili bir panel

de düzenlendi. 15 Mart 2009 tarihinde, ‹TO
Diflhekimi Sevinç Özgüner Toplant› Salo-
nu’nda gerçekleflen panelin konusu “He-
kimler ve Sendikal Örgütlenme”ydi. Panelde
“Günümüzde Neo-Liberal Politikalar›n ve
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n Hekim
Eme¤ine Yans›malar›” konulu sunumuyla
Dr. Gülay K›l›ç (‹TO Sa¤l›k Politikalar› Ko-
misyonu), “Yasalar Hekimlere Nas›l Sendi-
kal Örgütlenme Olanaklar› Tan›yor?” konulu
sunumuyla Dr. Arzu Çerkezo¤lu (Dev-Sa¤l›k
‹fl Sendikas› Baflkan›), “Kamusal Alanda
Sendikal Örgütlenme ve Mevcut Kazan›m-
lar” konulu konuflmas›yla Dr. Köksal Ayd›n
(Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendi-
kas› Mali Sekreteri), “Sa¤l›k Alan›nda Çal›-
flanlar›n Ortak Örgütlenmesi Mümkün mü?”
adl› sunumuyla da Doç. Dr. Metin Özu¤urlu
konuflmac› olarak yer ald›. 
Panelde ayr›ca Pratisyen Hekimler Federas-
yonu’ndan (FPS) Dr. Serdar Dalk›l›ç, “Fran-
sa’da Hekimlerin Örgütlenmesi ve Mücade-
lesi”, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu
(FEMS) Baflkan› Dr. Claude Wetzel de “Av-
rupa’da Hekimlerin Sendikal Örgütlenmesi
ve Mücadelesi” konulu konuflmalar›yla he-
kimlerin sendikal örgütlenmeleriyle ilgili
uluslararas› deneyimleri aktard›lar. 

14 Mart T›p Bayram› kutland›
Geleneksel 14 Mart T›p Haftas›
kutlamalar› kapsam›nda 
düzenlenen toplant›larda t›ptaki
geliflmelerin yan› s›ra halk
sa¤l›¤› ve hekim sorunlar› da
dile getirildi. Kutlamalar 
kapsam›nda t›bb›n geliflmesine
katk›da bulunanlara çeflitli
ödüller verildi. Ayr›ca meslekte
25, 40 ve 50. y›l›n› dolduran
hekimlere onur plaketleri takdim
edildi. 

‹stanbul Tabip Odas›, 
T›p Haftas› kapsam›nda, 
13 Mart 2009 tarihinde, 

‹stanbul Gösteri Merkezi’nde
Kardefl Türküler Konseri 

düzenledi. Tüm sa¤l›k 
çal›flanlar›n›n 

birlikte izledi¤i konsere 66 
meslektafl›m›z kat›ld›.



ODA HABERLER‹

‹ S T A N B U L D ‹ fi H E K ‹ M L E R ‹ O D A S I  MAYIS-HAZ‹RAN 2009 dergi 31

Bu y›l yine 1 May›s öncesinde çe-
flitli pazarl›klar ve gerginlikler ya-
fland›. Türk Tabipler Birli¤i (TTB),

Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendi-
kas› (SES) ve Devrimci Sa¤l›k ‹fl Sendikas›
29 Nisan 2009 tarihinde, fiiflli Etfal Hastane-
si önünde bir bas›n aç›klamas› düzenleye-
rek,1 May›s’›n gerginlik ortam›ndan uzak tu-
tulmas›n› ve hastanelere gaz bombas› at›l-
mamas›n› istedi. 
Bas›n toplant›s›nda konuflan TTB Merkez
Konseyi üyesi Ali Çerkezo¤lu, çal›flanlar›n
en do¤al hakk› olan 1 May›s kutlamalar›yla
ilgili gergin bir ortam yarat›ld›¤›n›, hastanele-
re bile gaz bombas› at›ld›¤›n› belirterek
“hastane ortam›nda en ufak bir fliddet kabul
edilemez” dedi. 1 May›s’ta Taksim’in çal›-
flanlara aç›lmas›n› isteyen Çerkezo¤lu, bu-
nun demokratik bir hak oldu¤unu ifade etti.
Ortak bas›n aç›klamas›n› okuyan SES Genel
Baflkan› Bedriye Yorgun sa¤l›k çal›flanlar›-
n›n taleplerini dile getirdi. Dev Sa¤l›k ‹fl Sen-
dikas› Baflkan› Arzu Çerkezo¤lu ise “1 Ma-
y›s’ta ellerimizde bayraklar›m›z, dilimizde
türkülerimizle Taksim’de olaca¤›z” dedi.
Oda’m›z ad›na Genel Sekreter Aret Karabu-
lut’un kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›na, ‹VHO
Baflkan› Prof. Dr. Tahsin Yeflildere, ‹TO Ge-
nel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, SES Ak-
saray fiube Baflkan› Songül Beydilli, sendi-
ka ve sa¤l›k meslek odalar› üyeleriyle hasta-
ne çal›flanlar› kat›ld›.

“Makul” kalabal›k
Emekçilerin birlik ve dayan›flma günü 1 Ma-
y›s, 31 y›l aradan sonra polis kuflatmas› al-
t›nda Taksim’de kutland›. Sendikalar›n,
meslek örgütlerinin, siyasi partilerin ve sivil
toplum kurulufllar›n›n son üç y›ld›r sürdürdü-
¤ü mücadele sonucunda bu y›l Taksim’e ç›-
k›ld›. 1 May›s Cuma günü Pangalt›’da topla-
nan D‹SK ve KESK kortejine meslek örgüt-

leri, siyasi partiler ve sivil toplum kurulufllar›
temsilcileri kat›ld›. Taksim Meydan›’na 5 bin
kifliyle ulafl›l›rken, polis bir o kadar say›da in-
san›n arka sokaklarda barikatlarla ve gaz
bombalar›yla alana girmesini engelledi. Tak-
sim'in 1 May›s'ta iflçi ve emekçilere aç›lma-
s› Türkiye'de demokratikleflme sürecinde
önemli bir ad›m olarak de¤erlendirildi.
Taksim’e ç›kan kortejde, ‹DO Baflkan› Mus-
tafa Dü¤encio¤lu, ‹DO Genel Sekreteri Aret
Karabulut, TDB Geçmifl Dönem Genel Bafl-
kan› Celal Y›ld›r›m, Geçmifl Dönem Merkez
Yönetim Kurulu üyesi Tatyos Bebek, Geç-
mifl Dönem ‹DO Baflkanlar› Rifat Yüzbafl›-
o¤lu, Ali Uçansu, Geçmifl Dönem Baflkan
Vekili Kadir Ö¤üt, Geçmifl Dönem Genel
Sekreteri Ali ‹zar, Geçmifl Dönem Yönetim
Kurulu üyesi Zerrin Küpçü ve ‹DO üyeleri ile
aktivistleri yer ald›.

31 y›l sonra yeniden 
Taksim’de

Emekçilerin birlik
ve dayan›flma günü
1 May›s, 31 y›l 
aradan sonra polis
kuflatmas› alt›nda
Taksim’de
kutland›.
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Göz Nurunu Koruma Vakf›, kurulu-
flunun 25. y›l›n› çeflitli etkinliklerle
kutlad›. Vakf›n kurulufl y›ldönümü

kutlamalar›na ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤enci-
o¤lu da kat›ld›. 
3-10 May›s 2009 tarihleri aras›nda gerçeklefl-
tirilen kutlama etkinlikleri çerçevesinde Gala-
tarasay Lisesi önünden Taksim’e yürünerek
Atatürk An›t›’na çelenk b›rak›ld› ve ard›ndan
da Gezi Park›’nda ücretsiz göz taramas› yap›l-
d›. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama gecesine ‹DO Baflkan› Mustafa
Dü¤encio¤lu ve Tunceli Ba¤›ms›z Milletvekili Kamer Genç kat›ld›. Kutlamalar kapsam›nda
ayr›ca Bayrampafla, Bursa, Ataköy, Veliefendi ve ‹dealtepe’de çeflitli merkezlerde göz tara-
malar› yap›ld› ve halka aç›k konferanslar düzenlendi.
Göz Nurunu Koruma Vakf›, göz sa¤l›¤›n› korumak amac›yla 1884 y›l›nda kuruldu ve kurulu-
flundan itibaren erken teflhis, do¤ru tedavi ve halk› bilinçlendirmek için çal›flmalarda bulunu-
yor. 2008 y›l›nda Göz Sa¤l›¤›n› Koruma Vakf› ve ‹DO ortak bir proje yürütmüfl, A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Haftas› ve 100. y›l kutlamalar› kapsam›nda Oda’m›z üyesi meslektafllar›m›za Kas›m
boyunca ek ücret ödemeden göz muayenesi yapt›rm›fllard›.

Göz Nurunu Koruma Vakf›
25.y›l›n› kutlad›

31 May›s 2009 Pazar günü Belgrad Orman›’nda tarihi Neflet
Suyu’ndaki Natura Park piknik alan›nda düzenledi¤imiz “ya-
za merhaba” pikni¤inde buluflal›m. Piknik alan›na kendi yi-
yeceklerimizi getirebilece¤imiz gibi, alan›n içine servis ya-
pabilen tesis sayesinde ücret karfl›l›¤›nda haz›r yiyecek,
muhtelif et ürünleri veya mangal kiralama, so¤uk-s›cak içe-
cek temin etme olana¤›na sahip olaca¤›z. Piknik alan›n›n
hemen yan›nda bafllayan koflu parkurunda arzu edenler gö-
lün etraf›nda bir yürüyüfl, foto¤raf severler fotosafari yapabi-
lirler. Piknik alan›nda küçük çocuklar›m›z için de oyun park›
mevcuttur. D›flardan sebze ve meyve tafl›mak istemeyecekler
için piknik alan›nda mini köy pazar› bulunmaktad›r. Sabah
erken gelmek isteyenler tesiste ücret karfl›l›¤›nda sabah kah-

valt›s› yapabilirler. 
Birlikte hofl bir pazar
günü geçirip, yeni ta-
n›flaca¤›m›z meslek-
tafllar›m›zla kaynaflma
ve s›kl›kla görüfleme-
di¤imiz dostlar›m›zla
hasret giderme mut-

lulu¤unu yaflayal›m.

Kay›t: Ça¤la Oflas 

Tel: 0.212 296 21 06/116 dahili

Tarih: 31 May›s 2009

Yer: Belgrad Orman› 
Tarihi Neflet Suyu 
Natura Park 
Bahçeköy-Sar›yer

Buluflma Saati: 09.00 itibaren

Nas›l gidilir?
Levent-Maslak- Bahçeköy ya da Kemerburgaz 
istikametlerinden girifl yap›lan Belgrad Ormanlar›'nda 
tabelalar size yön verecektir. Her iki yönden ortalama 
3 kilometrelik bir asfalt yoldan sonra Neflet Suyu'na var›l›r.

Tesis Tel: 0212 226 24 75-76

Piknik alan›yla ilgili bilgi için: 
www.nesetsuyu.com

“Yaza merhaba” pikni¤inde buluflal›m
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Oda’m›z›n da içinde yer ald›¤› Her-
kese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Plat-
formu, Halklar›n Sa¤l›k Hareketi’ni

daha yak›ndan tan›mak amac›yla 29 Nisan
2009 tarihinde, ‹TO’da bir konferans düzen-
ledi. Konferansta Halklar›n Sa¤l›k Bildirgesi
ve Cuenca Bildirisi’nde çerçevesi çizilen
mücadelenin küresel düzeyde örgütlenme
deneyimleri ve çal›flmalar› farkl› k›ta ve ülke-
lerden gelen sa¤l›k aktivistlerinden dinlendi
ve birlikte de¤erlendirildi.

Uluslararas› bir hareket
Halklar›n Sa¤l›k Hareketi (People’s Health
Moviement) 2000 y›l›nda oluflturuldu. Dün-
ya Sa¤l›k Örgütü’nün 1978’de, 134 ülkenin
sa¤l›k bakanlar›yla birlikte Alma Ata’da be-
lirledi¤i “2000 y›l›nda Herkese Sa¤l›k’’ he-
defi gerçekleflmeyince, hükümetlerden ba-
¤›ms›z, halk merkezli bir sa¤l›k hakk› hare-
keti fikri ortaya ç›kt›. 2000 y›l›nda, Bangla-
defl’in Savar kentinde, yaklafl›k otuz ülke-
nin sa¤l›k aktivistleri bir araya geldiler.
Sa¤l›¤›n temel insan hakk› oldu¤u görü-
flünden hareketle, Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nün belirledi¤i herkese sa¤l›k hedefini
gerçeklefltirme yolunda hükümetlerin so-
rumluluklar›n› yerine getirmesi için neler

yap›labilece¤i tart›fl›ld›. Alma Ata’da, hükü-
metler, herkese sa¤l›k hedefini gerçeklefl-
tirmek üzere, herkes için eflit ve ulafl›labilir
temel sa¤l›k hizmetlerini düzenleme göre-
vini üstlenmifllerdi. Ancak, bu do¤rultuda
yap›lan çal›flmalar›n çok yetersiz kal›fl›, ara-
dan geçen zaman içinde, sa¤l›kta ülkeler
aras›nda ve toplumsal s›n›flar aras›ndaki
eflitsizlikleri artt›rm›flt›. Yoksul Afrika ülke-
leri, Güneydo¤u Asya ve Latin Amerika ül-
kelerinde sa¤l›k göstergeleri, zengin kuzey
ülkelerine oranla giderek kötüleflti. 1-4 yafl
aras› çocuk ölümleri, tüberküloz gibi enfek-
siyon hastal›klar›, ortalama yaflam beklen-
tisi gibi de¤erler belirgin flekilde farkl›laflt›.
Y›llar içinde dünyada zenginlik artt›, ancak
zenginli¤in da¤›l›m› daha fazla bozuldu.
ABD’de iki dolar›n alt›nda yaflayan insanla-
r›n oran› % 30’a ulaflt›. Temel sa¤l›k hiz-
metlerinin medikal aya¤› gelifltiriliyor ama
sosyal yönü göz önüne al›nm›yordu.
Bu koflullar alt›nda bir araya gelen sa¤l›k
hakk› savunucular›, global düzeyde halkla-
r›n örgütlenmesi ihtiyac›n› gündeme getir-
diler. Guenca Bildirgesi’yle neo-liberaliz-
min sermaye merkezli sa¤l›k anlay›fl›n›n
karfl›s›nda, halk merkezli bir sa¤l›k sektö-
ründen yana tav›r belirlediler. 2007’de Por-

Global düzeyde
halklar›n 

örgütlenmesi 
ihtiyac›n› gündeme
getiren sa¤l›k hakk›

savunucular›n›n
platformu Halklar›n

Sa¤l›k Hareketi
sözcüleri, 

‹stanbul’da 
düzenledikleri 

konferansta global
sa¤l›k hakk›

hareketine
Türkiye’den katk›

beklediklerini 
ifade ettiler. 

Halklar›n Sa¤l›k Hareketi
‹stanbul’dayd›

Diflhekimi 
Fatma Balpetek

fatmabalpetek@ttmail.com
‹DO Yönetim Kurulu Üyesi
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to Allegre’de toplanan sosyal foruma kat›-
larak örgütlenme deneyimlerini paylaflt›lar.

Hareketin Türkiye aya¤› 
kurulmal›
‹stanbul’da yap›lan Halklar›n Sa¤l›k Hareketi
konferans›, ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Özdemir
Aktan ve Genel Sekreter Hüseyin Demirdi-
zen’in aç›l›fl konuflmalar›yla bafllad›. ‹TO Ge-
nel Sekreteri Hüseyin Demirdizen konuflma-
s›nda, bugüne kadar sa¤l›k hizmetlerinin yö-
neticiler ve sa¤l›k profesyonelleri aras›nda
görüflülen bir konu olarak alg›land›¤›n› belir-
terek, 2000’li y›llar›n bafl›nda sa¤l›k alan›n›
yeniden düzenleyen yasalara karfl›, herkese
sa¤l›k talebinin gündeme geldi¤ini anlatt›.
Latin Amerika ülkelerine k›yasla, Türkiye’de
s›n›rl› kamu sa¤l›k alan›n›n tahrip edilmesi
sürecinin daha geç bafllad›¤›n› ve 2006-
2007’de SSGSS Yasas›’n›n kabul edilmesi-
nin ard›ndan, sa¤l›k hakk› için mücadele
edilmesi gereklili¤inin ortaya ç›kt›¤›n› bildirdi.
Konferans›n moderatörlü¤ünü Kanada, Ot-
towa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ronald La-
bonte ile ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi
Ö¤retim Üyesi ve ‹NSEV Vakf› Baflkan› Prof.
Dr. Zeki K›l›çaslan birlikte yürüttüler. 
Prof. Dr. David Sanders (Güney Afrika, Uni-
versity of the Western Cape), sa¤l›¤›n temel
insan haklar›ndan biri oldu¤unu, sa¤l›k ana-
lizlerini yaln›zca fakirler aç›s›ndan de¤il, esas
olarak hakkaniyet aç›s›ndan de¤erlendirdik-
lerini ifade etti.  Global sa¤l›k hakk› hareketi-
ne Türkiye’den katk› beklediklerini, PHM’nin
Türkiye aya¤›n›n k›sa sürede geliflme göste-
rece¤ine dair düflüncelerini aktard›.
Dr. Dave Mcloy (‹ngiltere, University Colle-
ge London) ise Alternatif Dünya Sa¤l›k Ra-
porunun anahtar özelliklerini anlatt› . Sa¤l›k
alan›nda politik ve sosyal belirleyicili¤in
önemini vurgulayarak Küresel Sa¤l›k Göze-
timi 2 (Global Health Watch 2) üzerine bil-
giler sundu.

Uluslararas› konuflmac›lar
Doç. Dr David Legge (Avustralya, La Trobe
Universitiy) IMF ve Dünya Bankas›n›n sa¤l›k
üzerinde çok etkisi oldu¤unu belirterek, hal-

k›n sa¤l›k hakk› konusunda bilgilenmesini
sa¤lamak amac›yla Uluslararas› Halklar›n
Sa¤l›¤› Üniversitesi (IPHU) kuruldu¤unu bil-
dirdi. Toplumda sa¤l›k hakk› üzerine fark›n-
dal›k yaratma gereklili¤i üzerine yapt›klar›
çal›flmalar› anlatt›. Üniversitede açt›klar›
kurslara akademisyen, ö¤renci ve sosyal ör-
gütlerden kat›lanlar oldu¤unu ifade etti.
Kurslarda sa¤l›k konusu anlat›l›rken, fiziksel
ve sosyal çevreden ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›n-
dan da bahsettiklerini söyledi.
Dr. Lanny Smith (ABD; Albert Einstein Col-
lege of Medicine), 2000 y›l›nda PHM’ye ka-
t›lan 1500 kiflinin içinde 25 ABD’li kat›l›mc›
bulundu¤unu belirterek, sa¤l›¤›n bir insan
hakk› oldu¤unu bilen sa¤l›k aktivistleri yetifl-
tirmek üzere çal›flt›klar›n› anlatt›.
Denise Nascimento (Brezilya, Federal Un›-
versity of Rio Grande do Sul) , “Ülke Örgüt-
lenmesini ‹nfla Etmek’’ bafll›kl› sunumuyla,
Brezilya deneyimini ve 2005 y›l›nda haz›rla-
nan Cuenca Bildirgesi ve Potre Allegro Sos-
yal Forumu çal›flmalar›na kat›l›m süreçlerini
aktard›. Konferansta, ‹NSEV Vakf› taraf›n-
dan haz›rlanan ve Halklar›n Sa¤l›k Hareke-
ti’nin tan›t›m›n› yapan bir broflür da¤›t›ld›.
Hareketin Türkiye’de örgütlenmesi için ça-
l›flmalara kat›lmak isteyenlere ça¤r› yap›ld›.
Konferans, kat›l›mc›lar›n sorular›n›n cevap-
lanmas›n›n ard›ndan sona erdi.

Not: Ayr›nt›l› bilgi ve kat›l›m formu almak isteyen üyelerimiz
www.insev.org.tr adresinden ulaflabilirler.

2000’li y›llar›n
bafl›nda sa¤l›k
alan›n› yeniden

düzenleyen 
yasalara karfl›,
herkese sa¤l›k
talebi gündeme

geldi.
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T DB 16. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi 25–27 Haziran 2009 tarihlerinde
‹stanbul’da gerçeklefltirilecek. Bilim-

sel diflhekimli¤inin kuruluflunun 100. y›l›n›n
ertesinde düzenlenecek bu kongrenin geç-
mifl y›llara oranla her yönden zengin içerikte
olmas› için ‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve
Kongre Organizasyon Komitesi çok yo¤un
bir flekilde çal›flmalar›na devam ediyor. Kon-
gre haz›rl›klar›yla ilgili ayr›nt›l› bilgiyi, Organi-
zasyon Komitesi Kongre Genel Sekreteri Dr.
Diflhekimi Sarkis Sözkes‘ten, kongrenin
sosyal program›n› da Sosyal Komite Baflka-
n› Berna Aytaç’dan dinledik.

TDB’nin uluslararas› diflhekimli¤i kongre-
lerinin 16.’s› yap›lacak. Bugüne kadar ger-
çekleflen TDB kongrelerinin de¤erlendir-
mesini yapar m›s›n›z?
Türk Diflhekimleri Birli¤i Kongresi, amatör bir
ruh ama profesyonellere özgü çal›flma pren-
sipleriyle, TDB’nin kuruldu¤u 1986 y›l›ndan
itibaren sekiz kere ‹stanbul’da olmak üzere
gerçekleflen 15 kongresiyle, sadece ulusal
de¤il bölgede de en önemli diflhekimli¤i ak-
tivitelerinden biri haline gelmifltir. Geçen y›l-
lar içerisinde bu kongrelerin gerçekleflmesi
s›ras›nda tüm Türkiye’den diflhekimleri
kongre organizasyon komitelerinde, birlik ve

TDB 16. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi 25-27 Haziran
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçekleflecek. Kongrenin
geçmifl y›llara oranla çok daha zengin bir içerikle 
oluflturulmas› için çal›flmalar yo¤un biçimde sürdürülüyor.
Organizasyon Komitesi Kongre Genel Sekreteri 
Dr. Diflhekimi Sarkis Sözkes’le kongre öncesi son
haz›rl›klar› konufltuk. 

Uluslararas› buluflmaya 
haz›r m›s›n›z?

tuncay_t70@msn.com
‹DO Yönetim Kurulu Üyesi

Diflhekimi 
Tar›k Tuncay



Oda yönetimlerinde bu kongrenin geliflmesi
için çaba sarf etmifl ve üst üste konan tafllar-
la birlikte bugün TDB Kongresi Türkiye’deki
en büyük ulusal sa¤l›k kongrelerinden ulus-
lararas› olarak da Balkanlar, Ortado¤u ve
Kafkaslardaki en önemli diflhekimli¤i kon-
grelerinden biri olmufltur. 

Kongreler bilimsel, sosyal ve sergi aya¤›n-
dan oluflan çok büyük organizasyonlar as-
l›nda. Bu organizasyonun geri plan›ndaki
çal›flmalardan söz eder misiniz? 
Bugüne kadar süregeldi¤i gibi, TDB Kongre-
si’nde meslektafllar›m›z› en iyi flekilde a¤›rla-
yabilmek ve üç günlük k›s›tl› sürede beklen-
tilerine cevap verebilecek bir bilimsel ve
sosyal program sa¤layabilmek için güçlü bir
ekip oluflturmak gerekiyordu. Biz de bu
amaçla daha önceki kongrelerden deneyim-
li arkadafllar›m›zla ba¤lant›ya geçtik. 2007
kongresi komite baflkanlar›ndan Salih Yaz›c›
(Kay›t), Ali Yüksel Çal›flkan (Mali), Berna Ay-
taç (Sosyal), Nefle Dursun ‹nceo¤lu (Bas›n
Yay›n) ve Neslihan Yamal›o¤lu (Sergi)’yi tek-
rar komite baflkanlar› olarak görev almalar›
konusunda ikna ettik. Ayr›ca Özen Do¤an
Onur’un Bilimsel Komite, Ayfle Koçak’›n D›fl
‹liflkiler Komitesi ve Reha Tokgöz’ün Teknik
Komite Baflkanl›klar›n› bu sene üstlenmeleri-
ni rica ettik. Böylece komitemizde tecrübe,
deneyim ve gençli¤in bir arada kurguland›¤›
güçlü bir ekip oluflturulmas›n› amaçlad›k. 
Organizasyon Komitesi, ‹DO Baflkan› Mus-
tafa Dü¤encio¤lu Baflkanl›¤›nda 2008 y›l›nda
TDB’nin düzenledi¤i 100 Y›l Kongresi’nin
hemen ard›ndan çal›flmalar›na bafllad›. Or-
ganizasyon Komitesi’nde, komite baflkanla-
r›n›n önerisiyle çal›flmalara kat›lan ve kongre
organizasyonunun emekçileri olan meslek-
tafllar›m›z da var. Toplamda 48 kiflinin
emekleriyle tüm süreç haz›rlan›yor. Bu çal›fl-
ma sonuç itibariyle Türk Diflhekimleri Birli-
¤i’nin kongresi olmakla birlikte, ‹stanbul Difl-
hekimleri Odas› taraf›ndan gerçeklefltirildi-
¤inden, TDB ve ‹DO Yönetimlerinin de bu
organizasyon sürecinde yer ald›¤›n› hat›rlat-
mak gerekiyor. Böylece diflhekimi meslek-
tafllar›m›z›n en iyi flekilde bu kongreden fay-

dalanmalar› için çal›flan, kendi muayenaha-
ne ve ailevi zamanlar›ndan feragat ederek
meslekleri ad›na çal›flan hekim say›s›n› 70-
80 olarak ifade etmek gerekir. 

Kongreye uluslararas› kat›l›m› sa¤lamak
için nas›l bir strateji gelifltirdiniz? Bu konu-
da yapt›¤›n›z çal›flmalardan söz eder misi-
niz?
Kongremiz son y›llarda gittikçe artan ulusla-
raras› bir ilgi merkezi haline geliyor. Ayr›ca
2009 TDB Kongresi FDI-Dünya Diflhekimleri
Birli¤i Mesleki Sürekli E¤itim Program› çer-
çevesinde kredilendirilen bir kongre oldu. Bu
kongremizin sertifikasyonda uluslararas› ge-
çerlili¤ine ek olarak, kongremizin yurtd›fl›n-
daki tan›t›m›na büyük önem verdik. FDI-
Stokholm Kongresi s›ras›nda kongremizin
ön duyurusunu uluslararas› platformda yap-
t›k. Sonras›nda Mart ay›nda dünya ça-
p›nda büyük önem tafl›yan
iki organizasyona kat›larak
TDB kongresinin tan›t›m›n›
yapt›k. ‹lk dura¤›m›z Dubai
Kongresi’ydi. Bu kongreye üç
komite baflkan›m›z; D›fl ‹liflkiler
Komitesi Baflkan› Dr. Diflhekimi
Ayfle Koçak, Sergi Komitesi Baflkan›
Neslihan Yamal›o¤lu ve Sosyal Komite
Baflkan› Berna Aytaç kat›larak Ortado-
¤u’daki ülkeler nezdinde çal›flmalarda bu-
lundular. Mart ay› sonlar›nda Almanya’n›n

KONGRE

TDB 16. Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi
Organizasyon Komitesi
Kongre Genel Sekreteri 
Dr. Diflhekimi Sarkis Sözkes
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Köln kentinde yap›lan IDS Fuar›’na da Orga-
nizasyon Komitesi’nden ve TDB Merkez Yö-
netim Kurulu üyelerinden kat›l›mla birlikte
güçlü bir ekiple tan›t›m çal›flmalar›nda bu-
lunduk. IDS Fuar›’na kat›lan Türk firmalar bi-
ze destek oldular, bu konuda özellikle tan›-
t›m materyallerinin tafl›nmas› ve kendi stand
alanlar›nda tan›t›ma destek olan öncelikle
Tekmil Sanayi olmak üzere Güney Difl De-
posu ve Benlio¤luna Ltd’ye teflekkür etmek
istiyorum. Kongre tan›t›m çal›flmalar›m›zda
bir sonraki dura¤›m›z May›s ay›n›n ilk hafta-
s›nda Bulgaristan’›n Varna kentinde yap›la-
cak olan BASS Balkan Kongresi olacak.

Bu y›l düzenlenen kongreye uluslararas›
düzeyde konuk kat›lacak m›?
Bahsetti¤im yo¤un uluslararas› tan›t›m ça-
l›flmalar› ve ayr›ca kongremizin FDI Akredi-
tasyonuna sahip olmas› vesilesiyle kongre-
mize yabanc› kat›l›mc› say›s› artacak. fiu
anda bu çal›flmalar›m›z›n sonuçlar›n› alma-
ya bafllad›k, yurtd›fl›ndan kay›tlar›m›z gel-
meye bafllad›.

Kongrenin en önemli etkinliklerinden olan
sergiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Sergi k›sm›, kat›l›mc› meslektafllar›m›za
mesleki yeniliklerin aktar›lmas› ve ayn› za-
manda y›ll›k büyük al›flveriflleri için birçok
muadil modellerin ayn› alanda görülme

avantaj›n› sa¤l›yor. Kat›l›mc› firmalar, temsil-
cisi olduklar› üretici firmalar›n IDS 2009 Al-
manya Fuar›’nda sunduklar› yenilikleri mes-
lektafllar›m›zla buluflturmak için bu fuar›
bekliyorlar. TDB Kongresi fuar› sektörün en
büyük ve ayn› zamanda en fazla kat›l›mc›s›
olan fuar› olmas› sebebiyle, ekonomik krizin
etkilerinin hissedildi¤i bugünlerde firmalar›n
hekimlere en uygun flartlarda ürünleri sun-
mak üzere haz›rland›klar› bir buluflma nokta-
s›. Kongreye bilimsel olarak kat›lamayan
meslektafllar›m›z bu fuardaki yenilikleri mes-
lektafllar›ndan duymak yerine bizzat fuar›n
sergi bölümüne kat›larak görmeleri için biz-
lerle olmaya davet ediyoruz.

Kongre bilimsel bölümünün öncelikli ko-
nusu var m›?
Kongremizin bu y›lki ana temas› ‘yenilikler ve
baflar›s›zl›klar’. Bilimsel program flekillenir-
ken bu konularda sunular›n yap›lmas› ve ko-
nuflmac›lar›n bu konuyu en iyi flekilde irdele-
memize imkan sa¤layacak hocalar›m›z ara-
s›ndan seçilmesine öncelik verildi. Kongre-
mizin bilimsel program›nda dört ayr› salonda
paralel olarak yürüyecek oturumlarda, 50
konferans, dört panel ve sekiz kurs meslek-
tafllar›m›z için haz›rland›.

Bu kongrede de muayenehane prati¤ine
yönelik kurs programlar› yer alacak m›?

KONGRE

Kongreye 
internet

üzerinden ayn›
anda yap›lan

kay›t ve
ödemelerde 

5 Euro indirim 
uygulan›yor.



Kongremiz program›na sekiz adet kurs da-
hil edildi. Doç. Dr. Esra Can Say (Y.Ü.) be-
yazlatma tekniklerini, Doç. Dr. Tonguç Sü-
lün (‹.Ü.) TME sorunlu hastalarda splint ha-
z›rlanmas›n›, Prof. Dr. Özen Tuncer (‹.Ü.) ve
Prof. Dr. Serdar Çintan (‹.Ü.) periodontal el
aletlerinin do¤ru kullan›m›n› gösterecekler.
Doç. Dr. Banu Ermifl (S.D.Ü.) anterior kom-
pozit restorasyonlardaki tekniklerdeki son
geliflmeleri aktaracak. Dr. U¤ur Ergin (‹.Ü.)
de son y›llarda gittikçe önem kazanan den-
tal foto¤rafç›l›k konusunda e¤itimler vere-
cek. Yine yenilikler kongre temam›za uygun
olarak Prof. Dr. Mutlu Özcan (Hollanda) fi-
ber teknolojilerinde geliflmeler ›fl›¤›nda bize
bu malzemelerin pratik kullan›m›n› göstere-
cek ve Doç. Dr. Bekir Karabucak (A.B.D) da
endodonti prati¤inde mikroskop kullan›m›
konusundaki bilgilerini uygulamal› olarak
meslektafllar›yla paylaflacak. 

Kongrede meslektafllar›m›za sosyal bir
program sunulacak m›?
Kongremiz bilimsel bir organizasyon olmas›-
n›n yan› s›ra diflhekimlerinin sosyal bir bulufl-
ma noktas› olmay› baflarm›flt›r. Art›k bir gele-
nek haline gelmifl olan yo¤un bilimsel top-
lant›lar sonras› s›n›rs›z e¤lence, bu senede
K›raç konseriyle gerçekleflecek. Müzik dün-
yas›nda otoritelerden biri haline gelen sevi-
len sanatç›m›z 26 Haziran, cuma gecesi ‹s-
tanbul’da bizlerle birlikte olacak. ‹stanbul’un
say›l› mutfaklar›ndan Borsa Restoran’›n gala
gecemiz için haz›rlayaca¤› özel aç›k büfe ak-
flam yeme¤i sonras›nda K›raç konseriyle co-
flaca¤›z. Ayr›ca sosyal programda aç›l›fl sür-
prizimiz de Mo¤ollar grubundan Cahit Ber-
kay. Berkay unutulmaz parçalar›ndan bize
bir bölüm sunacak. Sosyal program, içinden
geçmekte oldu¤umuz bu zorlu ekonomik
süreçte bir gece dahi olsa hep birlikte mut-
lulu¤a bir yolculu¤umuz olacak. 

TDB 16. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi önemli bir ekonomik krizin ortas›nda
gerçeklefliyor. Kriz kongreye kat›l›m› nas›l
etkileyecek? Ne gibi tedbirler ald›n›z?
Global ekonomik krizin ülkemiz üzerine etki-

lerinin en fazla hissedildi¤i bu dönemde
kongre organize etmek gerçekten çok zor-
lu bir süreç. Geçen seneye oranla kongre
kat›l›m fiyatlar›ndaki indirime ek olarak ayr›-
ca kay›t-ödeme ifllemlerini internet üzerin-
den ayn› anda yapacak meslektafllar›m›za
bu sene ilk olarak 5 Euro ek indirim uygula-
maya bafllad›k. Buradaki amac›m›z hem
kay›t bilgilerinin daha düzenli olarak topla-
nabilmesi hem de meslektafllar›m›z›n tek-
noloji kullan›m›n› parasal olarak da cazip
hale getirmekti. Kriz hekimleri etkiledi¤i ka-
dar, diflhekimli¤i sektöründeki firmalar› da
etkisi alt›na ald›. Bu sebeple firmalar›n fua-
ra kat›l›m ücretlerinde de indirim yaparak
mümkün olan en fazla say›da firman›n kon-
gremize kat›lmas› ve meslektafllar›m›zla bu-
luflmas›n› sa¤lamaya çal›flt›k. Bilimsel
programa kat›l›mc› hoca say›s› ve sosyal
program içeri¤inden hiçbir fedakarl›k yap-
mad›k. 

Son olarak eklemek iste¤iniz bir fley var
m›? 
S›k s›k güncellenen www.tdbkongresi.com
adresindeki kongre web sitesinden detayl›
kurs ve bilimsel program›, ayn› zamanda
sergi k›sm›na kat›lan firmalar› inceleyebilir-
siniz. Meslektafllar›m›z›n kendilerini son bi-
limsel bilgilerle donataca¤›, ayn› zamanda
fakülteden arkadafllar› ile buluflup e¤lene-
ce¤i, zengin bir kongre program› haz›rlad›k.
Tüm meslektafllar›m›z› bizlerle olmaya
davet ediyoruz.
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TDB 16. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi Sosyal Komite Baflkan› Berna
Aytaç’›n liderli¤inde haz›rlanan kongre

sosyal program› yine dopdolu, yine çok
renkli. Bu konuda oldukça deneyimli bir isim
olan Aytaç, her kongre için öncekileri arat-
mayacak flekilde unutulmaz bir program ha-
z›rlamaya özen gösterdiklerini söylüyor ve
“Tüm ekonomik zorluklara ra¤men kalite-
den ödün vermeyen bir sosyal program
meslektafllar›m›z› bekliyor” diyor.   

Sosyal Komite’nin genel olarak görevleri
nelerdir?
Transferler, otel konaklamalar›ndan baflla-
yan, kongre boyunca bize yard›mc› olacak
host ve hosteslerin e¤itimi ve organizasyo-
nu; gala yeme¤i, aç›l›fl kapan›fl törenleri, su-
nucu hediye, plaket seçimiyle devam eden
kongremiz boyunca 24 saat sa¤l›k görevlile-

rinin haz›r bulunmas›n› sa¤lamay› da içeren
genifl bir perspektifte sosyal komitenin gö-
revlerini de¤erlendirebiliriz.

Sosyal Komite’nin bu seneki kongrenin
sosyal program› için öngörüleri ve haz›r-
l›klar› nelerdir?
Dünya ekonomisinin içinde bulundu¤u s›-
k›nt›l› durum göz önünde bulunduruldu¤un-
da, sosyal program› y›llard›r büyük ilgi çe-
ken ‹stanbul uluslararas› kongrelerinin bu
seneki organizasyonunda baflar› ç›tam›z›
düflürmemiz söz konusu olamazd›. Her y›l
gerçeklefltirilen kongrede biraz daha zen-
ginlefltirdi¤imiz sosyal program›, sahip oldu-
¤umuz olanaklar çerçevesinde meslektaflla-
r›m›z› tatmin edecek en iyi içerikle olufltur-
maya çal›flt›k. Geçen sene sosyal ve bilim-
sel program› ay›rarak bafllanan kongre fiyat-
land›r›lmas›na, bu sene de ekonomik krizle

Sosyal Komite Baflkan› Berna Aytaç:

Her kongre 
farkl› bir heyecan

Aç›l›fl gecesinde
Cahit Berkay ve 
Emrah Karaca,
gala gecesinde

de K›raç gibi 
ünlü isimlerin
sahne alaca¤›

TDB 16. 
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Diflhekimli¤i 
Kongresi’nin

sosyal program›
talepler 

do¤rultusunda 
‹stanbul’un 

zenginliklerini 
keflfetmeye 

yönelik kültür
turlar›yla da
renkleniyor. 
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pek de hofl günler geçirmeyen meslektaflla-
r›m›z›n kongremize daha rahatl›kla kat›labil-
meleri amac›yla devam ediyoruz. Elbette ki
u¤rafllar›m›z, kongremizin sosyal program›-
n›n da tüm meslektafllar›m›z›n kat›laca¤› çe-
kicilikte olmas› yönündedir. Bu nedenle, aç›-
l›fl töreni ve gala gecesinde sayg›nl›k ve ka-
liteleriyle hepimizin gönlünde taht kurmufl
sanatç›lar›m›z› organizasyonumuza davet
ettik. 
Aç›l›fl töreninde “Selvi Boylum Al Yazmal›m”
gibi birçok önemli esere ve film müziklerine
imza atm›fl, Mo¤ollar Grubu’nun vazgeçil-
mez üyesi Cahit Berkay ve merhum Cem
Karaca’n›n o¤lu Emrah Karaca bizimle ola-
cak.  26 Haziran’daki gala gecemizi, diller-
den düflmeyen flark›lar› ve güncel dizi mü-
zikleriyle K›raç renklendirecek.

‹stanbul gibi tarihi ve kültürel özellikleriy-
le ön plana ç›kan bir flehirde kongrenin
sosyal aya¤›n› gerçeklefltirmenin avantaj-
lar› ve dezavantajlar› nelerdir?
‹stanbul gibi, birçok medeniyetin befli¤i ol-
mufl muhteflem, renkli ve bir o kadar da
kalabal›k bir flehirde, ekonomik kriz gibi bir
durumun psikolojik a¤›rl›¤› çok yo¤un ya-
flan›yor. 2010 y›l› Avrupa Kültür Baflkenti
seçilen ‹stanbul, flehir d›fl›ndan gelen mes-
lektafllar›m›z için de bir cazibe unsuru say›-

l›r. Konaklama olanaklar›yla ilgili yapt›¤›m›z
çal›flmalarda, meslektafllar›m›z› ve onlar›n
konuklar›n› kongre süresince, öncesinde
ve sonras›nda rahatl›kla a¤›rlamay›, istekle-
ri do¤rultusunda yar›m ya da tam günlük
‹stanbul turlar› düzenlemeyi planlad›k. Ko-
naklama için gerekli bilgileri kongremizin
www.tdbkongresi.com adresinden bulabilir-
siniz.

Sosyal Komite’de gerek baflkan gerekse
üye olarak birçok organizasyon gerçek-
lefltirdiniz. Bunlar aras›nda TDB 16. Ulus-
lararas› Diflhekimli¤i Kongresi’nin sosyal
program›n›n yeri nedir?
Her yeni kongrede sanki yeni bafll›yormufl
gibi bir telafl ve heyecan duyuyoruz. Her se-
ferinde ayn› planlama gibi görünüyor önce.
Oysa ifle bafllay›nca baflkalafl›yor. Her kon-
gremizde daha iyiyi ve daha güzeli yapma
telafl› bizi sar›yor. TDB 16. Uluslararas› Difl-
hekimli¤i Kongresi’nde tüm ekonomik zor-
luklara ra¤men kaliteden ödün vermeyen bir
sosyal program tasarlamak ve yürütmenin
ne kadar zor oldu¤unu takdir edersiniz. Bu
kongrede bizim en fazla zorland›¤›m›z konu
bu oldu. Umar›m 16. Kongrede de kat›l›mc›-
lar›m›z›n beklentilerini karfl›layacak bir prog-
ram olacakt›r.

Her sene oldukça keyifli geçen paramedi-
kal konuflmalar hakk›nda komitenizin bu
seneki giriflimleri nelerdir?
Bu sene al›fl›landan farkl› olarak paramedi-
kal konuflmay›, kongremizin bilimsel aya¤›
içine yerlefltirerek ayr› bir saat ve salon ay›r-
d›k. Sosyal konuflmac›m›z› ö¤le tatili aral›-
¤›ndan daha genifl bir zamana alarak, he-
kimlerimizin farkl› perspektif ve hayat dene-
yimleriyle yo¤rulmufl paylafl›mlar›n› rahatl›k-
la paylaflmas› ad›na böyle bir farkl›l›k yarat-
mak istedik. Son kongrelerde hem diflheki-
mi olarak hem de hobileri ya da di¤er mes-
lekleriyle tan›nm›fl konuklar› a¤›rlad›k. Bu y›l
da belirlenen de¤erli konuflmac›m›z›n olduk-
ça ilgi çekece¤ini düflünüyoruz. Bu konuda-
ki aç›klamay› di¤er duyurulara b›rakmay›
planlad›k.�

‹ S T A N B U L D ‹ fi H E K ‹ M L E R ‹ O D A S I MAYIS-HAZ‹RAN 2009 dergi 41

KONGRE



KONGRE

44 dergi MAYIS-HAZ‹RAN 2009 ‹ S T A N B U L D ‹ fi H E K ‹ M L E R ‹ O D A S I

2 009 Mart ay› sonunda Almanya’da
gerçeklefltirilen 33. Uluslararas› Difl-
hekimli¤i Fuar› (International Dental

Show- IDS), bu sene rekorlar k›rarak dünya
diflhekimli¤i sektöründeki önemli rolünü pe-
kifltirdi. Yaklafl›k 150 ülkeden 106 bin kat›-
l›mc›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen fuarda
kat›l›mc›lar 140 bin m2’ye yay›lan fuar ala-
n›yla befl gün süren bu fuarda tüm firmalar›
gezecek yeterli zaman› bulamad›. Zira bu
sene 54 ülkeden kat›lan yaklafl›k 1.820 fir-
ma, ziyaretçilerine devasa bir sergi sundu.

Global krize ra¤men 1820 firma
Dünya dental sektörünün kalbi, her iki y›lda
bir befl gün boyunca Almanya’n›n Köln
flehrinde gerçeklefltirilen IDS’de at›yor. Ka-
t›l›mc› firma say›s›n›n her y›l artt›¤› fuarda

33. International 
Dental Show (IDS), 
22-27 Mart 2009 tarihleri
aras›nda Almanya’da
gerçeklefltirildi. Tarihi bir
rekora imza atan fuara bu y›l
54 ülkeden 1820 firma
kat›ld›. Ziyaretçiler 140 bin
m2’lik alandaki stantlar›n
tamam›n› gezmeye zaman
bulamad›. 

Rekor kat›l›ml› fuar:

International
Dental Show-IDS 

ssozkes@hotmail.com

Dr. Diflhekimi 
Sarkis Sözkes



bu y›l 1820 firma yer alm›fl. 2005 y›l›nda
107 bin m2’lik fuar alan›, 2007’de 130 bin
m2’ye ç›karak bu alanda bir sat›fl rekoru k›r-
m›fl. Her fuarla birlikte bu rekorunu geliflti-
ren IDS 2009’da bu e¤ilim aynen devam
ederek %4’lük bir büyüme sa¤lanm›fl. Al-
man Diflhekimli¤i Sanayicileri Birli¤i Baflka-
n› Dr. Martin Richert verdi¤i demeçte, “Her
yeni fuar›m›z bir önceki rekorlar›m›z› altüst
ediyor ve global ekonomik krize ra¤men
büyümeye devam ettik” diyerek elde ettik-
leri baflar›n›n kendilerini de flafl›rtt›¤›n› ifade
ediyor. 

Firmalar›n %60’› Almanya d›fl›ndan
Diflhekimli¤i alan›nda faaliyet gösteren fir-
malar için IDS vazgeçilmez bir buluflma
noktas›. Çünkü üreticisinden, difl teknisye-
nine ve diflhekimine kadar herkes bu sek-
tördeki tüm oyuncular› fuarda bir arada bul-
ma flans›na sahip oluyor. Fuar›n ilginç bir
özelli¤i de kat›l›mc› firmalar›n %60’tan faz-
las›n›n Almanya d›fl›ndan geliyor olmas›. Bu
durum fuar›n uluslararas› bir fuar olma özel-
li¤ini daha da pekifltiriyor.  
Dental sektördeki büyük fimalar›n neredey-
se tek bafllar›na 1000 m2’nin üzerinde fuar
alan›na stand kurulumlar› yapt›klar› fuarda,

birçok firma da yeni ürünlerin lansman› için
buray› do¤ru adres olarak belirleniyor. Do-
lay›s›yla yenilikleri ve teknolojik geliflimleri
takip etmek isteyen ya da distribütörlük
arayan firma temsilcileri için de IDS kaç›r›l-
mamas› gereken bir fuar. 

KONGRE
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Bireysel kat›l›mc›lar da çok memnun
2007 y›l›nda yap›lan bir anket çal›flmas› so-
nuçlar›na göre, araflt›rmaya kat›lanlardan
%81’i gösterimde olan ürünlerden ve fuar-
dan tatmin oldu¤unu, %96’s› bu fuara ge-
lecek y›llarda kat›l›m› önerece¤ini, %74’ü
tekrar fuara kat›laca¤›n› söylemifller. IDS
çoktan uluslararas› dental sektörün cazibe

noktas› olmufla benziyor. Bu y›l kat›lan
1820 firma ile kendi rekorunu k›ran IDS’de
kat›l›mc› firmalar a¤r›l›kl› olarak Almanya,
ABD, ‹talya ve ‹sviçre’den olmufl. Türki-
ye’den kat›lan firma say›s› 2007’ye oranla bu
y›l artm›fl. 2007’de 22 firma iken, bu y›l 35 fir-
ma IDS’de yer alm›fl. 

‹stanbul’a davet
IDS 2007’ye kat›lan Türk firmalar›n›n yan› s›-
ra TDB 16. Uluslaras› Diflhekimli¤i Kongresi
Organizasyon Komitesi’nden meslektafllar›-
m›z da bu fuarda kongreyle ilgili tan›t›m ça-
l›flmalar›nda bulundular. Bu amaçla IDS’de
yer alan Tekmil ve Benlio¤lu firmalar›n›n
stand alanlar›na kongre tan›t›m materyalleri
yerlefltirildi ve ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek
uluslararas› kongreye hem yabanc› firmala-
r›n ilgisini art›rma hem de yurtd›fl›ndan difl-
hekimlerinin kat›l›m›n› sa¤lamaya yönelik gi-
riflimlerde bulunuldu. Kongre tan›t›m çal›fl-
malar›m›zda bize destek veren Tekmil ve
Benlio¤lu firmalar›na teflekkür ederiz.
IDS 2009’a Türkiye’den firmalar›n yan› s›ra,
diflhekimlerinden de büyük ilgi vard›. Fuara
Türkiye’den kat›lan diflhekimi ve firma tem-
silcileri toplam›n›n 1.200’ü geçti¤i tahmin
ediliyor. Her geçen y›l geliflen IDS’ye kat›l›-
m›n artm›fl olmas› memnuniyet verici bir ge-
liflme. 
34. IDS-International Dental Show, Köln
flehrinde 22-26 Mart 2011 tarihlerinde Al-
manya’da gerçeklefltirilecek.�
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1. Acar Dental
2. Arcu Dent.
3. Arma Difl Deposu
4. Banat F›rça San.
5.Benlio¤lu Dental 
6. Bilkim Ltd. 
7. Çatak Difl Deposu
8. Corpus Vac T›bbi Malz. 
9. Coskan Dental 
10. Dentafl Dental 
11. Eleksan San. 

12. Engin Dental
13. Eraylar Akrilik 
14. GSM Medikal 
15. Gülo¤uz Difl 
16. ‹ler Ajans 
17. Imicryl Dis Malz. 
18. Merkez Motor 
19. Nasco Dental 
20. Nüve San. 
21. Orto-Tek Lab. 
22. Bionik Dental 

23. Lüks Emre Lab. 
24. Pharman Zahn 
25. Pratiklinik Ltd. 
26. SD T›bbi 
27. Sevim Titan Lab. 
28. SWS Ltd.
29. Tekmil T›b. Araç
30. Toros Dental
31. Umutsan San 
32. Yena Makina

IDS’ye kat›lan Türk firmalar›



Diflhekimi 
Sevil Tu¤lu Arslan
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S on y›llarda diflhekimlerine, hekimlere
ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet
artt› ve artmaya da devam ediyor.

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n tüm itirazlar›na ra¤men
“Sa¤l›kta Dönüflüm Yasas›”n›n ad›m ad›m
yürürlü¤e girmesiyle hekime yönelik fliddet-
te de ciddi bir art›fl söz konusu.
fiubat ay›nda bas›na da yans›yan, diflhekim-
lerine yönelik iki fliddet vakas› yafland›: Is-
parta’da Dr. Sad›k Ya¤c› A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›

Merkezi’nde çal›flan Isparta Diflhekimleri
Odas› Yönetim Kurulu üyesi Diflhekimi Em-
re Karaturgut, Baflhekim Yard›mc›s› Diflhe-
kimi Ahmet Yak›t taraf›ndan, yavafl çal›fl›p,
az ifl yapmas› neden gösterilerek önce söz-
lü, daha sonra da fiziksel sald›r›ya u¤rad›.
Meslektafl›m›z›n sol gözünde kas y›rt›lmas›
olufltu ve burnu k›r›ld›. Daha sonra da sorufl-
turman›n sa¤l›kl› yürütülmesi neden gösteri-
lerek E¤irdir’de görevlendirildi. Böylece

stuglu.arslan33@gmail.com   

Meslektafllar›m›za yönelik fliddet, hasta ve hasta yak›nlar›ndan 
olabildi¤i gibi hastane yöneticilerinden de gelebiliyor. Yak›n 
zamanda örnekleri kamuoyuna yans›yan fliddet vakalar›na iliflkin
yap›lan araflt›rmalarda sa¤l›k kurumlar›ndaki iflyeri fliddetinin 
di¤er alanlara göre 16 kat fazla oldu¤u belirlenmifl. 

Diflhekimlerine 
yönelik fliddet
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meslektafl›m›z bir de idari fliddete maruz
kald›. Di¤er olayda ise, ‹stanbul Okmeydan›
‹l Özel ‹daresi A¤›z ve Difl Hastal›klar› Hasta-
nesi’nde görev yapmakta olan bir diflheki-
mine, s›ra bekleyen bir hasta taraf›ndan fi-
ziksel fliddet uyguland›.
Bu olaylarda da görüldü¤ü gibi, meslektafl-
lar›m›za yönelik fliddet hasta ve hasta yak›n-
lar›ndan olabildi¤i gibi yöneticilerden de ge-
lebilmektedir.

Kalite de¤il, hasta say›s› önemli
Uygulanmakta olan “Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›” kapsam›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› bir-
çok ilde ve ilçede A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Mer-
kezleri ve Hastaneleri açt›. Bu merkezlerde
çal›flt›r›lmak üzere çok say›-
da sözleflmeli, kadrosuz
diflhekimi al›nd›. Hasta
yo¤unlu¤u fazla
olan A¤›z ve
Difl Sa¤l›¤›
Merkezlerinde
uzun kuyruklar
olufluyor. Bu yo-
¤unluktan ötürü has-
talar iki üç ay sonraya
randevu alabiliyor. Diflhe-
kimleri de a¤›r koflullarda ve
çok fazla çal›fl›yor, üstelik ifllem
say›s›n› artt›rmaya zorlanarak bir de
idari bask› görüyorlar. 
Burada diflheki-
minden iste-
nen, tedavinin
kalitesinden
çok, fazla say›-
da olmas›d›r. Bir diflhekimi günde 40-50
hastaya bak›yor. Oysa Diflhekimleri Birli-
¤i’nin (FDI) belirledi¤i ifllem say›s› 15-20’dir.
Bu stres yüklü çal›flma ortam›nda diflhekim-
leri fiziksel ve ruhsal olarak y›pran›yor ve
mesleksel hastal›klar riskiyle karfl› karfl›ya
kal›yorlar. Altyap› ve personel eksiklikleri ne-
deniyle yaflanan sorunlar› (kay›t, randevu,
dezenfeksiyon vb.) da kendileri çözmek zo-
runda b›rak›l›yorlar. 
‹fllem say›s›n› artt›rmaya yönelik bu yakla-

fl›m, yap›lan tedavinin kalitesini de etkiliyor,
hasta ve diflhekimleri aras›nda gerginli¤e ve
çat›flmaya neden oluyor. Hastalar sistem-
den kaynaklanan sorunlar›n sorumlusu ola-
rak hekimleri görüyor ve hak talebiyle flid-
dete baflvuruyor. Oysa sistemin aksakl›kla-
r›ndan hekimler sorumlu de¤il; onlar da bu
durumdan hastalar kadar hoflnutsuzlar.

Performans uygulamas› rekabeti
körüklüyor
Sa¤l›kta Dönüflüm Yasas›yla birlikte, he-
kimler için performans uygulamas› getirildi.
Sa¤l›k Bakanl›¤› nitelik unsurunu göz ard›
ederek hekim performans›n› hizmet niceli-
¤ine göre de¤erlendiriyor. Bu da ekip çal›fl-
mas›n›, mesleki dayan›flmay› ve hasta he-

kim iliflkilerini olumsuz yönde
etkiliyor. Ayr›ca hekimler

aras›nda rekabet ortam›
yaratarak, etik de¤erlerin
yozlaflmas›na neden
oluyor. T›bbi Deontoloji

Tüzü¤ü’nün 6. maddesi,
diflhekimi ve hekimin
mesle¤ini yaparken hiç-
bir bask› ve etki alt›nda
kalmamas›n› flart koflu-

yor. Oysa diflhekimle-
ri ve hekimler mu-
ayenehanelerinde,
hastane koridorlar›n-
da, bekleme salonla-

r›nda, hastane oto-
parklar›nda hasta ve

hasta yak›nlar› taraf›ndan
fliddete u¤ruyor. Bugüne dek

darptan, burun ve kol k›r›lmalar›na, beyin
travmas›ndan ölüme kadar giden fliddet
olaylar› yafland›, hala yaflan›yor da. Üstelik
fliddet olaylar›n›n birço¤u da kay›tlara yan-
s›t›lm›yor.
Yap›lan baz› çal›flmalarda, sa¤l›k kurumla-
r›ndaki iflyeri fliddetinin di¤er sektörlere gö-
re 16 kat fazla oldu¤u belirtilmifl. 2009 y›l›
bafl›ndan beri ‹stanbul Tabipler Odas›’na
hekime yönelik sekiz fliddet vakas› bildiril-
mifl.
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Hekime yönelik fliddete son
Gaziantep-Kilis Tabipler Odas›’n›n yapt›¤›
“Hekimlere Yönelik fiiddet” araflt›rmas›nda
hekimlerin yaklafl›k yüzde 60’› fiziksel, sözel
ve psikolojik fliddete maruz kald›klar› yö-
nünde görüfl bildirmifller. Hekime darpa ve-
rilen cezalar yetersiz ve cayd›r›c›l›ktan uzak. 
Hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik
fliddette çok ciddi bir art›fl görülmesinden
ötürü ‹stanbul Tabipler Odas› ev sahipli¤iyle
14 fiubat 2009 tarihinde “Hekime Yönelik
fiiddet” konulu bir çal›fltay yap›ld›. Türk Ta-
bipleri Birli¤i de hekimlere ve sa¤l›k çal›flan-
lar›na yönelik fliddette cayd›r›c›l›k olufltur-
mak amac›yla Türk Ceza Yasas›’na ek mad-
de önerisi verdi. Ek madde önerisi flöyle: 1-
Sa¤l›k kuruluflunda çal›flan sa¤l›k personeli-
ne verdi¤i sa¤l›k hizmetiyle ilgili yapmas› ge-
reken bir ifli yapmamas›, veya yapmas› ge-
reken bir ifli yapmamas› için emir veren,
bask› veya etki alt›na almaya çal›flan kimse-
ye iki y›ldan dört y›la kadar hapis cezas› ve-
rilir. 2-Bu fiiller sonunda sa¤l›k hizmeti ke-
sintiye u¤ram›fl ise yukar›daki f›kraya göre
belirlenen ceza yar› oran›nda artt›r›l›r. 

fiiddetin nedenleri
Sa¤l›k sektöründe yaflanan fliddet, toplu-
mun her alan›nda (okulda, ailede vb.) yafla-

nan fliddetin bir yans›mas›d›r. Toplumun
e¤itim düzeyinin düflük olmas›, yoksulluk
ve yoksunluklar fliddeti beslemektedir.
Sa¤l›kta Dönüflüm Yasas›n›n uygulanmaya
bafllamas›yla birlikte, insanlar sa¤l›k hiz-
metine ulaflmada güçlük çekiyorlar ve sos-
yal güvenceleri olsa bile katk› pay› ödemek
zorunda b›rak›l›yorlar. Sa¤l›k sisteminden
kaynaklanan sorunlar›n nedeni olarak he-
kimler hedef gösteriliyor, medyada da he-
kimleri hedef gösteren yay›nlar yer al›yor.
Diflhekimleri, hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›
can güvenli¤inin sa¤land›¤› ve ifl güvence-
lerinin oldu¤u hastalar›na yeterli zaman
ay›rabilecekleri, gerginli¤in yaflanmad›¤›
ça¤dafl koflullarda çal›flmak istiyorlar. Sis-
temden kaynaklanan sorunlar›n sorumlusu
olarak gösterilip hastayla karfl› karfl›ya b›-
rak›lmay› kabul etmiyorlar. Bu da berabe-
rinde hasta haklar›n›n korunmas› kavram›n›
gündeme getiriyor. 
Uygulanan sa¤l›kta dönüflüm program›,
zaten var olan sorunlar› daha da artt›rd›.
Hekim ve hastay› karfl› karfl›ya getirerek
hekime yönelik fliddeti artt›rd›. Hasta ve
hasta yak›nlar› tepkilerini diflhekimlerine,
hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na de¤il, sis-
temdeki sorunlar›n sorumlular›na yönelt-
meliler.�

Sa¤l›k 
çal›flanlar› can
güvenli¤inin

sa¤land›¤› ve ifl
güvencelerinin

oldu¤u 
hastalar›na 

yeterli zaman
ay›rabilecekleri,

gerginli¤in 
yaflanmad›¤›

ça¤dafl 
koflullarda 
çal›flmak 
istiyorlar.



KONGRE

TDB 3. Ulusal
Ö¤renci Kongresi
‹stanbul’da yap›ld›
Türk Diflhekimleri Birli¤i 3. Ulusal Ö¤renci Kongresi’nde
Türkiye genelindeki diflhekimli¤i fakültelerinden gelen
ö¤renciler sorunlar›n› masaya yat›rd›lar. Fakülte
dekanl›klar›na iletmek üzere, çözüm önerileri ve 
taleplerinden oluflan bir sonuç bildirgesi haz›rlad›lar. 
Genç diflhekimi adaylar› bildirgenin ilk bafll›¤›nda
diflhekimli¤i fakültelerinin temel amac›n›n önce e¤itim ve
araflt›rma, sonra hizmet oldu¤una vurgu yapt›lar.
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Begüm Okatan

begumokatan@hotmail.com 
‹DO Yerel Ö¤renci Kolu Üyesi
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Türk Diflhekimleri Birli¤i 3. Ulusal Ö¤ren-
ci Kongresi 4–5 Nisan 2009 tarihlerinde,
‹stanbul’da, ‹DO Yerel Ö¤renci Kolu ev

sahipli¤inde gerçekleflti. Zübeyde Han›m
Ö¤retmen Evi ve Akflam Sanat Okulu’nda
gerçekleflen kongreye TDB Genel Baflkan›
Prof. Dr. Murat Akkaya, Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu
üyeleri kat›ld›. Kongreye ev sahipli¤i yapan
‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, Baflkan
Vekili Prof. Dr. Serdar Çintan, Genel Sekre-
teri Aret Karabulut, Yönetim Kurul üyeleri
Nermin Erdal, Songül Yarg›c›, Denetleme
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Turhan Atalay, De-
netleme Kurulu üyesi Güler Gültekin de ha-
z›r bulundu. 
Kongreye ayr›ca Çanakkale Diflhekimleri
Odas› Baflkan› Aflk›n fiimflek, Ankara Diflhe-
kimleri Odas› Genel Sekreteri Nihat Köksal
da kat›ld›. Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fa-
kültesi Dekan› Prof. Dr. Gökhan Alparslan ve
‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi
Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr. Sabire De¤er de
kat›larak ö¤rencileri yaln›z b›rakmad›lar.

Fakülteler aras› iflbirli¤i
TDB 3. Ulusal Ö¤renci Kongresi sabah sa-
atlerinde ‹DO Yerel Ö¤renci Kolu ve Kongre
Organizasyon Komitesi Baflkan› Emre Nai-
bo¤lu’nun aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›. Em-
re Naibo¤lu kongre haz›rl›k çal›flmalar›nda
Marmara, ‹stanbul ve Yeditepe Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi ö¤rencilerinin birlikte
çal›flt›klar›n›, bu çal›flmalar›n fakülteler aras›
iliflkileri güçlendirdi¤ini belirtti. ‹DO Yerel
Ö¤renci Kolu’nun çal›flmalar›na da de¤inen
Naibo¤lu, her ay tüm ö¤rencilerin kat›l›m›yla
düzenli toplant›lar yapt›klar›n›, ö¤rencilerin
sosyal ve mesleki etkinliklerle ilgili görüfl ve
önerilerini ald›klar›n› söyledi. Naibo¤lu,
“Türkiye’de diflhekimli¤i fakültesi ö¤rencile-
rinin sesi olmay› ve sorunlar›m›za çözüm
üretmeyi hedefliyoruz” sözleriyle konuflma-
s›n› bitirdi. TDB Ö¤renci Kolu Baflkan› Ne-
cati Kaleli de ö¤rencilerin örgütlenmesinin
önemine vurgu yaparak, “Bir araya gelince
gördük ki, sorunlar›m›z› ilgili makamlara ile-
tebiliyoruz” dedi.

Birlikte çözebiliriz
Daha sonra konuklar›n konuflmalar›na geçil-
di. ‹lk sözü alan ‹stanbul Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr.
Sabire De¤er ‹stanbul Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi’nde ö¤rencilere yönelik ça-
l›flmalardan söz etti ve sistemin sorunlar›na
isyan etmek yerine, mevcut sistem içinde
bir yol bulup, bu yolda ilerlemek gerekti¤inin
alt›n› çizdi. Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Gökhan Alparslan
da “mevcut sorunlar›n›z› görebiliyoruz, siz-
ler de kendi pencerenizden problemlerinizi
aktar›rsan›z birlikte çözebiliriz” dedi. E¤iti-
min do¤umdan ölüme kadar devam eden
bir olgu oldu¤unu belirten ‹DO Baflkan›
Mustafa Dü¤encio¤lu, diflhekimli¤i e¤itimi-
nin fakülteye girildi¤inden itibaren, mesle¤i
b›rakana kadar devam etti¤ini söyledi. Ör-
gütlü mücadelenin kazan›mlar›na dikkat çe-
ken Dü¤encio¤lu, ö¤rencilere seslenerek
“Toplumsal de¤erleri koruyun, bar›fl ve
emekten yana, çevreye duyarl› olun. Eme¤i-
nize, mesle¤inize ve meslek örgütünüze sa-
hip ç›k›n” dedi. Ard›ndan kürsüye gelen
TDB Genel Baflkan› Prof. Dr. Murat Akkaya
Sosyal Güvenlik ve sa¤l›kla ilgili geliflmeler
üzerine konuflarak diflhekimli¤ini ilgilendiren
düzenlemelerden bahsetti.

Ö¤renci sorunlar› ve beklentileri
Kongrenin en önemli etkinli¤ini diflhekimli¤i
ö¤rencilerinin fakültelerindeki sorunlar›n›
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Fakültelerde
iki, üç 

ö¤renciye bir
ünit düflüyor.
Laboratuar ve
kütüphaneler

yetersiz.

‹DO Yerel Ö¤renci Kolu  ve
Kongre Organizasyon
Baflkan› Emre Naibo¤lu



tespit etti¤i ve çözümler önerdi¤i “Ö¤renci Sorunlar› ve Bek-
lentileri” bafll›kl› panel oluflturdu. Oturum baflkanl›¤›n› TDB
Genel Sekreteri Süha Alpay’›n yapt›¤› panelde, ‹DO Yerel Ö¤-
renci Kolu Sayman› ‹brahim Do¤an, ADO Yerel Ö¤renci Kolu
Baflkan Vekili Yusuf Gürhan Dönmez, ‹ZDO Yerel Ö¤renci Ko-
lu Baflkan› Özge Ad›var ve ‹DO Yerel Ö¤renci Kolu Baflkan› Elif
Esra Özmen konuflmac› olarak yer ald›.
Türkiye’deki tüm diflhekimli¤i fakültelerinin sorunlar›n›n rapor-
lar halinde sunuldu¤u panelde ö¤renci sorunlar› okul öncesi
beklentiler, okul s›ras›nda ve okul sonras›nda yaflan›lan sorun-
lar bafll›klar› alt›nda incelendi. Toplant› sonras›nda, fakülte de-
kanl›klar›na ulaflt›r›lmak üzere, mevcut durumun iyilefltirilmesi
için önerilerden oluflan bir sonuç bildirgesi haz›rland›. 

S›n›f ilerledikçe problemler art›yor
S›n›f ilerledikçe sorunlar›n artt›¤›na dikkat çekilen panelde, fa-
kültelerdeki fiziki yetersizliklerden bahsedildi. Fakültelerde iki,
üç ö¤renciye bir ünit düfltü¤ü, laboratuarlar›n ve kütüphanele-
rin yetersiz oldu¤u, ö¤rencilerin kiflisel dolaplar›n›n olmad›¤›
belirtildi. Diflhekimli¤i e¤itiminin çok masrafl› oldu¤una da dik-
kat çekilen panelde ö¤renciler, hasta tedavisi s›ras›nda kulla-
n›lan el aletlerinin ve sarf malzemelerinin fakülteler taraf›ndan
karfl›lanmas›n› istediler. 
Panelde yeni diflhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n›n yaratt›¤›
sorunlar da aktar›ld›. Mevcut fakültelerdeki fiziksel durumlar›n
iyilefltirilmesi ve fakültelerin fiziksel yeterliliklerine göre konten-
janlar›n belirlenmesi istendi. Özellikle staj dönemlerinde ö¤-
renci say›s›na paralel olarak, hasta say›s›nda da art›fl yafland›-
¤›, bunun da verilen hizmetin kalitesinin düflmesine ve ö¤ren-
cilerin e¤itim ve araflt›rmaya ay›rd›klar› zaman›n azalmas›na
neden oldu¤u söylendi. Hastalar›n ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n aler-
jik ve sistemik hastal›klara karfl› t›bbi yard›m kapasitesinin ye-
tersiz oldu¤u belirtilen panelde, ö¤rencilere birinci s›n›ftan iti-
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Kongre bence gayet bafla-
r›l›. Ankara, Hacettepe
Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakülteleri ile di¤er iller-
den birçok ö¤renci gelmifl.
Onlarla daha önce hiçbir
ba¤lant›m yoktu. Dertleri-
ni dinleyince, çok farkl›
bak›fl aç›lar›n›n oldu¤unu
gördüm. Sonuç olarak, An-
kara olsun, ‹stanbul olsun,

özel olsun, devlet okulu olsun sorunlar ufak tefek
farkl›l›klarla temelde ayn›. Kongreye gelen hocalar›m›z
bize çok iyi fikirler verdiler. Bu kongrenin k›smen ihti-
yaçlar›m›za cevap verdi¤ini düflünüyorum. 

TDB Ulusal Ö¤renci Kon-
gre’sinin üçüncüsünü yap›-
yoruz. Bu kongre öncekile-
re oranla daha yo¤un geçi-
yor ve art›k daha derli top-
lu olmaya bafllad›. Özellik-
le, “Ö¤renci Sorunlar› ve
Beklentileri” konulu panel
çok e¤lenceli geçti. Birçok
arkadafl›m›z sorunlar›n› ak-

tard›. Sohbet havas›nda geçen toplant›da konuflma im-
kan› bulduk. Onun d›fl›nda, yemek düzeni ve kahve ara-
lar›ndaki paylafl›mlar bile oldukça yo¤undu. Diyarba-
k›r’dan yedi ö¤renci kat›ld›k. Bu sene mezun olaca¤›m
ama ileriki y›llarda daha fazla kat›l›m sa¤layaca¤›z. Bu
kongrenin özellikle bizim fakültemize çok olumlu katk›s›
oldu. Kantinlerde, sosyal alanlarda, soyunma alanlar›n-
da de¤ifliklikler oldu. Ünitlerimiz yenilendi, yepyeni tek-
nolojiler geldi. Ancak hala Türkiye’deki diflhekimli¤i fa-
kültelerinde e¤itim sisteminde yaflanan sorunlar bizde
de var. Kongrenin bunlar› gündeme getirmesi aç›s›ndan
faydal› olaca¤›n› düflünüyorum.

Serhan Didinen 
(TDB Ö¤renci Kolu Genel Sekreteri)

Kongre fakültemize 
birçok yenilik getirdi

Tu¤çe Ceyhanl› 

(Yeditepe ÜDF 3. s›n›f)

Kongre baflar›l› 



baren Hepatit B afl›s›n›n yap›lmas› gerekti¤inin alt› çizildi. 
Panelde dikkat çekilen di¤er bir husus da ö¤renci, ö¤-
retim üyesi asistan, yard›mc› personel iliflkileriydi. ‹leri-
de diflhekimi olacak ö¤rencilere yaklafl›m›n özgüven so-
runu yaflatmayacak flekilde olmas› gerekti¤ine vurgu
yap›ld›. E¤itim ve ö¤renimle ilgili sorunlar›n da dile geti-
rildi¤i toplant›da not ve s›nav sistemlerinin standardize
edilmesi, yabanc› dil e¤itimlerinin yeterli kaynak araflt›-
rabilecek ölçüde verilmesi, multidisipliner ve kan›ta da-
yal› bir e¤itim sistemine geçifl için gerekli çal›flmalar›n
yap›lmas› istendi. Panelde Ö¤rencilerin yo¤un s›navlar
ve çal›flmalar nedeniyle sosyal aktivitelere kat›lamad›¤›
belirtilerek, fakülte yönetimlerinden ö¤renciler için sos-
yal ortamlar haz›rlamas› istendi.

Okul bitince s›k›nt›lar bitmiyor
Okul sonras› yaflan›lan sorunlar›n da irdelendi¤i panel-
de uzmanl›kla ilgili sorunlar aktar›ld›. Diflhekimli¤i ö¤-
rencilerinin uzmanl›k için eflit flanslar›n›n olmad›¤›, uz-
manl›k yapan asistanlar›n kadrosuz olmas› nedeniyle
maddi s›k›nt›lar yaflad›¤› belirtildi.
Panelde diflhekimlerinin co¤rafik da¤›l›m›ndaki denge-
sizli¤e dikkat çekilerek, Ankara, ‹stanbul, ‹zmir gibi bü-
yük flehirlerdeki diflhekimi y›¤›lmalar›n›n özellikle beflin-
ci s›n›f ö¤rencilerinde kayg› yaratt›¤› söylendi. Kamu ku-
rulufllar›nda diflhekimli¤i fakültelerinden mezun say›s›y-
la orant›l› oranda diflhekimi istihdam› yap›lmad›¤›, bu-
nun da genç diflhekimlerinde iflsizlik sorununa yol açt›-
¤› vurguland›.
Konuflmalar›n sonunda salondan söz alan ö¤renciler
görüfl ve önerilerini bildirerek toplant›n›n interaktif geç-
mesini sa¤lad›lar. Ard›ndan s›ras›yla, ‹DO Baflkan Vekili
Prof. Dr. Serdar Çintan, ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤enci-
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Demet Pato¤lu (Çukurova ÜDF 3. S›n›f)

Sorunlar›m›z gündeme geldi

Kongreden memnun kald›m. Birinci
oturumda sorunlara çözüm aran-
masa da en az›ndan gündeme gel-
di. ‹kinci oturumdaki konulara afli-
nayd›k, zira biz zaten etik ve ergo-
nomi dersleri al›yoruz. “Meslek
Eti¤i ve Mesleki Dayan›flman›n
Önemi” ile “Hasta-Hekim iliflkisi”
bafll›kl› paneller derslerimizle en-
tegre idi. Burada irdelenen birçok
sorunun cevab›n› asl›nda biliyor-
duk. Genel bir tekrar yapt›k, iyi de
oldu.  

Çok güzeldi. Kongre beklentile-
rimi karfl›lad›. Gücümüze güç
katt›k. Dekanlar geldi bizi dinle-
diler. Sorunlar›m›za çözüm bul-
maya çal›flt›k. Yeni insanlarla
tan›flma f›rsat›m›z oldu. “Diflhe-
kimli¤inde Hasta- Hekim ‹liflki-
leri” konulu panel vard›. Farkl›
hastalara nas›l yaklaflmam›z
gerekti¤ini konufltuk, ö¤rendik.
Bizim için çok faydal› oldu. 

Çi¤dem Dik (Baflkent ÜDF 2. s›n›f) 

Gücümüze güç katt›k

Kongrenin geçen y›llara oranla
daha etkili oldu¤unu düflünüyo-
rum. Çünkü önceki iki y›l boyunca
konular hep  ayn›yd›. Bu y›l konu-
lar biraz daha çeflitlilik kazanm›-
fla benziyor. Bence ö¤renciler 
panellerden memnun kald›lar.
Konuflmac›lar da oldukça aktifti.
Genel olarak güzel bir kongreydi.
Ayr›ca mesleki ve sosyal etkinlik-
ler de farkl› katk›lar sa¤l›yor.

Ayse Yarg›ç 
(ADO Yerel Ö¤renci Kolu Baflkan›)

Konular daha çeflitli
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o¤lu, ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Sabire De¤er, Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Gökhan Alparslan söz alarak konuy-
la ilgili de¤erlendirmeler yapt›lar. 

Meslek eti¤i ve mesleki dayan›flman›n önemi
Ö¤leden sonra yap›lan ilk oturumun konusu “Meslek Eti¤i ve
Mesleki Dayan›flman›n Önemi”ydi. ‹DO Baflkan› Mustafa Dü-
¤encio¤lu’nun oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› panele konuflmac›
olarak TDB Geçmifl Dönem Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m ile TDB
Genel Baflkan› Prof. Dr. Murat Akkaya konuflmac› olarak kat›ld›.
Prof. Dr. Murat Akkaya “T›pla ilgili mesleklerin kendine özgü
etik kurallar› vard›r, bu özellikleri baflka hiçbir meslek grubuy-
la kar›flt›rmadan anlamak gerekir” dedi. Hekimlerin baflta in-
san haklar› olmak üzere, tüm insan haklar› belgelerine ve he-
kimlikle ilgili kurallara uymakla yükümlü¤ü oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Akkaya, Hipokrat Yemininden bahisle hasta-hekim ve
hekim-hekim aras›ndaki iliflkilerden söz etti. Prof. Dr. Murat
Akkaya hekimlik ve diflhekimli¤i mesle¤ine ticari bir yaklafl›m-
la bak›lamayaca¤›n›, hekim ve diflhekimlerinin meslektafllar›n›
küçük düflürecek tav›r ve davran›fllarda bulunamayaca¤›n› be-
lirterek, konuyla ilgili mevzuat ve disiplin yönetmeliklerinden
çeflitli örnekler verdi. 

Etik, reklam, tan›t›m
Diflhekimli¤inde reklam sorununu “etik, ahlak, haber, tan›t›m,
ilan ve reklam” kavramlar› üzerinden inceleyen Celal Y›ld›r›m da
sa¤l›ktaki temel yaklafl›m›n bireyin hasta olmadan yaflamas›n›
sa¤lamak oldu¤unu söyledi. Koruyucu hizmetlerle hastal›¤› ön-
lemek mümkün olmuyorsa, tedavi edici hizmetlere geçilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizen Celal Y›ld›r›m, “Sa¤l›k hizmeti kullan›c›-
lar› kendilerini hekimlerine teslim ederler. Hekimler onlar› iste-
dikleri flekilde yönlendirir, bu noktada hekimlerin vicdanlar›n›n,
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Dekan›m›z›n da burada olmas›
bizim için büyük flanst›. Birinci
a¤›zdan sorunlar›m›z›n muha-
tab›yla karfl›laflm›fl olduk ve
taleplerimizi en yetkili kifliye
ulaflt›rma flans›n› bulduk. De-
kan›m›z fakültemizde birçok
yenili¤in öncüsü oldu. En az›n-
dan yap›lan güzel fleylerin tak-
dir edilmesi ve eksiklerin ta-

mamlanmas› ad›na bizi dinledi¤i için kendisine çok te-
flekkür ederim.  Her geçen y›l bir fleylerin çözüme ulaflt›-
¤›n› görmek güzel. TDB yeni ve eski genel baflkan›n› bir
arada bulmak asl›nda büyük bir flanst›. 

‹rem Geçero¤lu (Gazi ÜDF 3. s›nf)

Baflkanlarla konufltuk

Yaprak K›rbafl 
(Kongre Genel Sekreteri)

Ö¤renci, dekan, meslek
örgütleri bir arada

Kongre çal›flmalarnda
Organizasyon Komitesi
d›fl›nda ‹stanbul’daki üç fa-
külteden 15 arkadafl›m›z
görev ald›. Ayr›ca di¤er il-
lerden gelen yerel ö¤renci
kolu baflkanlar› da bize yar-
d›mc› oldu. Çal›flmalar›m›z
çok yo¤un geçti. Kongre
için düzenli toplant›lar yap-
t›k. Kongre yerini tespit et-

tik ve kalacak arkadafllar›n yerlerini ayarlad›k. Di¤er il-
lerden gelen arkadafllar›m›za en iyi koflullar› sa¤lamak
için çok u¤raflt›k. Tüm illerdeki diflhekimli¤i fakültesinde
okuyan arkadafllar›m›z› bir araya getirerek, ortak sorun-
lar›m›z› tespit edip, bunlara çözüm bulmak as›l amac›-
m›zd›. Kongre bu anlamda amac›na ulaflt›. Kongreler so-
nucunda çeflitli sorunlar›m›z çözülüyor. Baz›lar› tabii ki
uzun süreç gerektiren problemler. Ama problemlerin
ucundan tutmak için buras› güzel bir platform oluflturu-
yor. Çünkü burada ö¤renciler, dekanlar, TDB, ‹DO ve di-
¤er diflhekimleri odalar›ndan gelenler bir araya geliyor
ve hepimize güzel bir ortam sa¤l›yorlar. Bunun d›fl›nda,
mesleki ve sosyal etkinlikler de mesleki yaflant›m›za
flimdiden katk› sa¤l›yor.
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devletin ve meslek kurulufllar›n›n rolü çok önemlidir” de-
di. Difl macunu, difl ipi gibi a¤›z ve difl sa¤l›¤› bak›m ürün-
lerinde reklam›n toplumda bu ürünlerin kullan›m›n› artt›r-
mas› aç›s›ndan önemli oldu¤unu söyleyen Celal Y›ld›r›m,
a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerinde lazer, kavitron gibi cihaz-
lar›n reklam›n›n yap›lamayaca¤›n›n alt›n› çizdi. “Diflhekim-
li¤i fakültesi ö¤rencilerinin ö¤retim üyesi gözlemi d›fl›nda
çal›flmas› yasal m›?” sorusunu da yan›tlayan Y›ld›r›m, difl-
hekimli¤i fakültesi ö¤rencisinin diplomas› olmadan çal›fl-
t›¤› tespit edildi¤i takdirde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
maddesince hakk›nda yasal ifllem yap›laca¤›n› belirtti.
Ö¤rencilere bu konuda duyarl› olmalar›n› tavsiye etti. 
Celal Y›ld›r›m, ayr›ca Hepatit-B, AIDS gibi hastal›klara
karfl› diflhekiminin tutumu, estetik taleplere karfl› yakla-
fl›m, ortodonti gibi uzun süre gerektiren tedavilerde has-
ta ve hekim sorumluluklar›, beklentiler ve çat›flmalar ko-
nusunda da ayd›nlat›c› bilgiler verdi. 

Diflhekimli¤inde hasta-hekim ‹liflkisi
“Diflhekimli¤inde Hasta-Hekim ‹liflkisi” konulu konferan-
s›n konuflmac›s› Uz. Dr. Tahir Özakkafl’t›. Oturum Bafl-
kanl›¤›n› ‹DO Denetleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Turhan
Atalay’›n yapt›¤› konferansta hasta hekim iliflkileri, kiflilik
özellikleri aç›s›ndan incelendi. Prof. Dr. Tahir Özakkafl
konuflmas›nda “Ben ve öteki neden, nas›l iliflkiye girer?
Ötekiyle nas›l bir iliflki kural›m ki hedefe ulaflal›m? Yani
hastalar›m›za yararl› olal›m” sorular›ndan yola ç›karak, bi-
reyin geliflim süreci hakk›nda bilgi verdi. Çarp›k kiflilik ya-
p›lar›n›n nas›l olufltu¤unu aç›klad›. Daha sonra da kiflilik
örgütlenmeleri denilen, ötekiyle iliflki modellerini aç›kla-
yarak, on iki çeflit kiflilik örgütlenmesinde gruplanan bi-
reylerin tipik davran›fl özellikleri ve iletiflim flekilleri hak-
k›nda bilgi verdi.

Kongreyi çok yararl› buldum. Mes-
le¤imiz hakk›nda genel bilgiler edi-
niyoruz. “Ö¤renci sorunlar› ve bek-
lentileri“ bafll›kl› oturumda bütün
fakültelerin flikayetlerinin ayn›
oldu¤unu gördüm. ‹nan›yorum ki,
de¤ifltirmek için bundan sonra bir
fleyler yap›lacak.

Hande Ak›n (‹stanbul ÜDF 3. s›n›f) 

Sorunlar ayn›

Necati Kaleli
(TDB Ö¤renci Kolu Baflkan›)

Sonuç Bildirgeleri direkt
dekanl›klara ulaflt›r›l›yor

TDB Ulusal Ö¤renci Kongresi’nin
bu y›l üçüncüsünü gerçeklefltiri-
yoruz. Bu kongrenin haz›rl›k afla-
malar› çok yorucu geçti. Ekono-
mik kriz nedeniyle sponsor bul-
ma çabalar› çok s›k›nt›l›yd›. Kon-
grenin bütçesi aç›s›ndan de¤er-
lendirdi¤imde “kafa kafaya bir
kongre yapt›k” diyebilirim. Arka-
dafllar›m›z›n rahat etmesi için
yo¤un çaba sarf ettik. Taleplerini
görmezden gelmedik. Panelleri
ö¤rencilerin isteklerine göre seçtik. Birinci ve ikinci kongre-
den farkl› olarak yeni paneller ekledik. Zübeyde Han›m Ö¤ret-
men Evi ve Akflam Sanat Okulu taleplerimize cevap vermesi
aç›s›ndan çok ideal yerlerdi. Sabahki oturumda özellikle Gazi
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Gökhan
Alparslan’›n gelmesi sürpriz oldu. Kendisine çok teflekkür
ediyorum. ‹ki kongredir bizi yaln›z b›rakmad›. Bütün sorular›-
m›z› yan›tlad›. 
Kongrelerin ö¤retim yaflam›m›za katk›s›na gelince; üç y›ld›r
bu iflin içindeyim, görüyorum ki, Diyarbak›r’da, ‹stanbul’da,
bütün diflhekimli¤i fakültelerinde de¤iflmeye bafllayan pek
çok fley var. Çünkü kongrelerde oluflturulan sonuç bildirgeleri
TDB taraf›ndan do¤rudan dekanl›klara ulaflt›r›l›yor. Ancak yi-
ne de eksiklerimiz çok. Bak›yorsunuz, hâlâ fakültelerde ünit
ve malzeme yetersizli¤i var. Birçok üniversitede kütüphaneler
ihtiyaca yan›t vermiyor. Bunlar afl›labilmifl de¤il henüz. Ben-
ce art›k bu noktada daha çok siyasi kavramlar giriyor iflin içi-
ne. Olaya bu boyutuyla yaklafl›lmas› gerekti¤ine inan›yorum.



58 dergi MAYIS-HAZ‹RAN 2009 ‹ S T A N B U L D ‹ fi H E K ‹ M L E R ‹ O D A S I

KONGRE

Exchange Sertifika Töreni
Kongrenin birinci gününün sonunda Exchange Sertifika Töre-
ni düzenlendi. Törende ö¤renci de¤iflim program›yla ilgili bilgi
verildi ve program›n içinde yer alan diflhekimli¤i fakültesi ö¤-
rencilerine sertifikalar› verildi. Ö¤renciler törenin ard›ndan dü-
zenlenen gala yeme¤inde günün yorgunlu¤unu atarak hep bir-
likte e¤lendiler.

Ö¤renci araflt›rmalar›n›n önemi
Kongrenin ikinci günü “Diflhekimli¤inde Ö¤renci Araflt›rmala-

r›n›n Yeri ve Önemi” konulu panelle bafllad›. Prof. Dr. Serdar
Çintan’›n yönetti¤i oturuma konuflmac› olarak ‹stanbul Üniver-
sitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 5. s›n›f ö¤rencileri, Sevin Erol, Ut-
ku Üretürk ve Gizem Karagöz kat›ld›. Ö¤rencilik y›llar›nda
araflt›rma yapman›n önemini anlatan Sevin Erol, ileri düzey
diflhekimli¤inde araflt›rma yapman›n zorunluluk oldu¤unu ifa-
de etti. Diflhekimli¤i fakültesinde okuyan ö¤rencilerin sadece
akademik derslerle yetinmediklerini, sorgulamay› da ö¤rendik-
lerini ifade eden Erol, literatür tarama becerisi kazanman›n
önemine vurgu yapt›. Ö¤rencilerin literatür taramas›n›n ileride
bitirme tezi için çok yararl› oldu¤unu söyleyen Sevin Erol
“Özellikle mezuniyet sonras›nda doktora program› düflünen
ö¤renciler için bu metodolojiyi biliyor olmak onlara büyük
avantaj sa¤layacakt›r” dedi.
Sevin Erol, araflt›rma yapmak için en ideal zaman›n 4 ve 5. s›-
n›f oldu¤unu belirterek son s›n›f ö¤rencilerinin araflt›rma için
çok zamanlar›n›n kalmad›¤›ndan flikayet etti.  Erol son olarak,
araflt›rma yapan ö¤rencilerin fakültelerindeki imkans›zl›klar ne-
deniyle çeflitli sorunlar yaflad›¤›n›, bunun da mesleki motivas-
yon kayb›na neden oldu¤unu belirtti. 

Araflt›rma nas›l yap›l›r?
Oturumun ikinci konuflmac›s› Utku Üretürk de “Araflt›rma na-
s›l yap›l›r?” sorusundan yola ç›karak konuyu inceledi. Utku
Üretürk, “Önce konunun belirlenmesi gerekir. ‹lgi duydu¤umuz

1.Diflhekimli¤i fakültelerinin ama-
c›n›n önce e¤itim ve araflt›rma,
daha sonra hizmet oldu¤unun
unutulmamas›n›, tüm diflhe-
kimli¤i ö¤rencileri olarak
talep ediyoruz.

2.Hasta tedavisi
s›ras›nda kulla-
n›lan el aletleri
ve sarf malzemelerin tamam›n›n fa-
külteler taraf›ndan sa¤lanmas›n›,

3.Ö¤retim üyelerinin ö¤rencilere yaklafl›mlar›n›n, bizlerin
de ileride meslektafllar› olaca¤›m›z› unutmaks›z›n, özgü-
ven sorunu yaflatmadan gerçekleflmesini,

4.Yeni fakültelerin aç›lmas› yerine mevcut fakültelerin fi-
ziksel durumlar›n›n iyilefltirilmesi ve fakültelerin fiziksel
yeterliliklerine göre kontenjanlar›n belirlenmesini,

5.Ünit ve ekipmanlar›n say›lar›n›n yeterli hale getirilmesi
ve günümüz teknolojisini yakalamas›n›,

6.Tüm diflhekimli¤i fakültelerinde not sisteminin denk ha-
le getirilmesini ve doktora baflvurular›n›n subjektif kriter-
lere göre de¤erlendirilmemesini talep ediyoruz.

7.Fakültelerde ilkyard›m e¤itiminin klinik öncesi s›n›flar-
da verilmesini ve bunun yan›nda acil müdahale ekibiyle
ambulans›n her daim bulundurulmas›n›,

8.Hepatit afl›lar›n›n testlerle tüm fakülteler taraf›ndan kar-
fl›lanarak ö¤rencilerin korunmas›n›,

9.Laboratuar ve kütüphanelerin ödev ve araflt›rmalar için
daha uzun süre aç›k tutulmas›n›,

10.Ö¤rencilerin yo¤un temposu sosyal hayatlar›n› k›s›tla-
d›¤›ndan, fakülte yönetimlerinin gerçeklefltirece¤i faali-
yetlerle ö¤rencilerine bu anlamda destek olmalar›n›, 

11.Teorik diflhekimli¤i e¤itiminde multidisipliner ve kan›-
ta dayal› e¤itim sistemine geçifl için çal›flmalar›n tamam-
lanmas›n›,

12.Ö¤rencilerin mezuniyet sonras› çal›flma güvencesinin
sa¤lanmas› aç›s›ndan ülkenin sa¤l›k politikalar›n›n de¤er-
lendirilmesini,

13.Hastalarla ilgili resmi ifllemleri yürütecek birimlerin
iyilefltirilmesini tüm diflhekimli¤i ö¤rencileri olarak talep
etmekteyiz.

TDB 3. ULUSAL Ö⁄RENC‹
KONGRES‹ 

SONUÇ B‹LD‹RGES‹



bir konuyu seçti¤imizde daha iyi motive
olup, daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliriz”
dedi. Üretürk, bir bilimsel araflt›rmada aflama
aflama izlenmesi gereken yöntemleri aç›kla-
d›. Gizem Karagöz de 15 y›ld›r çal›flmalar›n›
sürdüren ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi Ö¤renci Araflt›rma Kulübü hakk›n-
da bilgi verdi. Kulübün yaflad›¤› en büyük
zorlu¤un araflt›rmaya ilgi duyan ö¤renci say›-
s›n›n azl›¤› oldu¤unu söyleyen Üretürk, Ö¤-
renci Araflt›rma Kulubü 16. Kongresi’nin 15
May›s 2009 tarihinde, ‹stanbul Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi’nde gerçekleflece¤ini
aç›klad›.

Zaman yönetimi
TDB Genel Sayman› Tar›k ‹flmen’in oturum
baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü “Zaman Yönetimi” ko-
nulu konferans›n konuflmac›s› Marmara Üni-
versitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Ö¤retim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Müflerref Asuman Akgün’dü.
Konuyu “zaman” kavram›yla ilgili sorularla
aktaran Yrd. Doç. Dr. Akgün, “Hayat›m›zdaki

olaylar›n ak›fl›n› planlay›p, kontrol edersek,
zaman› da iyi kullanm›fl oluruz” dedi.

Tamamlay›c› tedavi 
yöntemleri/hipnoz
Kongrenin son oturumu “Diflhekimli¤inde
Tamamlay›c› Tedavi Yöntemleri/Hipnoz” ko-
nulu konferanst›. TDB Merkez Yönetim Kuru-
lu Üyesi Bülent Öztürk’ün oturum baflkanl›¤›-
n› yapt›¤› konferans›n konuflmac›s› Diflhekimi
Ali Eflref Müezzino¤lu’ydu. Diflhekimi Eflref
Müezzino¤lu, dünyada en çok diflhekimleri,
kad›n do¤um uzmanlar› ve çocuk doktorlar›
taraf›ndan uygulanan hipnoz yönteminin bi-
linç aç›kl›¤› halinde ve hastan›n her fleyin far-
k›nda oldu¤u bir durumda yap›lan, sadece
yüksek konsantrasyon sa¤lanan bir ifllem ol-
du¤unu aç›klad›. Hipnoz yöntemiyle, diflheki-
mi koltu¤una oturmaktan korkan hastalar›n
rahatça bu korkular›n›n üstesinden geldikleri-
ni belirten Müezzino¤lu, hipnoz yöntemin uy-
gulanmas› için hastan›n istemesinin çok
önemli oldu¤unu söyledi.�

Kongre Organizasyon Komitesi’nde Necati Kaleli (TDB Ö¤renci Kolu ve Kongre Baflkan›), Emre Naibo¤lu
(‹DO Yerel Ö¤renci Kolu ve Organizasyon Komitesi Baflkan›), ‹brahim Do¤an (‹DO Yerel Ö¤renci Kolu ve
Mali Komite Sayman›), Meltem Mutlu (‹DO Yerel Ö¤renci Kolu Genel Sekreteri) ve Hazar Yalç›n (Sosyal
Komite Baflkan›) görev ald›lar. ‹DO Genel Sekreteri Aret Karabulut’ta kongre haz›rl›k çal›flmalar›n›n her
aflamas›nda arkadafllar›m›za destek verdi. 

KONGRE
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“Diflhekimli¤inde
Tamamlay›c›

Tedavi
Yöntemleri”

konulu 
konferansta 

hipnozun olumlu 
etkilerinden söz

edildi.
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B u y›lki Türk Diflhekimleri Birli¤i 3. Ulu-
sal Ö¤renci Kongresi’nin konuk ismi,
yazar, düflünür, sohbet ustas›, bir

duayen Yüksek Mimar Ayd›n Boysan’d›. Ay-
d›n Boysan, bir buçuk saat süren konuflma-
s›nda, kuflaklar aras›nda hiçbir iletiflim soru-
nu yaflamadan, bol kahkahal›, nostaljik ama
çok aç›k ve içten sohbetiyle ‹stanbul’un alt›-
n›-üstüne getirdi. 
Bir ‹stanbul sevdal›s› olan Boysan, ‹stan-
bul’u kiflisel hayat hikayesiyle birlikte aktar-
d›. Eski ‹stanbul’un yaflam biçimini, kültürü-
nü, tüketim al›flkanl›klar›n› günümüze kadar
de¤iflen yüzünü anlatan Ayd›n Boysan, ha-
yat hikayesini anlatmaya “Ben do¤du¤um-
da ‹stanbul’da Vahdettin padiflaht›, Türkiye
Cumhuriyeti henüz kurulmam›flt›. Sene
1921” sözleriyle bafllad›. 

Lüks lambas›nda tiyatro sahnesi
‹stanbul’un eski zamanlar›nda Rumlar ve
Yunanl›larla birlikte Samatya’da yaflad›klar›-
n› söyleyen Boysan, kiflisel hat›ralar›n› da
genç diflhekimleriyle paylaflt›. Do¤up büyü-

88 y›ll›k yaflam
hikayesi…

Türk Diflhekimleri Birli¤i 3.
Ulusal Ö¤renci Kongresi’nin
konuk yazar› Ayd›n Boysan,
kuflaklar aras›nda hiçbir
iletiflim sorunu yaflamadan, 
bol kahkahal›, nostaljik ama 
çok aç›k ve içten sohbetiyle 
‹stanbul’un alt›n›-üstüne 
getirdi. 

KONGRE

Ça¤la Oflas

ido@ido.org.tr



dü¤ü semt ‘Samatya-Narl›kap›'da atl› ara-
balarla seyyar sat›c›lar›n kap›lar›n›n önünden
geçti¤ini ama yine o y›llarda ‹stanbul tiyatro-
lar›nda Shakespeare’in, Moliere’in oyunlar›-
n› seyrettiklerini anlatt›. En ilkel kukla oyun-
lar›n›n da sahnelendi¤ini, lüks lambas›yla
ayd›nlat›lan sahnelerde tiyatro seyretmeye
nas›l hevesli olduklar›ndan söz etti. 

‹stanbulun göbe¤indeki kenar
mahalleler
Boysan ‹stanbul’un kenar semtlerden bah-
sederken, bugünün vahflileflen halinde ‹s-
tanbul’un göbe¤inde kalan semtlerin kenar
mahalle özelli¤ini hâlâ yitirmedi¤ini söyledi.
Türkiye’nin geçmifli ve bugünü üzerine de
konuflan Boysan, Atatürk’le ilgili an›lar›n› da
anlatmadan geçmedi. Atatürk’ü ilk kez 6 ya-
fl›ndayken, ailesiyle birlikte Marmara Deni-
zi’nde, daha sonra Florya’da denize girer-
ken gördü¤ünü hatta 3 metre kadar yak›n›-
na yaklaflt›¤›n› anlatan Boysan, son olarak
Atatürk’ün Dolmabahçe Saray›’nda naafl›n›n
önünden geçti¤ini söyledi. 

‹stanbul tiryakisinden Mimar 
Sinan’a
Ayd›n Boysan, bir ‹stanbul tiryakisi olarak,
‹stanbul’u köprüleri, kemerleri ve kubbeleri
süsleyen Mimar Sinan’›n ismini gündeme
getirdi. Boysan, “‹stanbul eskiden bir impa-
ratorluk senteziydi fakat flimdi bir Anadolu

çeflitlemesi oldu” diyerek tarih içerisinde
‹stanbul’un geçirdi¤i de¤iflimi de özetlemifl 
oldu. 
‹lk gazete yazarl›¤›na 61 yafl›nda bafllad›¤›-
n›, ilk kitab›n› da 63 yafl›nda yay›nlad›¤›n›
söyleyen Ayd›n Boysan, yazarl›¤a mizahla
ad›m att›¤›n› söyledi ve gençlere de yaz-
malar›n› tavsiye etti. Gazeteci, yazar ve
yüksek mimar Ayd›n Boysan sohbetini ha-
yat felsefesini özetleyen ünlü düflünür Tho-
mas Mann’›n “Hayat›n bizim ona verdi¤i-
mizden baflka bir anlam› yoktur” sözleriyle
bitirdi.�
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çeflitlemesi 
oldu.



1980 Türkiye'sinden sat›r bafllar›
1980 y›l›n›n Mart ay›nda Cumhurbaflkanl›¤›
seçimleri gündeme geldi ve Meclis'teki ilk
turlarla birlikte seçimlerden bir sonuç al›na-
mayaca¤›, Cumhurbaflkan›n›n kolay kolay
seçilemeyece¤i anlafl›lmaya baflland›. O
günlerdeki Meclis aritmeti¤ine göre hiçbir
parti tek bafl›na Cumhurbaflkan›n› seçebi-
lecek ço¤unlu¤u sa¤layam›yordu ve parti-
ler aras›nda bir uzlaflma sa¤lanam›yordu.
Bu nedenle seçimler k›sa süre içinde "kilit-
lendi". 
1980 y›l›n›n ilk aylar›ndan itibaren terör olay-
lar›n›n h›zla yo¤unlaflmaya bafllad›¤› gözle-
niyordu. 1980 Ocak ay›nda 178 kifli ölmüfl,

fiubat ay›nda ise, say› 200'ün üzerine ç›ka-
rak 224'ü bulmufltu. Ölü say›s› fiubat ay›n-
dan sonra da sürekli yükselen bir çizgi izle-
yerek, 300'lere do¤ru t›rmanmaya bafll›yor-
du. 1980 y›l›n›n bahar›nda Cumhurbaflkanl›-
¤› turlar›, Anayasa de¤ifliklikleri ve askeri
darbe tart›flmalar›n›n sürüp gitti¤i bir ortam-
da art›k Türkiye günde ortalama on kiflinin
öldü¤ü bir ülke haline gelmiflti. 
1980 Ocak ay›ndan Haziran ay›na kadar alt›
ay içinde sadece ‹stanbul'da 16 kifli kaç›r›la-
rak iflkence edilmifl ve öldürülmüfltü. Kaç›r›-
l›p iflkence edilen ve ‘öldü’ diye soka¤a at›-
lanlardan canl› olarak kurtulabilenlerin say›s›
ise çok daha fazlayd›. 

DOSYA
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Bar›fl ve demokrasi mücadelesine adanm›fl bir yaflam: 

Diflhekimi Sevinç Özgüner
1980'de, terörün alabildi¤ince t›r-
mand›¤› 12 Eylül askeri darbesine
ad›m ad›m gidilen günler. Birçok
yerde oldu¤u gibi, Mecidiyeköy
Ortaklar Caddesi'nin bafl›nda da
sark›k b›y›kl›, sert bak›fll› delikanl›-
lar durup, gelip geçenlerden kim-
lik soruyorlard›. Yoldan geçenleri
durduruyor, "Milliyetçi misin, sol-
cu musun?" diye sorup terör ya-
rat›yorlard›. Grubun o günlerde
s›kl›kla yolunu çevirdi¤i kiflilerden
biri de Sevinç Özgüner'di. "Hasta-
lar›ndan neden para alm›yorsun?
Sen komünistsin, Müslüman de-
¤ilsin" diye rahats›z ettikleri Özgü-
ner'i evinin kap›s›na kadar takip
ederek ölümle tehdit ediyorlard›.
Türk Tabipler Birli¤i Merkez Kon-
seyi, Saymanlar› Özgüner'in gü-
venli¤inin sa¤lanmas› için Valili¤e
baflvurdu ama hiçbir önlem al›n-
mad›. Birkaç gün sonra Sevinç
Özgüner gece yar›s› evine girile-

rek öldürüldü. Ve ne yaz›k ki, ‹s-
tanbul 2. ‹dare Mahkemesi'nin
"Failin 20 y›ll›k zaman afl›m› içinde
yakalanamamas›n›n devlete ve
hukuka duyulan güveni sarsaca-
¤›n›" belirtmesine ra¤men katilleri
hâlâ bulunamad›.
O, bar›fl ve demokrasi mücadele-
sine adam›flt› adeta hayat›n›. Mü-
cadelesinin onuruyla korkusuzdu.
Yap›lan tehdit ve sald›r›lara ra¤-
men çocuklar›n› gönderip efliyle
evde kalarak zorbalara ve zorbal›-
¤a meydan okumufltu. Sürekli ta-
kip edilme paranoyas›yla baz›
fleyleri kan›ksam›flt›. Onca zorlu-
¤a ra¤men, yaflad›klar›ndan hiç
yak›nmad›. Hep do¤ru bildiklerini
yapmaya çal›flt›. 

Ayd›nl›k bir Türkiye ideali
Ölümünden sonra bir tan›d›¤› "Se-
vinç Teyze’yi ve arkadafllar›n› ta-
n›d›¤›m için çok flansl›y›m. Onlar

bize, kimse savunmasa bile do¤-
ruyu söylemenin mümkün ve ge-
rekli oldu¤unu, eflitlik, özgürlük ve
adalet araman›n tad›n› gösterdi-
ler. Sadece o da de¤il, Sevinç
Teyze gibi kad›nlar› görerek, bize
ö¤retilenden baflka türlü kad›nlar
olman›n mümkün oldu¤unu da
fark ettik" demiflti? Biz böyle bir
kiflilikten yola ç›karak, daha ay-
d›nl›k bir Türkiye ideali için müca-
dele edenleri haf›zalar›m›zda ya-
flatmak istedik. K›z›yla, çal›flma
arkadafllar›yla ve davay› sürdüren
avukat›yla yapt›¤›m›z söyleflilerle,
Sevinç Özgüner'i farkl› yönleriyle
tan›ma f›rsat› buldu¤umuz gibi,
onun "faili meçhul" davas›na sa-
hip ç›kt›¤›m›z› gösterelim dedik. 
B›rak›n failleri, binlerce kayb›n bi-
le bulunamad›¤› ülkemizde, iflle-
nen suçlar›n ve cinayetlerin kim-
senin yan›nda kâr kalmad›¤› gün-
lerin özlemiyle...

Sevinç Özgüner
ve arkadafllar›,

kimse savunmasa
bile do¤ruyu
söylemenin
mümkün ve

gerekli oldu¤unu,
eflitlik, özgürlük

ve adalet 
araman›n tad›n›

gösterdi. 
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Sevinç Özgüner’in
öldürülmesiyle
ilgili davada 20

y›ll›k zaman
afl›m› süresinin

dolmas› ve 
katillerin hâlâ

yakalanamam›fl
olmas› sebebiyle
k›z› Alev Özgüner,

‘a¤›r hizmet 
kusuru’nun 
bulunmas› 

sebebiyle ‹çiflleri
Bakanl›¤› 

aleyhine tazminat
davas› açt›. 

Meçhul Failler!
Sevinç Özgüner'in öldürülmesi hakk›nda
aç›lan soruflturmada, daha önceki tehditler
ve tan›klar›n ifadeleri do¤rultusunda olayla
ilgili befl kiflinin ad›na ulafl›ld›: Adnan Kaya,
Müfit Sement, Osman Dönmez, Mustafa
Fidan ve ‹smet Ayhan. Ka¤›thane ve fiiflli
Ülkü Ocaklar› üyesi olan bu kiflilerden Os-
man Dönmez ve Müfit Sement ayr›ca, Su-
surluk kazas›nda ölen, Bahçelievler Katlia-
m› hükümlüsü Abdullah Çatl›'n›n kurdu¤u
Türkiye Ülkücü fieriatç› Komando Ordu-
su'nun da ‹stanbul'daki kurucular›ndand›.
Cinayetten bir süre sonra Adnan Kaya ve
Mustafa Fidan yakalanarak tutukland›. ‹s-
tanbul 2 No'lu S›k›yönetim Mahkemesi'nde
yarg›lanan zanl›lar delil yetersizli¤inden be-
raat etti. Ancak bu zanl›lar›n yakaland›¤›n-
dan ve davan›n varl›¤›ndan aile haberdar
edilmedi. Di¤er zanl›lar Müfit Sement, Os-
man Dönmez ve ‹smet Ayhan ise y›llarca
aran›yor gözüktü. 

Zanl›lar serbest b›rak›lm›fl
Sonunda davan›n 20 y›ll›k zaman afl›m› sü-
resi doldu. Bunun üzerine Sevinç Özgü-
ner'in k›z› Alev Özgüner, cinayetin faillerinin

yakalanamamas› nedeniyle “a¤›r hizmet ku-
suru” bulundu¤u gerekçesiyle ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› aleyhine manevi tazminat davas› aç-
t›. ‹stanbul 2. ‹dare Mahkemesi'nde görü-
len davada ‹çiflleri Bakanl›¤› Hukuk Müfla-
virli¤i taraf›ndan mahkemeye gönderilen
savunma yaz›s›nda bir gerçek ortaya ç›kt›.
Sevinç Özgüner'i öldürmek suçundan ara-
nan zanl›lar Müfit Sement ve Osman Dön-
mez iki kez yakalanm›fl ama haklar›nda, bu
cinayetle ilgili hiçbir ifllem yap›lmadan ser-
best b›rak›lm›flt›. Müfit Sement yurtd›fl›n-
dan Türkiye'ye girifl yaparken 24 Mart
1989'da Atatürk Havaliman›'nda yakalan-
m›fl ve 12 Eylül’den önce fiiflli bölgesinde
ifllenen cinayetlerle ilgili olarak tutuklan-
m›flt›. Ama hakk›nda arama karar› ç›kar›l-
mas›na neden olan Sevinç Özgüner cina-
yetiyle ilgili hiçbir ifllem yap›lmam›fl ve Se-
ment bir süre sonra serbest b›rak›lm›flt›. 
Ayn› flekilde Osman Dönmez de 12 A¤ustos
1991'de Türkiye'ye girifl yaparken Atatürk
Havaliman›'nda yakalanm›fl ve ‹stanbul Ad-
liyesi'ne sevk edilmiflti. Ancak suç dosya-
s›nda Özgüner'in öldürülmesinin yer alma-
mas› yüzünden Dönmez de serbest b›rak›l-
m›flt›. 

Diflhekimi Sevinç Özgüner

1928 y›l›nda Tarsus'ta do¤du. 1946 y›l›nda
Milli E¤itim Bakanl›¤› T›p Fakültesi s›nav›n›
kazanan Sevinç Özgüner üniversitenin ilk
y›llar›ndan bafllayarak ülke sorunlar›yla aktif
olarak ilgilenmeye bafllad›. 1948'de ‹stanbul
Yüksek Tahsil Gençlik Derne¤i’ne kat›larak
yöneticilik yapt›. Bu dönemde, 
- Üniversitenin paral› olmas›na karfl› baflla-

t›lan kampanyada, 
- Naz›m Hikmet'e özgürlük kampanyas›nda, 
- Kore'ye asker gönderilmesine karfl› baflla-

t›lan kampanyada aktif mücadele yürüttü. Bu
kampanyalar nedeniyle s›k s›k tutukland›.
1951 Tevkifat›nda yeniden tutukland› ve iki
y›l sonra serbest b›rak›ld›.
1957'de bu defa ‹stanbul Üniversitesi Diflhe-

kimli¤i Fakültesi’ne bafllad›.
1960 Nisan olaylar›nda üniversiteli gençle-
rin yan›nda yerini ald›. 27 May›s sonras›
T‹P'te, sonra Türk Solu ve Demokratik Dev-
rim dergilerinde çal›flt›. 1980'li y›llar›n bafl-
lang›c›nda Türk Tabipleri Birli¤i Merkez
Konseyi’nde Dr. Erdal Atabek baflkanl›¤›nda-
ki yönetimde görev yapt›¤› s›rada, o dönem-
de h›zla büyüyen terörün boy hedeflerinden
biri oldu. 
Bar›fl ve demokrasi savaflç›s› örnek insan
1980 y›l›n›n 23 May›s’›n›n ilk saatlerinde efli
Vecdi Özgüner’le birlikte evlerinde kurflun
ya¤muruna tutuldular. Efli a¤›r yaraland›.
Sevinç Özgüner ise arkas›nda onurlu bir ya-
flam b›rakarak aram›zdan ayr›ld›.
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Sevinç Özgüner, 
bilgi ve deneyimiyle 
rehberimizdi
1970’lerin sonlar›na do¤ru TTB Genel Sekreteri olan Dr. fiükrü Güner
ve Merkez Konseyi Üyesi Diflhekimi Sinan Y›ld›z, Sevinç Özgüner’in
son dönemlerindeki yak›n çal›flma arkadafllar›ndan ikisi. 
Pek çoklar› gibi onlar için de Sevinç Özgüner yeri asla 
doldurulamaz büyük bir kay›p. 

D r. fiükrü Güner ve Diflhekimi Sinan
Y›ld›z, 1980’li y›llarda, Sevinç Özgü-
ner’in bilgi ve deneyimleriyle kendi-

lerine rehberlik yapt›¤›n› söylüyor. O y›llar›n
s›cak gündemini ve yaflad›klar› zorluklar›
anlatan ikili Sevinç Özgüner’in bitmez tü-
kenmez enerjisini ve çevresinde oluflturdu-
¤u sevgi ve sayg› çemberini hayranl›kla di-
le getiriyor. 

O zamanki genel durum hakk›nda bilgi ve-
rir misiniz?
fiükrü Güner: Sevinç Abla öldürüldü¤ünde
TTB Genel Sekreteriydim. 1970’li y›llar›n ilk
yar›s›nda, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir’de, Ça¤-
dafl Hekim Hareketi yükseliyordu. Hekimle-
rin sorunlar› ve ülke sorunlar› gibi gerçekten

a¤›r sorumluluklar vard›. Bu nedenle, özel-
likle ‹stanbul, Ankara, ‹zmir öncülü¤ünde
daha aktif bir Merkez Konseyi oluflturma ça-
l›flmalar›na giriflildi. O zaman Merkez Kon-
seyi’nin bafl›nda Dr. Erdal Atabek ve ekibi
vard›. Bir kadro hareketi yaratmak gereki-
yordu. Böylece çal›flmalara bafllad›k. Mer-
kez Konseyi befl hekim, iki diflhekiminden
olufluyordu. “Diflhekimlerinden acaba kim-
ler olur?” diye düflünürken Sevinç Özgü-
ner’in ismi önerildi ve böylece onunla tan›fl-
m›fl olduk. 

Kim önermiflti? 
Sinan Y›ld›z: Kimin önerdi¤ini hat›rlam›yo-
rum. Ama büyük ihtimalle T‹P çevresinden
Dr. Esat Eflkazan'd›. 

Soldan sa¤a; Diflhekimi Sinan
Y›ld›z, Dr. fiükrü Güner, 
Diflhekimi Tatyos Bebek



fiükrü Güner: Böylece yeni Merkez Konse-
yi’nin oluflumunda Dr. Erdal Atabek yine
baflkan oldu. Yedi kiflilik yönetimin ikisi eski
yönetimden, befli yeni üyeden olufltu. 1977
y›l› Haziran ay›yd›. Son derece etkin bir ça-
l›flmayla programlar yapt›k. Odalar› ziyaret
ettik. Bütün çal›flmalarda Sevinç Abla bize
geçmiflteki bilgi birikimini aktar›yordu. Ger-
çekten tam bir ablal›k yap›yordu. Biz her-
hangi bir program yaparken, onun fikirlerini
al›rd›k. K›sa ve net fleyler söylerdi. O kaotik
ortama ra¤men her çal›flmaya, her toplant›-
ya kat›l›rd›. Bursa’da, Ankara’da, Trab-
zon’da, Diyarbak›r’da temsilciler toplant›lar›-
n› yapt›k. Sevinç Abla, hiçbir çal›flmay› ka-
ç›rmazd›. Rahats›zl›¤› olmas›na ra¤men
Trabzon gibi uzak bir yere dahi gelmiflti. 
Bu arada ben sadece Merkez Konseyi çal›fl-
malar›n› de¤il, Sevinç Ablay› da merak edi-
yordum. “Nas›l çal›fl›yor, ne yap›yor?” diye
bir gün muayenehanesine gittim. Unkapa-
n›’nda IMÇ Çarfl›s›’ndaki bir yerde muaye-
nehanesi vard›. 

fiu anda Ayhan Öztürk arkadafl›m›z var
onun yerinde.
fiükrü Güner: Sevinç Ablay› orada çal›fl›r-
ken gördüm. Oturduk biraz sohbet ettik.

Ç›kmaya haz›rlan›rken “fiükrü biraz bekle de
beraber ç›kal›m” dedi. Muayenehanesinden
ç›k›p otobüs dura¤›na gelinceye kadar, bü-
tün dükkanlardan “Sevinç Abla iyi akflam-
lar”, “Sevinç Abla gel bir çay içelim, gel bi-
raz otur” gibi davetler ald›k. Dükkanlardaki
insanlar sevgilerini gösteriyorlard›. Bir kifli-
nin bu kadar sevildi¤ini o muayenehane zi-
yaretinde görmüfltüm. Sevinç Abla çal›fl-
kanl›¤›, bilgeli¤i, yard›mseverli¤inin yan›nda
son derece de dürüsttü, mertti; “gözünü bu-
daktan sak›nmaz” derler ya, öyle bir kiflili¤i
vard›. O dönemlerde en önemli sorunlar›m›-
z›n bafl›nda can güvenli¤i vard›. Hiçbirimizin
can güvenli¤i yoktu. Özlük haklar›m›z ve
ekonomik sorunlar›m›z daha geri planlarda
kal›yordu. Yaflam›n olmad›¤› ortamda istedi-
¤iniz kadar özlük haklar›n›, ekonomik hakla-
r› savunun hiçbir anlam› olmaz. Bu nedenle,
can güvenli¤i ortam›n› sa¤layacak tart›flma-
lar yap›yorduk. Terör giderek t›rman›yordu. 

Sevinç Han›m daha önceden de tehditler
al›yormufl…
fiükrü Güner: 1980’in May›s ay›nda Sevinç
Abla tehditler ald›¤›n› söyledi. Biz “Abla hiç
olmazsa bir süre Mecidiyeköy’e, eve gitme,
baflka yerde kal” dedik. “Gelecekleri varsa
görecekleri de var. Ben onlardan çekinip de
ev de¤ifltirmeyi kendime yediremem” dedi.
Biz yine ›srar ettik; “Abla yapma, elinizde si-
lah yok. Her an tehlikede olabilirsiniz” dedik.
“Bofl durmam, ekmek b›ça¤›n› al›r›m” dedi.
19 May›s günü efli ve kendisi evde olmad›¤›
s›rada kap›s›n›n zorland›¤› ve k›r›ld›¤› haberi
geldi. Hemen TTB Merkez Konseyi olarak
Merkez Konseyi, Sayman›m›z Diflhekimi Se-
vinç Özgüner'in öldürülme tehdidi ald›¤›,
evine sald›r›ld›¤› ve hayati tehlikesi oldu¤u
gerekçesiyle ‹stanbul Valili¤i’ne baflvurduk.
O zaman s›k›yönetim vard›. Ama ne bir ko-
ruma verildi, ne de bir önlem al›nd›. Üç gün
sonra gece yar›s› kap›s› zorla k›r›larak, koca-
s› da evdeyken, kurflun ya¤muruna tutuldu
ve o kurflun ya¤murunda Sevinç Özgüner
öldürüldü, efli Vecdi Özgüner a¤›r yaral› ola-
rak hastaneye kald›r›ld›. Bu son derece ac›
olay› sabahleyin haber ald›k.
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Sevinç Abla
çal›flkanl›¤›, 

bilgeli¤i,
yard›mseverli¤inin

yan›nda son
derece de 

dürüsttü, mertti;
‘gözünü budaktan
sak›nmaz’ derler

ya, öyle bir kiflili¤i
vard›.
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Ölüm haberi üzerine ne yapt›n›z?
fiükrü Güner: Önce katillerin yakalanmas›
için tekrar s›k›yönetim nezdinde Vilayet
Makam›’na baflvurduk. Sonra Sevinç
Abla’n›n katledilifline tepkilerimizi etkili bi-
çimde göstermek için büyük bir cenaze tö-
reni düzenlemeyi düflündük. Levent Cami-
si bizim için uygundu. O dönemde S›k›yö-
netim Komutanl›¤›’ndan izin almak gereki-
yordu. Son derece büyük bir kalabal›kla ve
herhangi bir izin almadan, Levent Cami-
si’ndeki cenaze namaz›ndan sonra konvoy
halinde yürüyerek Gayrettepe’deki mezarl›-
¤a gittik. Sevinç Abla’y› ebedi istirahat›na
yolcu ettik. O dönemde “Hekimin Sesi” ad-
l› bir gazetemiz vard›. Sevinç Abla’n›n ya-
flam›na, çal›flmalar›na ve katledilifline dair
özel bir say› ç›kard›k. 
Sevinç Abla’y› o zamandan beri ‹stanbul Ta-
bip Odas› olarak her 23 May›s’ta önce me-
zarl›¤›nda anar›z. Ayn› günün akflam› eski
arkadafllar› ve diflhekimleriyle birlikte ‹stan-
bul Tabip Odas›’n›n düzenlendi¤i toplant›da
an›lar›m›z› tazeleriz. Sevinç Abla’y› ölümsüz-
lefltirmek için ‹stanbul Tabip Odas›’ndaki
toplant› odas›na da “Diflhekimi Sevinç Öz-
güner” ad›n› verdik. Hâlâ bu salon ayn› adla
bir sürü toplant›ya ev sahipli¤i yap›yor. 

Yaflam›yla ilgili anlat›mlar› olur muydu? 
fiükrü Güner: Sevinç Abla daha önce yafla-
d›klar›yla ilgili bize hiçbir fley anlatmazd›.
Ancak çal›flmalar›m›zda bilgi birikimini, ken-
di alan›m›zdaki konularda bize aktar›rd›. Biz
hiçbir zaman Sevinç Abla’n›n 1951 Tevkifa-
t›yla ilgili an›lar›n› anlatt›¤›n› duymad›k. Me-
sela “Türk Solu” ve “Demokratik Devrim”
dergilerinde de çal›flm›flt›. Hiç bu dergiler-
den de bahsetmezdi. 

Neden bahsetmezdi?
fiükrü Güner: An›lar›n› anlatmaktan ziyade
deneyimlerini aktarmay› ye¤lerdi. O dönem-
de TTB'nin ana gündem maddeleri, toplum
sa¤l›¤›, hekimlerin ekonomik ve özlük hakla-
r›, örgütlenme özgürlü¤ü, 141, 142.  Madde-
lerin kald›r›lmas› ve can güvenli¤iydi. Bu ko-
nular› gündeme getirdi¤imiz zaman geçmifl-

teki bilgi birikimini bize aktar›rd›. 
Sinan Y›ld›z: Ben TTB Merkez Konseyi’ne
girdi¤imde fakülteyi yeni bitirmifltim. Se-
vinç Abla siyasi anlamda ciddi geçmifli
olan biriydi. Mesleki çal›flmayla siyasi ça-
l›flman›n ayr› fleyler oldu¤unu bizden çok
daha iyi görüyordu. Tabi biz gençlik heye-
can›yla, mesleki çal›flmalar›m›z› siyasi ta-
v›rlar›m›zla kar›flt›rabiliyorduk. Kendi siyasi
görüfllerimizi daha kolay söylüyorduk. O
bunun yerinin meslek örgütü olmad›¤›n›,
burada farkl› bir çal›flman›n yap›ld›¤›n›n da-
ha çok fark›ndayd›. Sevinç Abla’n›n bize
ö¤rettiklerinden biri de bu oldu. Çal›flmala-
r›m›zda toplum sa¤l›¤› alan›ndaki düflünce-
ler, tart›flmalar yo¤undu. Can güvenli¤i so-
runu ön plandayd›. Sendikalaflma hareketi
bizim için önemliydi. O dönemde mesleki
çal›flmalar gündemimizde çok fazla yer al-
mad›. Bunun nedeni biraz önce söyledikle-
rim. Türk Tabipler Birli¤i çal›flmalar›nda ön-
celikli s›ray› Sa¤l›k Yasas› ve Tam Gün Ya-
sas› al›yordu. Toplum Hekimli¤i Dergisi’nin
ç›kar›lmas›, oradaki tart›flmalar, çal›flmalar
önemliydi. Bu nedenle, mesleki anlamda
çal›flmalar pek olmad›.
fiükrü Güner: O s›ralarda D‹SK’in Ulusal
Demokratik Cephe kurulmas› üzerine çal›fl-

Sevinç Abla 
siyasi anlamda 

ciddi geçmifli olan
biriydi. Mesleki 

çal›flmayla siyasi
çal›flman›n ayr›
fleyler oldu¤unu
bizden çok daha 
iyi görüyordu. 

Tabi biz gençlik 
heyecan›yla, 

bu ikisini 
kar›flt›rabiliyorduk.
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malar› vard›. “Buna TTB olarak kat›l›r m›-
y›z?” diye yönetimde tart›fl›rken Sevinç
Abla, “Ben hayat›m boyunca bu mücadele-
yi verdim. Bunlar›n alt›na imzam› atar›m”
dedi ve hiç düflünmeden Ulusal Demokra-
tik Cephe ça¤r›s›na olumlu yan›t verdi. Se-
vinç Abla gerçekten bar›fl ve demokrasi
gönüllüsüydü. Bar›fltan ve demokrasiden
yanayd›. Onun bu özelli¤i nedeniyle, her 14
Mart’ta “Diflhekimi Sevinç Özgüner Bar›fl
ve Demokrasi Ödülü” veririz. 

Erdal Atabek ve Sevinç Özgüner eski ku-
fla¤› temsil ediyor. Sizler yeni kuflak ola-
rak bir çat›flma yaflar m›yd›n›z?
fiükrü Güner: Hay›r, gerçekten befl yeni
üye olmas›na ra¤men, kesinlikle aram›zda
hiçbir çat›flma olmazd›. Ben herhangi bir
karar›n oy çoklu¤uyla al›nd›¤›n› hat›rlam›-
yorum. Hep oy birli¤iyle al›nm›flt›r. Birbirine
inanan gençler olmam›za ra¤men, bizden
daha tecrübeli insanlara karfl› sayg›l›, onla-
r›n tecrübelerine daima dikkat eden, ama
enerjimizi de sorunlar›m›za yans›tan bir ya-
p› içindeydik. Bu nedenle çal›flmalar hep
birbirimizi ikna etme süreci ve oybirli¤iyle
sonlanm›flt›r.
Sinan Y›ld›z: 1977 kongresi TTB’de bir ye-

nilenme dönemi. Sonraki 1979 kongresi
bunun devam› niteli¤inde. Çal›flma konula-
r› da üç dört alanda sürdürüldü¤ünden, bu
konularda zaten fikir ayr›l›¤› olma flans› çok
fazla yoktu. Çünkü günlük politikaya çok
bulaflan, buna yönelik bir çaba yok ortada.
Bu nedenle Sevinç Abla ile aram›zda siya-
si konularda biraz farkl›l›k olmas›na ra¤-
men, bu Türk Tabipler Birli¤i’ndeki çal›fl-
mam›za neredeyse hiç yans›mad›.

O tarihlerde Türk Diflhekimleri Birli¤i yok-
tu henüz; Türk Tabipleri Birli¤i’nde iki
üyeyle temsil ediliyorduk. Sizin Sevinç
Han›m’la birlikte diflhekimlerine yönelik
bir çal›flman›z oldu mu?
Sinan Y›ld›z: Olmad›. Bizim çal›flma anla-
y›fl›m›z ve çal›flma program›m›zda di¤er ta-
lepler ön plana ç›kt›. Bu da o yenilenmenin
getirdi¤i bir sonuçtu. Bu ayn› zamanda
Türkiye’deki var olan siyasi yap›n›n da so-
nucuydu. Biz halk sa¤l›¤›n› çok daha fazla
ön plana ç›kararak yürümek istiyorduk.
Sendikalaflmak bizim için çok önemliydi.
Böyle olunca diflhekimlerinin özgül sorun-
lar› fazla gündeme gelmedi. Bu sadece
diflhekimleri için de¤il, tabipler için de ge-
çerliydi. O dönemde ‹stanbul Barosu’yla
birlikte T›p-Hukuk Kurultay›, ‹flçi Sa¤l›¤›
Kongresi yapt›k. Bunlar›n hiçbiri tabiplerin
mesleki geliflimleriyle ilgili de¤ildi. fiu veya
bu konuda konferans, bilimsel toplant› dü-
zenlemek gibi bir çal›flmam›z olmad›. Ör-
ne¤in, Balkan Hekimler Birli¤i oluflturmak
gibi bir projemiz vard›. O dönemin çal›flma
anlay›fl› böyleydi. Hakikaten flimdiki çal›fl-
malara çok benzemiyor.

12 Eylül’e girerken hükümetle iliflkileriniz
nas›ld›?
fiükrü Güner: 1978 y›l›nda, Cumhuriyet
Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi koalis-
yon hükümeti iktidard›. Sa¤l›k Bakan› Dr.
Mete Tan’d›. Dr. Mete Tan, Eskiflehir Tabip
Odas› baflkanl›¤› yapm›fl, y›llarca TTB bü-
yük kongrelerinde delege olmufl, içimizden
ç›kan biriydi. Uzun y›lardan beri sa¤l›k ör-
gütlenmesinde sosyalleflmeyi, çal›flma bi-

Sevinç Abla,
bar›fl ve

demokrasi 
gönüllüsüydü.

onun bu özelli¤i
nedeniyle, her 

14 Mart’ta
“Diflhekimi

Sevinç Özgüner
Bar›fl ve

Demokrasi
Ödülü” veririz. 



çiminde de tam gün süreyle çal›flmay› des-
tekliyorduk. Dr. Mete Tan’›n Sa¤l›k Bakan›
olmas›yla birlikte iliflkilerimiz son derece
yak›n oldu. Ülkenin sa¤l›k, hekimlerin özlük
haklar› sorunlar› konusunda Mete Tan'la
konuflurduk. Özellikle tam gün süreyle ça-
l›fl›lmas› konusunda Bakan'› aktive ettik.
Dr. Mete Tan da tam gün süreyle çal›fl›lma-
s› konusunda u¤rafl verdi ve yasay› ç›kard›.
Daha sonra Tam Gün Süreyle Çal›flma Ya-
sas›’n›n alt›na imza atan Milli Savunma,
Çal›flma ve Maliye Bakanlar› yasan›n uygu-
lanmamas› için ellerinden geleni yapt›lar.
Say›fltay tazminatlar›n düflürülmesi için ça-
ba gösterdi. Böylece büyük umutlarla ç›-
kan Tam Gün Süreyle Çal›flma Yasas› he-
kimlerin umutlar›n› k›rd›.
Hemen söyleyeyim; bizim o zaman Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nda, SSK’da oldukça önemli bir
etkimiz vard›. Zaten Merkez Konseyi’nin
yedi üyesinin zannederim en az dördü
SSK’da çal›flan hekimlerdi.
Sinan Y›ld›z: Bu konuda zaten Erdal A¤a-
bey’in özel bir yeri vard›. Geçmiflte SSK

Genel Müdürlü¤ü yapm›flt›. Bürokrasiyi ta-
n›yordu. Herkes onu tan›yordu. ‹flin do¤ru-
su, o kap›lar daha rahat aç›l›yordu. 

Üye say›n›z kaçt›?
Sinan Y›ld›z: Diflhekimleriyle beraber 35
bin üyemiz, 22 tabip odam›z vard›. Daha
sonra bu say› 24–25’e ç›kt›.

Sevinç Özgüner öldürüldükten sonra tu-
tuklananlar oldu. Katil zanl›lar› biliniyordu,
isimleri üç afla¤› befl yukar› belliydi. Hatta
bunlar›n ikisi tutukland›lar ama daha son-
ra serbest b›rak›ld›lar. Bunu nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?
fiükrü Güner: Katillerin bulunamamas› bu
iflin sorumlular›n›n görevlerini yerini getir-
medi¤ini göstermektedir. Katillerinin bu-
lunmamas›n›n 20 y›l› aflmas› da, bulunsa
bile art›k ceza almamas› sonucunu do¤ur-
maktad›r. Defalarca katillerin bulunmas›
taleplerimiz yerine getirilmemifltir. Gözalt›-
na al›nanlar da serbest b›rak›lm›flt›r. Hatta
sicillerine ifllenmemifltir. 

DOSYA

Size o dönemdeki yavafl yavafl darbe “geliyorum” derken t›rmanan terörde hekimlere ve ö¤-
retim üyelerine yans›yan birkaç cinayet söyleyece¤im: Haziran 1977’de Erzurum Üniversitesi
T›p Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Orhan Yavuz öldürüldü. Daha sonra 1979’da Çukurova
Üniversitesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikret
Ünsal katledildi. 1979’da Gaziantep dele-
gemiz, TTB delegesi Dr. Rauf Y›lmazer öl-
dürüldü. Gaziantep’te ayn› y›l Dr. Bercis
Seden öldürüldü. Temmuz’da, ‹stanbul’da
Dr. Muzaffer Eraslan muayenehanesinde
öldürüldü. 1980 y›l›nda Diflhekimi ‹smet
Gencer Fatih’deki muayenehanesinde öl-
dürüldü. Prof. Dr. Ümit Do¤anay, Prof.
Dr. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Hiç
unutmam, Ümit Do¤anay’›n cenaze töre-
ninde Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’le kol
kola yürüyorduk. “Bize s›ra ne zaman ge-
lecek acaba?” dedi. Befl gün sonra s›ra 
ona geldi.

fiükrü Güner: “Darbe ‘geliyorum’ derken t›rmanan terör”
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Dr. Erdal Atabek:

“Eflsiz bir hazine gibiydi”
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Sevinç Özgüner’le ilgili neler söylersiniz?
Biz ona hep Sevinç Abla dedik. Yafl›ndan
dolay› de¤il, anlay›fll› tutumu ve flefkatli yak-
lafl›m›ndan dolay› herkesin sayg›s›n› toplu-
yordu. O’nun ‘Abla’ oluflu, düflünsel ve duy-
gusal bir yak›nl›kt›. Geçmiflinin ona kazand›r-
d›¤› büyük yaflam deneyimi isteyen herkese
çok fley katacak eflsiz bir hazine gibiydi. Her
zaman olumlu ve sorun çözmeye yönelik tu-
tumunu çevresine afl›lam›flt›r. ‹lkelerinden
hiç ödün vermezdi. Bunu hep yumuflak bir
ses tonuyla ama diri sözlerle aç›klard›.

O dönemdeki meslek örgütlerinin çal›flma-
lar›yla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) Merkez Konse-
yi’ne diflhekimi olarak kat›ld›¤› zaman da ül-
kenin ortam› çok gergindi. Meslek kurulufl-
lar› da çok yönlü görevlerin yükü alt›nda hiz-
met veriyordu. Bir yandan temsil ettikleri kit-
lenin sorunlar›, s›k›nt›lar›, bir yandan ülkenin
içine itildi¤i ç›kmazlar›n yaratt›¤› sorunlarla
u¤raflmak gerçekten, meslek kurulufllar› için
zor bir durumu yans›t›yordu. TTB içinde de
siyasal e¤ilimleri birbirinden farkl› arkadafllar
ve gruplar vard›. Ama üzerinde buluflulmufl
bir zemin olarak, hiçkimsenin, kuruluflu ken-
di siyasal düflüncesine araç k›lmama ilkesi
sa¤duyulu arkadafllar taraf›ndan korunuyor-
du. TTB olarak üzerinde hepimizin bulufltu-
¤u ilkeler ‘demokrasi-özgürlükler ve uygarl›-
l›¤›n evrensel de¤erleri’ydi. Bu ilkelerin ya-
flama geçmesine çaba harc›yorduk. Sa¤l›k
hizmetlerinin daha etkin, halk için eflitlikle
verilmesi, herkesin sa¤l›k hizmetlerine eflit-
likle ulaflmas› önemli bir ilkemizdi. Bu hiz-
meti veren bütün sa¤l›k görevlilerinin birlikte
hareket etmesi yine çok önemli bir ortak il-
kemizdi. Hekimlerin haklar›, görev koflullar›
ve toplumla aralar›na giren bütün engellerin
kald›r›lmas› da meslek kuruluflumuz için gö-
revlerimizin bafl›nda geliyordu.

Türkiye’nin genel atmosferi nas›ld›?            
‹flte bu ortamda ülke ‘sa¤-sol çat›flmalar›’
ad› alt›nda karanl›k bir gelece¤e sürükleni-
yor ve her gün ifllenen cinayetlerle sars›l›yor-
du. Öyle ki, art›k hiçkimsenin can güvenli¤i
yoktu ve herkes her türlü tehlikeye aç›kt›. 

1980 bafllar›ndan itibaren bir çok ayd›n in-
san öldürüldü. Sevinç Özgüner de bunlar-
dan biriydi. Ama katilleri bulunamad›…        
Sevinç Ablam›z Mecidiyeköy’de oturuyor-
du. Bir gün bize kap›lar›n›n zorland›¤›n› ve
evde olmad›klar› için bir tehlike olmad›¤›n›
söylemiflti. ‘Ülkücüler’ olarak bilinen kiflilerin
hedefi durumuna gelmifl olmak hepimizi
kayg›land›r›yordu. Sevinç Abla’ya evlerin-
den ayr›lmalar›n› önerdik. Durumlar› hiç de
güvenli de¤ildi. Ama O, çocuklar›n› evden
ay›rd›¤›n›, bunun da yeterli oldu¤unu söyle-
di. ‹çimiz hiç rahat etmemiflti ama Sevinç
Abla’n›n cesareti onun deste¤iydi. Ve bir sa-
bah ac› haberi Esat Eflkazan’dan alacakt›m.
‹kimiz de Ataköy’de oturuyorduk. Sabah›n
erken saatinde geldi ve Sevinç Abla’n›n vu-
rularak öldürüldü¤ünü söyledi. Hemen Cer-
rahpafla Hastanesi morguna gittik ve Sevinç
Abla’n›n cans›z bedenini gördük. Kurflun
yaralar› koyulaflm›fl kan lekeleriyle kendini
belli ediyordu. De¤erli bir insan›m›z, ülkemi-
zin yürekli bir mücadele insan› evinde hain-
ce vurularak öldürülmüfltü.

Geriye bak›p da yaflananlar› de¤erlendire-
bilir misiniz?            
O günlerimiz çok büyük ac›larla yafland›. Bu
büyük ac›lar yafland› da ülkemize demokra-
si mi geldi? Ülkemize can güvenli¤i mi gel-
di? Ülkemize uygarl›k m› geldi? Hay›r; ne ya-
z›k ki bunlar›n hiçbirisi gelmedi. 2009 y›l›n›n
May›s ay›nday›z. fiimdi de benzer sorunlar-
la u¤rafl›yoruz. Ve elbette mücadeleye de-
vam ediyoruz.
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Sevim Belli:

“Ayn› ko¤uflta yatt›k”
Sevim Belli’nin Sevinç Özgüner’le tan›fl›kl›¤› 1946’ya dayan›yor ama
dostluklar› 1951 Tevkifat› gibi talihsiz bir olayla bafll›yor. Belli,
Sevinç Özgüner’i ak›ll›, dürüst, zeki, çabuk kavrayan, çabuk tepki
gösteren bir yol arkadafl› olarak tan›ml›yor ve ekliyor: “Hem yürekli
hem yufka yürekli, tüm gerçek devrimciler gibi”.

S evinç Özgüner’le bir dönem ayn›
ko¤uflu paylaflarak kader arkadafll›¤›
yapan Sevim Belli, o günlerde her

konuda okuma va tart›flma saatleri
yapt›klar›n›, siyasetin yan› s›ra sanat gibi
bafll›klar›n da bu sohbetlerin konusu olabil-
di¤ini söylüyor.

Sevinç Özgüner’le tan›fl›kl›¤›n›z nerede ve
nas›l bafllad›. K›saca bahseder misiniz?
Yan›lm›yorsam 1946 y›l›yd›, “Yüksek Tahsil
Gençlik Birli¤i” (ad›n› verdi¤imiz) bir derne-
¤imiz vard›. Sevinç, Nuran Bozer Akflit, Ni-
hat Sarg›n, Vecdi Özgüner hepimiz o derne-
¤in üyeleriydik. Ö¤renci derne¤i olmakla
esas alan›m›z ö¤renci haklar›n› savunmakt›.
Ama ö¤renci haklar›n› savunurken, insan

haklar›na da, vatandafllar›n eflitlik haklar›na
da savunuyorsunuz elbette. Genellikle
gençli¤in sorunlar›n› hedefliyordunuz. Tabii,
kendi sol görüflümüze uygun olarak. Dernek
çal›flmalar› epey devam etti. Sonra 51 Tev-
kifat›yla beraber ona da son verdiler. Biz
dernek kuruldu¤unda T›p Fakültesi’nde ö¤-
renciydik. Sevinç’le özellikle Nuran Bozer’le
oradan göz tan›fl›kl›¤›m›z vard› ama fazla ya-
k›nl›¤›m›z olmad›. Çünkü ben onlardan iki,
üç s›n›f öndeydim. Bir süre sonra da gözal-
t›na al›nd›m. “Siyasi dedikodu” konusu ol-
mas›n diye dernekten biraz uzak durdum.
1950 y›l›nda ihtisas yapmak üzere Fransa’ya
gittim. Paris’ten döndükten sonra 1951 Tev-
kifat› ba¤lam›nda tutukland›m. Sonra Nuran
ve Sevinç de tutukland›lar.

Soldan sa¤a; 
Diflhekimi Tatyos Bebek,
Sevim Belli, Mihri Belli
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‹kimiz de Türkiye
Komünist Partisi

üyesiydik. 1950’de
T›p Fakültesini 
bitirip Paris’e 

gittim. Sevinç ve
di¤er arkadafllar 

‹stanbul’daki 
gençlik 

hareketindeydiler.
Yani kurumsal 

olarak alanlar›m›z 
farkl›yd›. 

Suçlama neydi?
Türkiye Komünist Partisi üyesi olmak ve bu
yolda faaliyette bulunmak. Onlar da ayn›
davan›n san›klar› olarak geldiler. Bizim
esas arkadafll›¤›m›z, dostlu¤umuz orada
bafllar. Davaya askeri mahkeme bak›yor-
du. Bizi Birinci fiube’deki sorgulamadan
sonra Harbiye’deki askeri cezaevine götür-
düler. Benim Emniyet sorgulamam, “tecrit”
sürem iki y›la yak›n sürdü. 21 ay tek odada
kald›m. Öbür arkadafllar daha az kald›lar.
Yurt d›fl›ndan geldi¤im için, belki de bir d›fl
irtibat ar›yorlard›. Zannediyorum beni hep
göz önünde bulundurmay› tercih ettiler.
Mahkemenin bafllamas›na yak›n zamanda
ben de Harbiye Askeri Cezaevi’ne nakledil-
dim. Yar› yar›ya tahliye olmak gibiydi. Ve
orada Sevinç’le ayn› ko¤uflta yatt›k. O za-
man 10 k›zd›k galiba, arada gelen gidenler-
le azal›p ço¤almalar oluyordu. Erkekler de
150 kifli filand›. Sevinç ve Nuran T›p Fakül-
tesi’nde ikinci s›n›f ö¤rencileriydiler. Sevinç
beraat etti ç›kt›. Yeniden, bu kez diflhekim-
li¤ine bafllad›. Nuran iki sene hüküm giydi.
Nuran da sonradan T›p Fakültesi’ne devam
edip doktor oldu.

Tevkifat Sevinç Özgüner’in mesleki kade-
rini de¤ifltirdi yani.
Evet, de¤ifltirdi, Sevinç diflhekimi olarak

devam etti. Sevinç’le içerde beraber ayn›
ko¤uflta yatt›k. Ben hapisten ç›kt›¤›mda ai-
lem Laleli’de oturuyordu, Sevinç de Aksa-
ray’da oturuyordu. Ahbapl›¤›m›z d›flar›da
da uzun süre devam etti. Çok s›k görüflü-
yorduk. Daha çok ben onlar› ziyaret eder-
dim. Sonra benim davam Ankara’ya devre-
dildi. Ç›kt›ktan sonra Mihri Belli ile birlikte
(evlenmifltik) Afyon’da “ikamete memur”
edildik. Yani zorunlu ikamet ve polis göze-
timi. Onlar ‹stanbul’da kald›lar. Sevinç,
Türkiye ‹flçi Partisi’ne üye oldu. Biz Türkiye
‹flçi Partisi’yle çok hafl›r neflir olmad›k. Bu
arada ben 1964-1967 aras› Cezayir’de
doktor olarak çal›flt›m. Dönüflte de uzun
süre Ankara’da oturduk. Ama iliflkilerimiz
hep dostçayd›. 

Sevinç Han›m’la hapishane günleriniz na-
s›l geçiyordu? 
Çok düzenli bir program›m›z vard›. Siyaset,
sanat, her konuda okuma ve tart›flma saat-
lerimizi flaflmamaya programlam›flt›k ve
uygulard›k. Sevinç ak›ll› bir k›zd›. Ak›ll›, dü-
rüst, zeki, çabuk kavrayan, çabuk tepki
gösteren bir arkadaflt›. Hem yürekli hem
yufka yürekli, tüm gerçek devrimciler gibi.
Bedence biraz zay›f, çelimsiz görünürdü
ama dayan›kl› bir k›zd›. Ben Emniyet Mü-
dürlü¤ü’nde, tecritteyken onlar uzun bir
açl›k grevi yapt›lar. Ben ko¤ufla geldi¤imde
açl›k grevinden yeni ç›km›fllard›. Arkadafl-
lar o yüzden biraz çelimsizdiler. Hep bera-
ber Harbiye Askeri Cezaevi’nin iç avlusun-
da havaland›rmaya ç›kar›l›rd›k. Sevinç’i
hep avluda hat›rlar›m.  Havaland›rmaya
ç›kmak açl›k grevinin taleplerinden biriydi.
Askeri cezaevi, askerler var etrafta. Bu
nedenle kad›n mahkumlar› havaland›rmaya
ç›karm›yorlard›. 

Özel bir an›n›z var m› o günlerden?
Bir gün yine voltada “Sevinç hasta m›s›n,
titriyorsun?” dedim. Sevinç “Beni bilmez
misin? Hem üflürüm, hem gezerim” dedi. O
kadar hofl söylemiflti ki, hep hat›rlar›m onu.
Hapiste üflümek biraz da ahvali adiyeden-
dir, hele havaland›rmada. Doktorun verdi¤i
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Muhakkak, bu ifli
planlayanlar›n

arkas›nda 
birtak›m ulusal
ve uluslararas›
ç›karlar vard›.

Sa¤a, sola karfl›
oynad›lar ve 12
Mart yetmedi,

nihayet 12 Eylül
dönemine kadar

geldik.

ilaç gibi hepimiz mutlaka ç›kard›k havalan-
d›rmaya. Sa¤l›¤›m›z› koruyaca¤›z, burjuva-
ziye karfl› demir gibi ayakta kalaca¤›z. Her
arkadafll›kta olur, zaman zaman biri olma-
d›k bir laf söyler. Hakikaten Sevinç’ten hiç-
bir irkilmem olmad›. Ve Sevinç öldürüldü¤ü
zaman sanki benim evimden bir insan öl-
dürüldü. Çok üzüldüm.

Hat›rl›yor musunuz Sevinç Han›m’›n öldü-
rüldü¤ü günü?
O akflam ‹zmir’de k›z kardeflimin evindey-
dim. Enifltem, k›z kardeflim, ben haberleri
dinliyorduk. Televizyonda Sevinç’in resmi-
ni görünce ne kadar fena oldum bilemezsi-
niz. Evine giriyorlar, uzun süre kap›lar›n›
açmak için u¤rafl›yorlar. Ve kimse, komflu-
lar polis ça¤›rmaya cesaret edemiyor!

Kimse duymam›fl m›?
Duymam›fl de¤il duyup da, pencereyi aç›p
“Bu adam›n kap›s› zorlan›yor” diye polis
ça¤›ramam›fllar. Hofl o günlerde kimse ya
polise güvenmiyordu ya da kendi bafl›ndan
korkuyordu. Öyle bir ortam vard›. Nitekim
Sevinç’i evine girerek, evinde öldürdüler.
Sevinç’in o çevrede etkinli¤i vard›, göze
bat›yordu. Onu bir an evvel bertaraf etmek
istediler. 

Siyasal olarak kesiflti¤iniz oldu mu?
‹kimiz de Türkiye Komünist Partisi üyesiy-
dik. Ben 1950 y›l›nda T›p Fakültesini bitirip
Paris’e gittim. Orada Türkiye Komünist
Partisi üyesi, sol sempatizan› olan arka-
dafllarla birlikte çal›flmakla görevlendiril-
mifltim. Sevinç, Nuran ve di¤er arkadafllar
‹stanbul’daki gençlik hareketindeydiler.
Yani kurumsal olarak alanlar›m›z farkl›yd›.
Ben yurtd›fl› temsilcisiydim. Nas›l olsa ihti-
sasa gidiyorum diye orada görevlendirdiler
beni. K›sa bir süre sonra da tekrar Paris’e
dönmek üzere yurda gelmem gerekti ve tu-
tukland›m. 

Dönemin siyasi durumunu özgürlükler
aç›s›ndan de¤erlendirebilir misiniz?
1946 y›l› biliyorsunuz çok partili döneme

geçifl dönemiydi. ‹kinci dünya savafl› bit-
mifl, “demokrasiler” kazanm›fl. Türkiye,
k›smen, Almanya’n›n dostu olarak ve de
bulaflmamay› tercih ederek savafl s›ras›nda
iki tarafa da uzak duran bir durumda oldu.
Sonra da aç›¤› telafi etmek için ”Demokrat-
lar›n”, baflta da ABD’nin saf›na geçti. Çok
partili düzene geçmek zorunlu oldu böyle-
ce. Do¤ru ya da yanl›fl ama o dönem ‹smet
Pafla için karakol karakol dolafl›p görevlile-
re, “Yaln›z Demokrat Parti örgütlerine mü-
samaha göstereceksiniz” dedi¤i anlat›l›rd›.
Elbette kap› kap› dolaflacak de¤ildi ama
yetkilileri uyarm›fl ya da talimat vermifl an-
lafl›lan. Çünkü 46 hareketini biliyorsunuz,
sendikalarla beraber Türkiye ‹flçi ve Emek-
çi Partisi’nin kuruluflu. 
Bu arada neden ayr› bir parti kurmak iste-
diniz diye Esat Adil ile temas etti¤im için
olacak, 1946 Tevkifat›nda beni de toparla-
d›lar. Tabii çok kalmad›m. Hakikaten örgüt-
sel bir ba¤lant›m yoktu, üye olmam›flt›m.
Fifllenmifl olduk. “Gözümüz üzerinde, sen
de öyle akl›na eseni yapamazs›n. Bu mem-
lekette böyle yürür ifller” gibisinden bir
gözda¤› verdiler iflte. 

Sevinç Özgüner'le son görüflmeniz...
Mihri Belli’yi 1979’da öldürmeye teflebbüs
ettiler. ‹stanbul’da oturuyorduk. Mihri Cer-
rahpafla Hastanesi’nde yat›yordu. Sevinç,
Mihri’yi ziyarete gelmiflti. Oysa az önce tat-
s›z bir tart›flma yaflanm›flt› bizim çevrede.
Sevinç’le en son görüflmemiz o zaman ol-
mufltu. Sevinç, Mihri’yi ilk ziyaret edenler-
den biriydi. Önce Mihri Belli kurflunland›.
Hiçkimse birkaç ay sonra Sevinç’in de ay-
n› ak›betle, hayat›n› sonland›rabilecek fle-
kilde bir sald›r›ya u¤rayaca¤›n› düflünmü-
yordu. Bir iki ay sonra onu da vurdular. 

Neden o insanlar öldürülüyordu?
“Türkiye’yi kar›flt›rmak istiyorlard›” diye de-
¤erlendiriyorum. Muhakkak, bu ifli planla-
yanlar›n arkas›nda birtak›m ulusal ve ulus-
lararas› ç›karlar vard›. Sa¤›, sola karfl› oy-
nad›lar ve 12 Mart yetmedi, nihayet 12 Ey-
lül dönemine kadar geldik ve de…



74 dergi MAYIS-HAZ‹RAN 2009 ‹ S T A N B U L D ‹ fi H E K ‹ M L E R ‹ O D A S I

DOSYA

B ir evlat için annesini kaybetmenin ac›-
s› ne büyüktür kim bilir? Alev Özgüner
bu ac›y› ta derinlerde duyuyor. Çünkü

tehlikeyi görüp annesini uyarm›fl olmas›na
ra¤men O’nu evlerinden baflka bir yerde ya-
flamaya bir türlü ikna edemiyor. Kendisi ve
k›z kardeflinin evden ayr›ld›¤› ikinci günde
malum sald›r› sonucu çok sevdi¤i annesi
Sevinç Özgüner’i kaybediyor. Alev Özgüner,
Dergi okurlar› için samimyetle hem anne-k›z
aras›ndaki özel iliflkilerini, hem o dönemi
hem de yaflad›¤› o korkunç geceyi ve son-
ras›n› anlatt›. 

Annenizi bize anlat›r m›s›n›z; nas›l bir in-
sand›?
Anne olarak Sevinç Özgüner deyince akl›-
ma ilk gelen, çok güçlü bir kiflilik. Hatta öy-
le güçlü ki, o gücünün ard›nda bir mükem-
meliyet görüyor ve insani diyebilece¤imiz
hiçbir zaaf göremiyorsunuz. Afla¤› yukar›
yirmi yafl›ma kadar böyle hissettim. Hatta
cinsiyeti konusunda bile bir fley düflünemi-

yordum. Bir insan›n cinsiyeti belirgindir:
“Kad›n” ya da “erkek” dersiniz. Annemle il-
gili böyle bir fley düflünemiyordum. Sanki
kad›ns›l›¤›n› yads›yan bir fley vard› annem-
de. Bunun benim üzerimde, annemle ilifl-
kimde bir sürü etkisi oldu. Son derece ve-
rici bir anneydi. E¤itimimizle, her fleyimizle
ilgileniyor ama ufak k›z çocu¤u zaaflar› on-
da müthifl bir tepkiye yol aç›yordu. Tepkisi-
ni öyle ba¤›rarak, ça¤›rarak göstermezdi.
fiöyle bir bak›fl› yeterdi. Annem bir bak›fl›y-
la, yapt›¤›n, yaflad›¤›n o duygunun veya
hissetti¤in fleyin çok kötü bir fley oldu¤u
duygusunu sana verirdi. Tabii bu bir k›z ço-
cuk için son derece zorlay›c› bir fley. Asl›n-
da arkadafllar›yla iliflkilerinde de böyle bir
fley yaflan›yordu tahminen. Arkadafllar› an-
nemden çok çekinirlerdi. Annenim sözü
tanr› sözü gibiydi, Sevinç’in be¤enmedi¤i
bir fley biraz zor yap›l›rd›.

Demokrat de¤il miydi diyorsunuz?
Buna “demokrat de¤ildi” diyemem. Burada

Alev Özgüner:

“Annem çok güçlü bir
kiflili¤e sahipti”

Sevinç Özgüner’in k›z› Alev
Özgüner annesi için ‘Bir

bak›fl›yla, yapt›¤›n, yaflad›¤›n o
duygunun veya hissetti¤in fleyin

çok kötü bir fley oldu¤u 
duygusunu sana verirdi’ diyor.
Bir k›z çocu¤u için kimi zaman

bunun zorlay›c› bir durum
oldu¤unu söyleyen Alev 

Özgüner, annesinin arkadafl
çevresinde de sözünün çok etkili

oldu¤unu ifade ediyor.   
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Annem ve
babam, 

o dönemdeki 
siyasi 

konumlar›ndan
de¤il, geçmiflten

gelen bir 
durumlar› oldu¤u

için zaten 
bilinen, 

hedef gösterilen
insanlard›.

kiflili¤ini sorguluyorsak, dominant bir kiflili-
¤i vard›. Demokratt›. Ancak ben kendi ya-
flant›mda, en az›ndan varl›¤›m› ortaya koy-
mak aç›s›ndan hiç demokratik bir ortamda
yaflamad›m demek istiyorum. Bu onun ya-
p›s›yla ilgiliydi. Yoksa dedi¤im gibi son de-
rece iyi bir anne, sevecen ve vericiydi. Nor-
mal anne-çocuk iliflkisi yaflam›yordunuz.
Anne-çocuk iliflkisi nas›ld›r? Annenize sar›-
l›rs›n›z, fl›mar›kl›k yapabilirsiniz, istedi¤iniz
bir fleyi söyleyebilirsiniz, ne bileyim, bir kot
pantolon almak isteyebilirsiniz ya da saç›-
n›za bir flekil vermek isteyebilirsiniz. Bun-
lar, annemin gözünde hatal› ve kusurlu is-
teklerdi. Dolay›s›yla sende “bir kusur var”
duygusu yarat›yordu. Bir k›z çocu¤unun
birtak›m istekleri, özlemleri olabilir. Bunlar
anneme yabanc›yd› ve itici geliyordu.

Bu neden kaynaklan›yordu?
Çok ilginç bir flekilde, annemin kad›nl›¤›n›
yads›yan bir yan› vard›. Sonraki y›llarda bu-
nu düflündü¤ümde çok iyi hissediyorum.
Bunu da babas›n›n annesiyle iliflkisine yoru-
yorum. Baba ö¤retmen, ayd›n birisi. Ben
onu tan›mad›m ama anneannemi tan›d›m.
Anneannem o zamana göre iyi okumufl, or-
taokul mezunu bir kad›n. Sürekli okurdu.
Anneannemi otuz yafllar›mda kaybettik. Ay-
d›n, son derece akl› bafl›nda, düzgün bir
kad›nd›. Buna ra¤men dedem sürekli anne-
annemi afla¤›lar ve ezermifl. Dedem annemi
çok severmifl. En sevdi¤i çocuk annemmifl
ve ona yükledi¤i misyonlar fazlaym›fl. 

Evde nas›l bir kad›nd›, nas›l bir eflti?
Ev iflleri yapmazd›. Çünkü çal›fl›yordu. Ço-
cuklara anneannem bakar, yemekleri an-
neannem yapard›. Hele 1971, birinci T‹P
(Türkiye ‹flçi Partisi) kapanana kadar anne-
mi evde görmezdik. Annem gece on ikiler-
de, birlerde gelirdi. Çok kalabal›k gelirler,
yemekler yenirdi. Annemle babam vard›
ama yoktu. Biz daha çok anneannemle bir-
likteydik. Annemle ilk T‹P’in kapanmas› ve
annemin siyasi hayat›n›n geri planda kal-
mas›yla daha çok birlikte olduk. Ama o za-
manlar da pek ev iflleriyle u¤raflmaz, iflten

gelir, uzan›r gazetesini okurdu. Bir de, hep
yorgun, bitkin bir kad›nd›. Bana kal›rsa as-
l›nda mutsuzdu.

Hayat› çok fazla sorgulad›¤› için mi mut-
suzdu anneniz?
Yaflad›klar› a¤›rd›. Az buz fleyler de¤ildi ya-
ni. 1946’dan itibaren annemin baya¤› a¤›r
bir yaflam› olmufl.

Yaflad›klar›ndan bahseder miydi?
Çok fley anlatmazd›. Babamla nas›l evlen-
diklerini bile bilmeyiz. Böyle fleyler bizimle
konuflulmaz, hiç anlat›lmazd›. Biz tabii birta-
k›m vesilelerle bunlar› ö¤reniyorduk. 

1980'lere gelinirken ve annenizin öldürül-
dü¤ü o y›l siyasal ortam›n adeta kaos için-
de oldu¤u bir dönemdi. Hemen her gün in-
sanlar›n öldürüldü¤ü ve faillerinin genellik-
le bulunamad›¤› zor bir dönem. O günler-
de neler yaflad›n›z, anneniz neler yaflad›?
Anneniz birtak›m tehditler al›yordu san›yo-
rum.
Sadece annem de¤il. Babam da o zaman,
Mihri Belli’nin baflkan› oldu¤u Türkiye
Emekçi Partisi’nde Merkez Konseyi üyesiy-
di. O dönemdeki siyasi konumlar›ndan de-
¤il, geçmiflten gelen bir durumlar›, pozis-
yonlar› oldu¤u için zaten bilinen, hedef gös-
terilen insanlard›. Arabam›z bir kere  çal›nd›,
bir kerede yak›ld›. Yolda bize, anneme teh-
ditler olabiliyordu. Mecidiyeköy’de oturu-
yorduk. Mecidiyeköy’ün o günkü durumu
da çok kötü oldu¤u için biz sürekli gerginlik
ve tedirginlik içinde yafl›yorduk.

Herhalde anneniz bu durumu daha yo¤un
yafl›yordu. Mutsuzlu¤unun bununla da ilifl-
kisi var m›yd›?
Mutsuzlu¤unun bununla da ilgisi var ama
biraz da kiflili¤iyle ilgili oldu¤unu düflünü-
yorum. Aç›kças›, hepimiz müthifl bir ger-
ginlik alt›ndayd›k. Sürekli tehdit al›n›yordu.
Her an her fley olabilirdi; sa¤›m›zda, solu-
muzda tan›d›klar›m›z›n, eflimizin dostumu-
zun bafl›na bir sürü fley geliyordu. Çok zor
bir dönemdi.
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Ben kendi siyasi
hayat›m› 

sürdürüyordum.
annem de

o zaman Türk 
Tabipler 

Birli¤i’ndeydi.
Siyasi bir 

ba¤lant›s› yoktu.
Ama benim T‹P

üyesi olmam› çok
da tasvip 

etmedi¤ini 
biliyordum. 

O dönemde siz de çok gençtiniz. Siz neler
yafl›yordunuz?
T‹P üyesiydim. Annemin de Behice Boran’la
aralar› hiç iyi de¤ildi. Benim T‹P üyesi ol-
mam da onda bir k›rg›nl›k yaratm›flt›. Ama
bu konuyu çok konuflmazd›k. Ben kendi si-
yasi hayat›m› sürdürüyordum. O da o za-
man Türk Tabipler Birli¤i’ndeydi. Siyasi bir
ba¤lant›s› yoktu. Ama benim T‹P üyesi ol-
mam› çok da tasvip etmedi¤ini biliyorum.
T‹P konusuna gelince: fiimdi düflünüyorum,
T‹P tercihim ne kadar bilinçli bir tercih diye,
daha do¤rusu siyasi yaflama kat›lmay› ger-
çekten istiyor muydum, yoksa içsel bir mec-
buriyet miydi bu? O dönem, yaflad›klar›m›z
ve hayat›n bize dayatt›¤› bir olgu vard›. Siya-
si bir yerde taraf olmak durumunda hissedi-
yorduk kendimizi. Öyle yafl›yorduk, baflka
türlü bir yaflam bilmiyorduk. Yak›nlar›m, ar-
kadafllar›m T‹P’e üyeydiler. T‹P’in çizdi¤i
çerçeve bana yak›n görünmüfltü ve ben

T‹P’e üye oldum. Bu davran›fl›m›n annemle-
re bir tepki olup olmad›¤›n› sonradan çok
düflünmüflümdür. Ama öyle bir fley oldu¤u-
nu zannetmiyorum. Tepki olsun diye de¤il,
yak›n bulmufltum T‹P’i kendime.

O zaman ö¤renci miydiniz?
Galatasaray Lisesi’nde ö¤renciydim. Oray›
bitirdikten sonra üniversitede politik yaflan-
t›m yine sürdü. 1980’de, 12 Eylül’de darbey-
le birlikte her fley son buldu.

Annenizle ilgili unutamad›¤›n›z bir an›n›z
var m›?
En son, öldürülmesinden bir y›l önce,
1979’da annemle bir haftal›¤›na Mavi Yolcu-
lu¤a ç›km›flt›k. Yolculukta ciddi bir hastal›k
geçirdim. Kusuyorum, ishalim, tatilin yar›s›
burnumdan geldi. Hatta baflkalar›nda da ay-
n› arazlar bafl gösterince yolculu¤u erken bi-
tirmek zorunda kald›k.19 yafl›ndayd›m. Tek-
nede yemek yap›l›yor. Tuvalet, mutfakla bi-
tiflikti. Tuvalete girmifltim. Yemek için sos
yapan çocuk da sos kab›n› tuvaletin önüne
koymufl. Tuvaletten ç›kt›m, sosun içine gir-
dim. Bana çocuk tembih etti dedi ki: “Aman
sak›n kimseye söyleme, bir daha yapamam,
malzeme yok. Ben bunu tekrar ›s›taca¤›m
ve biz bu sosu yiyece¤iz.” Ama benim bunu
söylememem mümkün de¤il. O yafla kadar
anneme paylaflmak ad›na de¤il, bir nevi gü-
nah ç›karmak ad›na her fleyi söylemeye
al›flm›flt›m. Gittim bunu anneme söyledim.
“Neyse, bir fley olmaz” dedi. Ondan sonra
çocuk bir güzel piflirdi o sosu, biz de afiyet-
le yedik.

Tatilde bir farkl›l›k olmufl muydu anneniz-
de? 
Ayn›, annem hep çok istikrarl›yd›. Bekleme-
di¤im, beni flafl›rtacak bir tavr›n› hat›rlam›yo-
rum. Korkusuz, güçlü, zaafs›z, öyle bir in-
sand› yani.

Mesle¤iyle ilgili herhangi bir fley hat›rl›yor
musunuz?
Muayenehanesine çok gidiyordum. Onu ça-
l›fl›rken görünce çok flafl›r›yordum. Annem
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ruhen çok güçlüydü ama fiziksel olarak hiç
güçlü bir kad›n de¤ildi. Nas›l beceriyordu,
nas›l o diflleri çekiyordu çok flafl›r›rd›m. Ama
mesle¤inde herkes iyi oldu¤unu söylerdi.
Hastalar›yla çok yak›ndan ilgileniyordu. Mu-
ayenehanesi en son Unkapan›’ndayd›. Has-
talar›yla iliflkileri son derece iyiydi. Onlar da
annemi çok severdi, yak›n iliflkiler kurulurdu.

“Evimize kalabal›klar gidip gelirdi” demifl-
tiniz?
T‹P’te yap›lan toplant›lardan sonra, gecenin
bir vakti toplu halde bizim eve gelinir, oturu-
lur, sohbetler edilirdi. 1970 öncesinin hem
güzel, hem de yorucu taraf›, çok komün ha-
linde yaflanmas›yd›. Benim için akrabalar›m
kadar annemin arkadafllar› da önemlidir.
“Teyzem” dedi¤im, “amcam” dedi¤im bir
sürü insan vard›r ve bana çok yak›nd›rlar.

As›l teyzeniz de¤il, as›l amcan›z de¤il...
De¤il, ama teyzem kadar, amcam kadar ya-
k›n›m olan insanlar. O y›llarda çok komün
halinde, birlikte yaflan›rd›. 1 May›slar› hat›rl›-
yorum; 100-200 kiflilik otobüsler tutulur,
Belgrat ormanlar›na gidilir, çal›n›r, söylenir-
di. Büyük bir aile gibi yafl›yorduk.

Annenizin en çok mutlu oldu¤u anlar ne
zamand›?
O tür anlarda mutlu olurdu. Hatta öyle pek
içki de içmezdi. Arada bir, bir kadeh k›rm›z›
flarap içerdi. Neflelenirdi, flark› söyledi¤i
olurdu. Evet, annemi o anlarda mutlu hat›rl›-
yorum.

Öldürüldü¤ü günü hat›rl›yor musunuz?
1980'nin 18 ya da 19 May›s’›yd›. Karadeniz
k›y›s›nda, tatillerde ve hafta sonlar› gitti¤imiz
bir yazl›k evimiz vard›. Tatil oldu¤u için an-
nemler oraya gittiler. Ben pek sevmiyor, git-
mek de istemiyordum. O gün bir arkadafl›-
ma, “Hadi bizde kalal›m” dedim. Fakat son-
ra tedirgin, huzursuz oldum. “Ufuk sizin eve
gidelim, orada kal›r›z” dedim. Ufuk’un anne-
si babas›, annemin babam›n da çok yak›n
arkadafllar›yd›. Onlar›n evine gittik, orada
kald›k. Ertesi sabah duyduk ki, Mecidiye-

köy'deki evimizin kap›s› k›r›lm›fl, içeriye giril-
mifl. Evde kimse olmad›¤› için ›fl›klar ve kap›
aç›k b›rak›l›p gidilmifl. Çok panikledik, çok
tedirgin olduk. Ondan sonra annemlere yal-
vard›m, dedim ki: “Bunun sonu yok. Burada
bir güvence olmad›¤› sürece kalmay›n. Bu
evde kalmak çok sak›ncal›.” “Biz gidemeyiz,
evimizi terk edemeyiz” dediler. 
Bir gece sonra evdeyiz; babam, annem, an-
neannem yatt›lar. K›z kardeflimle benim de
ranzam›z vard›. Ayn› odada yat›yorduk. Ama
ben çok huzursuzdum. Bir ara pencereden
bakt›m. Afla¤›da bir Anadol otomobil, içinde
üç kifli oturuyor. Araban›n ›fl›klar› sönük, ne
ç›k›yorlar, ne bir fley yap›yorlar. Evde herkes
uyuyor. Annemi uyand›rd›m, “Ben çok hu-
zursuzum ve böyle bir fley var” dedim. An-
nem kalkt› odam›za geldi. K›z kardeflim ran-
zada altta yat›yordu. Yan›na yatt›. Bana,
“Çok huzursuzsan yak bütün ›fl›klar›” dedi.
“Tamam” dedim ama geceyi nas›l geçirdi¤i-
mi hiç unutam›yorum. Sabah saat alt›ya ka-

Gece saat üç-üç
buçuk aras› 
büyük bir 

gürültüyle annem
ve babam 

uyan›yorlar.
Annem 

kap›dakilere,
“Kimsiniz” diyor.
Panik oluyorlar,

hiç beklemiyorlar
böyle bir fleyi.

“Polisiz” 
diyorlar.
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dar Anadol araba orada durdu. Ben de pen-
cerenin önünde, bütün ›fl›klar› yakm›fl vazi-
yette durdum. Ama zang›r zang›r titriyor-
dum. Korku ve panik içindeydim. Saat alt›ya
do¤ru gün a¤ar›yordu. Ben art›k yorgunluk-
tan ve kas›lmaktan helak olmufltum. Ç›kt›m
ranzam›n tepesine yatt›m. Saat dokuza
do¤ru yataktan f›rlad›m. Annem de her gün
saat dokuzda ç›kar, ifline giderdi. Kap›n›n
kapanma sesini duydum. Annemi görmek
iste¤iyle balkona f›rlad›m, “Anne” diye ba-
¤›rd›m, o da beni gördü. El sallad› ve o son
görüflümdü annemi. 
Daha sonra anneme telefon aç›p evde ka-
lamayaca¤›m›, onlar›n da kalmas›n› iste-
medi¤imi söyledim. “Sen istiyorsan git,
Ifl›l’› da yollayal›m ama biz evden ç›kmay›z.
Kap›n›n kilitlerini de¤ifltirdik. Bir ay kimse
giremez” dedi. Aç›kças›, o geçirdi¤im gece
üzerine bir gece daha o evde kalabilmeyi
düflünmedim. Annemlerin arkadafl›n›n evi-
ne gittim. Ifl›l’› da baflka bir tan›d›klar›n›n
evine yollad›lar. Annem, babam, annean-
nem gene o evde kalmaya devam ettiler.
Bu ay›n 21’iydi herhalde. ‹ki gün sonra 23’ü
gecesi de olay yafland›.

Olay› size nas›l aktard›lar?
Gece saat üç-üç buçuk aras› büyük bir gü-
rültüyle annem ve babam uyan›yorlar. An-
nem hemen f›rl›yor ve kap›ya do¤ru koflu-

yor. Babam paralize oluyor ve yatakta kal›-
yor ama kar›s› gitti¤i için bir fley yapmak
gere¤i hissediyor. Babam geride kal›yor
ama koridorun bafl›na kadar geliyor. An-
nem kap›dakilere, “Kimsiniz” diyor. Kap›-
dakiler panik oluyorlar, hiç beklemiyorlar
böyle bir fleyi. “Polisiz” diyorlar. Fakat “po-
lisiz” demeye kalmadan kap›n›n kilidi k›r›l›-
yor ve annem çok yak›nlar›nda oldu¤u için,
kurflunlar yak›ndan isabet ediyor. Elinden
geldi¤ince de mücadele ediyor adamlarla,
zaman kaybettirerek engellemifl de oluyor
böylece. Babam koridorun sonunda duru-
yor. Adamlar vakit kaybetmifl oldu¤u için
art›k bir daha koridora girip babamla da
u¤raflmay› göze alam›yorlar. Koridorun ba-
fl›ndan babama atefl ediyorlar. Babam ya-
ralan›yor. Sabah saat yedi gibi beni uyan-
d›r›p, söylediler durumu. 

Bu olaydan sonra ne yapt›n›z?
Babam hastaneden taburcu edildikten son-
ra arkadafllar› -k›zlar› Ufuk da benim arka-
dafl›md›- Fad›l Barkan ve Y›ld›z Barkan'lar›n
evinde kald›k. Kardeflim Ifl›l ise ‹smail Ayy›l-
d›z’larda kal›yordu. Bir süre öyle yaflad›k.
Baya¤› gergin bir ortam vard›. Eve gidemi-
yorduk. Eve gitsek polis geliyor, babam› ar›-
yordu. Sanki biz ma¤dur de¤il de suçluymu-
fluz gibi muamele görüyorduk. Polis suçlu-
lar›n pefline düflmektense babam›n pefline

Olaydan sonra
sanki biz ma¤dur

de¤il de 
suçluymufluz gibi

muamele 
görüyorduk. 

Polis suçlular›n
pefline 

düflmektense 
babam›n pefline

düflmüfl, onu 
bulmaya 

çal›fl›yordu. 
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Adalet duygum
çok zedelendi, 

müthifl bir 
k›rg›nl›k ve öfke
duyuyorum. Bu

davaya, özellikle
emsal olmas› ve

arkas›ndan 
yüzlerce, binlerce

faili meçhul 
cinayete de bir

umut kap›s› 
açaca¤› için

önem veriyorum.

düflmüfltü. Babam› bulmaya çal›fl›yordu.
Hatta bizim eve geldikleri bir gün babam›
bulamay›nca o s›rada evde olan ‹smail Ay-
y›ld›z’› al›p götürdüler. O günlerde, yaflad›-
¤›m›z olay›n ac›s› üstüne gerginlikler de ek-
lenmiflti. Sanki bir kaçak ve s›¤›nt› duru-
mundaym›fl gibi yaflad›k. Çok zor günlerdi.
Bir süre sonra art›k kendi evimize geçmek
gerekiyordu ama Mecidiyeköy’de de kal-
may› hiç istemiyorduk. Ev aray›fl›na girdik.
Benim Merter’de tan›d›klar›m vard›. Mer-
ter’i bir nevi “kurtar›lm›fl bölge” olarak gö-
rüyordum, orada bafl›m›za bir fley gelmez,
daha rahat yaflar›z diye düflündüm. ‹nan›l-
maz bir kayg› ve panik içindeydim. Mer-
ter’den ev tuttuk. Teyzem de orada ev tut-
tu, Mecidiyeköy’de de teyzemle altl› üstlü
oturuyorduk. Ama gel gör ki, benim hiç
beklemedi¤im bir fley oldu. Biz ev tuttuk-
tan bir süre sonra Kemal Türkler Merter’de
öldürüldü. Kemal Türkler’e çok üzüldü¤ü-
müz gibi, Merter’de böyle bir olay›n olmas›
ikinci flok oldu. Fakat insan her fleye al›fl›-
yor. Sonuçta Merter’deki evimizde bir dü-
zen kuruldu ve orada yaflamaya bafllad›k.

Annenizin katilleri bulunamad›, halen “faili
meçhul” diye geçiyor.
Birtak›m insanlar bulundu ama delil yeter-
sizli¤inden b›rak›ld›. Seneler sonra benim
ikinci eflim Avukat Ümit Kardafl annenim
dosyas›n› toparlad›. ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhi-
ne dava aç›ld›. Dava dosyas› flu s›rada Da-
n›fltay ‹dari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda.
Bu arada çok enteresan bir fley oldu: Ümit’e
bir gün bir dava geldi. Annemin katil zanl›la-
r›ndan biri yakalan›p da serbest b›rak›lanlar-
dan Mustafa Fidan’d›. Mustafa Fidan öldü-
rüldü. Bunlar gene bir olay ç›kartm›fllar. Bir
subay›n korumas› öldürmek amac›yla de¤il,
savunmak amac›yla atefl etmifl ve Mustafa
Fidan’› öldürmüfl. Mustafa Fidan annemin
failleri olarak ad› geçenlerden biriydi. Çok
enteresan bir flekilde, bu dava da Ümit’e
geldi. Ümit o korumay› savundu ve çocuk
beraat etti.

fiimdi geriye bakt›¤›n›zda, flöyle olsayd› bu

ifller olmazd› diye düflündü¤ünüz oluyor
mu? Bir iki kelimeyle ifade edebilir misiniz?
“fiöyle olsayd› bu ifller olmazd›” denemez.
Bu ifller olacakt›. Annem Sevinç Özgüner,
babam Vecdi Özgüner’di. Biz onlar›n ço-
cuklar›yd›k. Keflke olmasayd› denecek bir
fley yok, öyle yaflanacakt› ama tabii ki kefl-
ke Türkiye böyle olmasayd› da bunlar ya-
flanmasayd›.
Benim hayat›mda tesadüfi çok ilginç olaylar
var. Yedi T‹P’linin öldürüldü¤ü gün de ben
oradayd›m. Benim hayat›mda tesadüfî çok
ilginç olaylar var. T‹P’in Ankara il toplant›s›
vard›. Ankara’ya gitmifltik. Öldürülen yedi
genç, bir arkadafl›m›n da arkadafllar›yd›.
“Seni tan›flt›ray›m, çok severim” demiflti.
Bahçelievler’e hayat›mda ilk defa gidiyo-
rum, Ankara’ya da ilk gidiflim üstelik. Bah-
çelievler’deki o soka¤a girdi¤imde ödüm
kopmufltu. Sokakta sa¤l› sollu, volta atan
b›y›kl› insanlar vard›. Semtte bir ola¤anüstü
hal durumu yaflan›yordu sanki; ürkütücü bir
durumdu. Biz öldürülen o gençlerin evine
gittik, onlarla tan›flt›k, oturduk çay içtik. Hat-
ta bize tutturdular, “Kal›n, yar›n gidersiniz ‹s-
tanbul’a” diye. Biz gidecektik, ç›kt›k. Ertesi
gün olay› ö¤rendim. Biz ç›kt›ktan iki saat
sonra gelinmifl.

Katillerin ortaya ç›kar›lamamas› sizi nas›l
etkiledi?
Adalet duygum çok zedelendi, müthifl bir
k›rg›nl›k ve öfke duyuyorum. Bu korkunç bir
fley geliyor bana, müthifl bir haks›zl›k. Bu
nedenle annemin davas›n›n olumlu sonuç-
lanmas›n› istiyorum. Bu davaya, özellikle
emsal olmas› ve arkas›ndan yüzlerce, bin-
lerce faili meçhul cinayete de bir umut kap›-
s› açaca¤› için önem veriyorum. Bunun Tür-
kiye’nin bugünkü durumunda çok önemli ol-
du¤una inan›yorum. Bir sürü insan›n kemik-
leri oradan buradan ç›kmaya bafllad›. Bura-
s›, bu insanlara bunca y›l ne oldu¤u, baflla-
r›na ne geldi¤i belli olmayan bir ülke. Bu ne-
denle annemin davas›n›n yaln›zca Sevinç
Özgüner davas› oldu¤u için de¤il, Türkiye
aç›s›ndan da çok önemli oldu¤unu düflünü-
yorum.
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S evinç Özgüner’in öldürülmesi dava-
s›nda zaman afl›m›n›n gündeme gel-
mesinin ard›ndan, k›z› Alev Özgüner

devletin suçlular›n bulunmas›ndaki sorumlu-
lu¤unun tespit edilmesi amac›yla ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› aleyhine tazminat davas› açt›. Dava
sürecini yürüten Avukat Ömer Kavili, konuy-
la ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Siz bu sürece nas›l dahil oldunuz?
Davada Sevinç Özgüner’in k›z› Alev Özgü-
ner’in vekili olarak bulunuyorum. Bu dava
avukat meslektafl›m›z Ümit Kardafl taraf›n-
dan idare aleyhine aç›lm›fl bir tazminat da-
vas› olup, idarenin yapt›¤› de¤il, yapmad›k-
lar›na yönelik, idarenin yani devletin sorum-
lulu¤unun tespit edilmesini amaçlamaktad›r.
Davada rakam olarak parasal tatmin anla-
m›nda beklentimiz yoktur. Ancak, hukukun
iflleyifli, yani devlet yetkisini kullananlar›n,
yetki kullan›rken aslan kesilip, sorumluluk
ortaya ç›kt›¤›nda nas›l ortadan kayboldukla-
r›n›n kan›t› olan bir dava niteli¤indedir. 

Bu noktaya nas›l gelindi¤ini k›saca anlata-
bilir misiniz?
Olay›n oluflu Sevinç Özgüner ve kocas›n›n
yapm›fl olduklar› siyasi çal›flmalar nedeniyle
kendilerine yönelik sürekli tehditlerin ulaflt›¤›
son aflamad›r. Bu sald›r› ilk de¤il, daha ön-
ce de sald›r›lar oldu¤u bilinmektedir. Sevinç
Han›m’›n özellikle çevresinde sevilen bir in-
san olmas›, ideolojik olarak yoksul ve ezilen
insanlara yak›n durmas›, yoksul ve ezilen in-
sanlar›n a¤›z ve difl tedavilerini ücretsiz kar-
fl›lamas› gibi insanc›l iliflkileri nedeniyle, çev-
resindeki kimileri taraf›ndan takdir edilmek-
te, kimileri taraf›ndan ise tepki toplamakta
oldu¤u biliniyor. Sevinç Özgüner’in gerek
sosyal iliflkileri, gerekse de siyasal duruflu
nedeniyle yaflam›n›n sona erdirilmesine yö-
nelik sald›r›lar›n ipuçlar› ba¤›ra ba¤›ra önce-

den bellidir. Bu çerçevede, arabas›n›n las-
tiklerinin kesilmesi, kaportas›na zarar veril-
mesi, cam›n›n k›r›lmas›, evlerinin kap›s›na
de¤iflik zamanlarda tehdit yaz›lar›n›n yaz›l-
mas›, kendini gizleyen kifliler taraf›ndan teh-
dit telefonlar›n›n aç›lmas› gibi olaylar daha
büyük sald›r›lar›n habercisi niteli¤indedir. Bu
konularda yetki kullanan o dönemin yetkili-
leri fakat sorumsuzlar›, bu konularla asla il-
gilenmemifller, gerekli önlemleri almam›fllar-
d›r. O kadar aç›k ve net, o kadar çarp›c› bir
sorumsuzluk örne¤i vard›r ki, öldürme ola-
y›ndan sadece iki gece önce Sevinç Özgü-
ner’in efli ve çocuklar›yla yaflad›¤› evinin ka-
p›s› gece yar›s› k›r›lmak isteniyor, k›r›lam›yor,
kap›da hasar olufluyor. Kap›n›n k›r›lamama-
s› nedeniyle sald›ranlar ellerinde olmayan bir
nedenle evden içeriye girip de üstlendikleri,
t›rnak içinde söylüyorum “ifllerini” bitiremi-
yorlar.
Sald›rganl›¤›n bu aflamaya gelmesi nede-
niyle Türk Tabipler Birli¤i Merkez Konseyi ti-
tizlik ve duyarl›l›k gösteriyor. Valilik makam›-

Avukat Ömer Kavili: 

“Faili malum bir cinayet”
Avukat Ömer

Kavili, Sevinç
Özgüner’in

öldürülmesinin
üzerinden 20 y›l

geçmesine ra¤men
devletin suçlular›

yakalama 
konusundaki 

‘yapamad›klar›n›’
ortaya ç›kartmak
amac›yla ‹çiflleri

Bakanl›¤› aleyhine
tazminat davas›

açt›klar›n› söyledi. 
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Davada maddi bir
beklentimiz 

yoktur. Ancak,
hukukun iflleyifli,

yani devlet 
yetkisini 

kullananlar›n,
yetki kullan›rken

aslan kesilip, 
sorumluluk 

ortaya ç›kt›¤›nda
nas›l ortadan 

kaybolduklar›n›n
kan›t› olan bir 

dava 
niteli¤indedir. 

na baflvurarak bu sald›r›n›n insan yaflam›n›
tehdit eder nitelikte oldu¤undan, önlem al›n-
mas›n› istiyor. Sevinç Han›m’›n sald›r›ya u¤-
rad›¤› ev Mecidiyeköy Polis Karakolu’na çok
yak›n bir mesafededir. Fakat buna ra¤men,
oradaki gürültülerin, silah seslerinin, sald›r›-
lar›n ve telefonla yap›lan ça¤r›lar›n ulaflama-
yaca¤› kadar da uzak bir mesafededir! ‹flte
bu flekilde, göz göre göre gelen, ölümle bi-
ten bir sald›r› olay›nda, devlet yetkisini kulla-
nanlar yetki kullanm›fllar ancak sorumluluk-
lar›n›n gere¤ini yapmam›fllard›r. 
Daha sonra baflka olaylarda ele geçen bir
silah›n bu olayda kullan›lm›fl oldu¤unun an-
lafl›ld›¤› ve bir iddianameye konu edildi¤i, bir
davada ele al›nd›¤› bilinmektedir. Ancak o
davada Ceza Hukuku’nun temel ilkeleri ba-
k›m›ndan delil yetersizli¤i nedeniyle beraat
karar› verilmifltir. Ortada bir cinayet olay›, bir
ceset, kurflun, kurflunun kullan›ld›¤› silah var
fakat bunu yapan, yani olay›n faili ortada
yok. ‹flte çok çarp›c› biçimde, normal koflul-
lar alt›nda hukuk düzeninin kabul etmemesi
gereken, edemeyece¤i durum budur. 
Öldürme eyleminde bulunan› ve eylem
s›ras›nda kullan›lan silahlarla, silah› kullanan
tetikçi aras›ndaki ba¤lant›y›, faile ve daha da
önemlisi, o eylemi yapan› azmettiren, onu o
göreve(!) yollayan, oradan kaçmas›n› ve gü-
venli¤ini sa¤layan, onun o flekilde gözünü
k›rpmadan insan öldürecek duruma gelme-
sine hizmet eden e¤iticileri, bu tür örgütlen-
melerin ne oldu¤u devlet otoriteleri taraf›n-
dan günümüze kadar ortaya ç›kar›lmam›flt›r. 

Oysa flüpheli isimler de saptanm›fl bildi¤im
kadar›yla.
O flüphelilerle ilgili olan isim tespitlerinde ne
flekilde hareket ettiklerine dair devlet yetkili-
leri bugüne kadar hiçbir aç›klay›c› bilgi ver-
memifllerdir. Tam tersine, bilgi gizleyici ol-
mufllard›r. Bilgilerin gizlenmesi sayesindedir
ki, yaklafl›k 30 y›l önce ifllenmifl cinayetin fa-
illerinden ve cinayet iflletenlerden hâlâ he-
sap sorulamam›fl ve polis kay›tlar›nda hâlâ
faili meçhul diye geçmektedir. Ancak bu ka-
y›t, idarenin memurlar›n›n kendi kayd› olup,
kendilerine sorumluluk gelece¤ini bildikleri

için, ço¤u zaman yap›lan ifllemlerdeki ken-
di kusurlar›n› örtmek, gizlemek gayretinde-
dirler. Bu nedenle bu olaya “faili meçhul
olay” ad›n› vermektedirler. Bizim olay›m›-
z›n, faili meçhul de¤il, faili malum, yani ya-
pan› bilinen, profesyonel, özel e¤itilmifl,
planl›, belli bir koruma flemsiyesinden ya-
rarlanan, daha önceden bu konularda e¤i-
tilmifl ve insan psikolojisinin kabul edeme-
yece¤i bir davran›fl biçiminden etkilenme-
sin diye özel e¤itimden geçirilmifl özel ka-
tillerin yapt›¤› bir eylem oldu¤unu düflünü-
yoruz. Devlet yetkilileri bugüne kadar faille-
ri dahi bulmam›flt›r. Bu nedenle, idarenin
sorumlulu¤u kavram› devreye girmifl olup,
idare aleyhine aç›lan bu dava, yetki kulla-
nanlar›n sorumluluk ilkesini hat›rlamalar›n›
göstermesi için aç›lan ve yürütülen bir da-
vad›r. 

Dava süreci nas›l geliflti?
Olay›n 20. y›l›nda avukat meslektafl›m›z
Ümit Kardafl taraf›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤›
aleyhine tazminat davas› aç›l›yor. ‹stanbul 2
No.lu ‹dare Mahkemesi tazminat iste¤inin
kabul edilmesine hükmediyor. Dan›fltay
"idarenin (devletin) baz› arama ifllemleri yap-
mas›n›n sorumsuz tutulmas›na yeterli olaca-
¤› gerekçesiyle" bu karar› bozuyor. Dan›fl-
tay’›n bozma karar›ndan sonra tekrar gelen
dava dosyas›nda, ‹stanbul ‹dari Mahkeme-
si’nin yarg›çlar› Türkiye’de bir ilk olan karara
imza at›yorlar ve önceki kararda direnme
karar› veriyorlar. Direnme karar› verildi¤in-
den, dava dosyas› Dan›fltay ‹dari Dava Da-
ireleri Genel Kurulu’na gitmektedir. ‹flte Da-
n›fltay ‹dari Dava Daireleri Genel Kuru-
lu’ndan ç›kacak olan karar, yasa gücüne ya-
k›n nitelikte bir karar olacak ve Türkiye’de
faili malum iken meçhul olan tüm olaylar
aç›s›ndan örnek oluflturacakt›r. Bu nedenle-
dir ki bu dava, salt meslektafl›n›z Diflhekimi
Sevinç Özgüner’in kendi pay›na de¤il, bu ül-
kede kaybedilen, yok edilen, öldürülüp de,
yok edilip de kendisinden haber al›namayan
ve bunu yapan ve yapt›ranlar› bulamayan
yetkililere sadece sorumluluklar›n› hat›rlat-
mak ad›na sürmekte olan bir davad›r.
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D amarlarda geliflen trombotik ve
tromboembolik t›kan›kl›k kalp ve
beyin gibi hayati organlarda gelifle-

bilen iskemik olaylar›n ana nedenidir. Te-
davi edilmeyen hastalarda tromboembo-
lizm riski %2.5 ile %10 aras›ndad›r1. Arter-
lerde t›kan›kl›¤a neden olan trombinler,
trombositlerden zengin oldu¤undan arteri-
al trombozislerin tedavisinde kullan›lmak
üzere antitrombosit ve antikoagülan ilaçlar
gelifltirilmifltir2. Asetilsalisilik asit (ASA),
nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSA‹‹),
tiklopidin hidroklorid (Ticlid 250 mg; Sano-
fi Aventis), klopidogrel bisulfat (Plavix 75
mg; Sanofi Aventis), dipridamol (Persantin)
gibi trombosit agregasyonunu inhibe eden
ilaçlar› kullanan hastalarda dentoalveolar
cerrahi giriflimler s›kl›kla uygulanmaktad›r.
Literatürde antikoagülan ilaç kullanan has-
talarda ilaç rejimleri de¤ifltirilmeksizin mi-
nör cerrahi giriflimlerin yap›labilece¤ini
destekleyen birçok yay›n bulunmas›na kar-
fl›n trombosit fonksiyonunu de¤ifltiren ilaç-
lar› kullananlarda cerrahi giriflim öncesi ve

sonras› kulland›klar› ilaçlar›n kullan›m›yla il-
gili yay›n çok azd›r3. Son y›llarda birçok an-
titrombositik ve antikoagülan ilaç gelifltiril-
mesine ra¤men damar hastal›klar›n›n önlen-
mesinde asetilsalisilik asit ve varfarin stan-
dart olarak kullan›lmaktad›r4.
Antitrombosit ve antikoagülan tedavisi uzun
süreler kanama zaman›n›n ve postoperatif
hemorajinin artma riskiyle iliflkilendirilmifltir.
Genelde hastalar›n herhangi bir cerrahi ifl-
lem öncesi bu ilaçlar› üç-befl gün öncesinde
durdurmas› önerilmifltir. Bu yay›n›n amac›,
geçmifl yay›nlar› taray›p günümüzde antit-
rombosit ve antikoagülan tedavisi gören
hastalarda ilaç rejimlerinde herhangi bir de-
¤ifliklik yapman›n gerekli olup olmad›¤›n›
araflt›rmakt›r. 

P›ht›laflma
Kanaman›n durmas› hemostaz, kan›n p›ht›-
laflmas› koagulasyon olarak tan›mlan›r. Bir
damar yaraland›¤› zaman vücutta baz› me-
kanizmalar s›ras›yla ifllerlik kazanarak kana-
ma durdurulur. Bu mekanizmalar flunlard›r:

Antikoagülan ve antitrombositik ilaç kullan›m›
minör oral cerrahi giriflimler için de¤ifltirilmeli mi?

Minör oral cerrahide
ilaç kullan›m› 
Bu ilaç gruplar›n› kullanan hastalarda kanamal› difl hekimli¤i 
uygulamalar›, özellikle de cerrahi ifllemler planlan›rken hastan›n
hekimiyle konsültasyona gitmesi önemlidir. Hekim, hastaya ait INR
de¤erini ö¤renmeli, olas› kanama müdahalesi için gerekli bilgi,
malzeme ve ekipmana sahip olmal›, cerrahi müdahalelerin türüne
göre yeri ve zaman›n› do¤ru belirleyebilmelidir.



1.Vazokonstriksiyon veya vazospazm:
Damar büzülmesi, damar yaralanmalar›n-
dan sonra kanamay› durdurmak için devre-
ye giren ilk mekanizmad›r.

2.Trombosit t›kac›n›n oluflmas›: Trombo-
sitler yaralanm›fl damar yap›s›yla karfl›lafl›n-
ca yap›lar› de¤iflime u¤rar, yüzeylerinde
›fl›nsal ç›k›nt›lar oluflur ve yap›flkanlafl›r. Bu-
nun sonucunda trombositler yaral› damar
bölgesinde bir araya toplanarak bir t›kaç
olufltururlar ve damar duvar›ndaki deli¤i kan
ak›m›n› engellemeden t›karlar.

3. Koagülasyon: Kanaman›n durmas› için
önemli olan üçüncü mekanizmad›r.
Koagülasyonda birbiri ard›na iflleyen üç te-
mel mekanizma vard›r.
a. Protrombin aktivatörünün oluflmas›
b. Oluflan protrombin aktivatörünün Ca2+

iyonlar›n›n beraberli¤inde protombinden
(plazmada bulunan bir protein molekülü)
trombin oluflturmas›

c. Trombinin fibrinojene etki ederek fibrin ip-
liklerini oluflturmas›. Fibrin iplikleri kan
hücrelerini ve plazmay› içine alarak bir
kitle oluflturur ki buna p›ht› ad› verilir.

Protrombin aktivatörünün oluflmas›nda eks-
trinsik ve intrinsik olmak üzere iki esas yol
vard›r. Bu yollar›n her ikisinde de kan p›ht›-
laflma faktörleri ad› verilen ve birden on üçe
kadar roma rakamlar›yla gösterilen protein
yap›s›ndaki maddeler görev al›r. Bu faktörle-
rin birinin eksikli¤i, p›ht›laflma mekanizmas›-
n›n yetersizli¤i sonucu en ufak bir travma
veya yaralanmalar halinde afl›r› kan kay›pla-
r›na neden olur5.
P›ht›laflma, ekstrinsik veya intrinsik yollar-
dan birinin aktive olmas›yla bafllar. Her iki
yol da bir dizi reaksiyondan oluflur. ‹ntrinsik
yol, kan›n zarar görmüfl dokuyla temas› ha-
ricinde zarar görmesi veya de¤iflikli¤e u¤ra-
mas›yla tetiklenir. Ekstrinsik yol ise kan›n za-
rar görmüfl dokulara do¤rudan temas›yla te-
tiklenir. Kan p›ht›s›, çökelmifl trombosit ve
kümelenmifl k›rm›z› ve beyaz kan hücrele-
rinden oluflan fibrin a¤ içerir. Trombosit ak-

tin miyozin liflerinin kontraksiyonu p›ht›n›n
küçülmesinden sorumludur. Bu da damarla-
r›n t›kanmas›ndan sonra 20 dakikayla bir sa-
at içerisinde gerçekleflir6. (tablo-1)

Geçmiflte klinisyenler antikoagülasyon s›n›r-
lar›n›n ölçülmesi için kanama zaman›, prot-
rombin zaman› (PT), parsiyel tromboplastin
zaman› (PTT) gibi testleri kullan›rlard›. Bu
testlerin sonuçlar› laboratuardan laboratua-
ra de¤iflkenlik gösterirdi. Bu sebepten dola-
y› 1983 y›l›nda antikoagülasyon tedavisi gö-
ren hastalar› daha do¤ru de¤erlendirebil-
mek amaçl›, Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ta-
raf›ndan Uluslararas› Normallefltirilmifl Oran
(INR) önerilmifltir6. 
INR = ( PT Hasta / PT Kontrol ) ISI INR; has-
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Tablo-1:

P›ht›laflma mekanizmas›



tan›n PT’sinin ortalama normal PT’ye olan
oran› olarak tan›mlanabilir. Normal koagü-
lasyon paterni olan bir hastan›n INR seviye-
sinin 1.0 olmas› beklenir. Antikoagülan te-
davisi alt›ndaki hastalar›n INR’sinin 2.0-3.0
aras›nda olmas› önerilir. Cerrahi tedavi gö-
recek olan hastan›n PT’sinin normal s›n›rlar-
dan 1.5-2.0 kat fazla olmas› beklenir ki bu
da INR’sinin 1.5-2.5 olufluna
denk gelir. Böylece hastala-
r›n kanama riski ve trombo-
embolizm riski minimalize
edilmifl olur7. 

Antitrombositik 
tedavi
Trombositler vasküler yara-
lanmalarda ilk t›kac› olufltur-
duklar›ndan, kalp krizi ve is-
kemik felce neden olan arte-
rial trombozislerin oluflma-
s›nda önemli rol oynarlar8. En çok kullan›lan
antitrombositik ilaçlar asetil salisilik asit
(ASA), klopidogrel ve dipridamoldur. ASA
tromboembolik hastal›klardan korunmak
için kullan›lan tek NSA‹‹’dir. Asetil salisilik
asitin antitrombositik aktivitesi kuvvetli bir
trombosit agonisti olan, trombosit granül
sekresyonunu ve trombosit agregasyonunu
sa¤layan tromboksan A2 oluflumunun en-
gellenmesiyle gerçekleflir. Günlük 75-
100mg asetilsalisilik asit ciddi vasküler has-
tal›klardan korunmak için önerilmektedir9.
Ancak ASA’›n tüm hastalara eflit flekilde et-

ki etmedi¤i ve baz› hastalarda bu ilac›n kul-
lan›m›na karfl› direnç oldu¤u bilinmekte-
dir10,11. ASA direncini baz› testlerle belirle-
mek mümkündür. (tablo-2)

Kad›n hastalarda, yafll› bireylerde, hemoglo-
bin seviyesinin düflük oldu¤u bireylerde ve
diabet hastalar›nda ASA direncinin daha s›k
görüldü¤ü bildirilmifltir11. ASA direnci olu-
flum mekanizmalar› henüz tam olarak ayd›n-
lat›lamam›fl olup, bu konuda çok say›da
araflt›rma yürütülmektedir. Klopidogrel ase-
tilsalisilik asitten çok daha pahal›d›r ve ase-
tilsalisilik aside dirençli olan hastalarda kul-
lan›l›r. Klopidogrelin antitrombositik aktivite-
si kalp krizi, felç ve periferal damar yetersiz-
liklerinin önlenmesinde asetilsalisilik asitten
daha fazlad›r. Klopidogrelin antitrombositik
aktivitesinin geri dönüflümü yoktur ve etkisi
trombositin yaflam süresince devam eder ki
bu da yedi ile on gündür11. Dipridamol ise
asetilsalisilik asit ve klopidogrel kadar kuv-
vetli bir antitrombositik aktiviteye sahip de-

¤ildir. En önemli özelli¤i etki-
sinin geri dönüfltürülebilir ol-
mas›d›r. ‹lac›n al›n›m› durdu-
rulduktan 24 saat sonra etki-
sini kaybeder2.
Trombositler inhibe edildikle-
rinde serbest kan yaradan
daha fazla süreyle akar ve
primer hemostaz›n sa¤lan-
mas› daha uzun zamanda
gerçekleflir. Sonuç olarak ka-
nama zaman› uzar12. Ancak
baflka kanama bozuklu¤u

yoksa primer hemostaz üzerindeki etkileri
minimaldir. Antitrombositikler kanama za-
man›n› iki kat›na ç›kartabilseler de bu de¤er
hâlâ normal s›n›rlar içerisinde kalabilir. Baz›
yay›nlar asetilsalisilik asit kullanan hastalar›n
%20 ile %25’inin anormal kanama zaman›-
na sahip oldu¤unu göstermifltir. Antitrom-
bositik ilaç kullanan hastalar›n kanama za-
man› uzun olabilir ama bu, klinik olarak an-
laml› olmayabilir çünkü dental tedavilerden
sonra geliflen birçok kanama lokal hemos-
tatik ajanlarla kontrol alt›na al›nabilmekte-
dir. 
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ASA direncini belirlemek 
amac›yla kullan›lan yöntemler
� Kanama zaman›
� Ifl›k transmisyon agregometrisi
� PFA-100 (trombosit ifllev inceleyicisi)
� Ultegra-RPFA (h›zl› trombosit ifllev testi)
� P›ht›laflma zaman›
� Tam kan agregometrisi
� Trombosit agregasyon oran›
� Ak›m sitometrisi
� Kan veya idrar tromboksan B2 düzeyi
� Trombosit yüzey proteinlerinin ölçümü
(Tablo-2)

Antikoagülan
tedavisi 
alt›ndaki 

hastalar›n
INR’sinin 
2.0-3.0 

aras›nda 
olmas› 

önerilir. 



Ardekian ve arkadafllar›13 difl çekimi önce-
si düflük doz ASA kullanan ve ASA kullan-
may› durduran toplam 39 hasta üzerinde
operasyon sonras› kanamay› incelemifller-
dir. 19 hasta 100mg ASA
kullan›rken 20 hasta difl çe-
kiminden yedi gün öncesin-
de ASA kullanmaya ara ver-
mifltir. ‹fllemden bir saat ön-
cesinde kanama zamanlar›
ölçülmüfl, ASA kullanan
hastalarda ortalama kana-
ma zaman› ASA kullanma-
yan hastalara göre yüksek
bulunmufltur. Fark istatistik-
sel olarak anlaml› olmas›na
ra¤men ASA kullanan has-
talar›n hiçbirinde kanama
zaman› normal s›n›rlar üzerinde saptanma-
m›flt›r (2dk-10dk). Bu çal›flmaya dahil edi-
len 33(%85) hastada operasyon s›ras›nda-
ki kanama kontrolü gaz tamponlar ve dikifl-
lerle sa¤lanm›fl, alt› hastada ise traneksa-
mik asit kullan›lmas› gerekmifltir. Araflt›r-
mac›lar yapt›klar› çal›flmada hiçbir hastan›n
operasyon sonras›nda kanama problemi
yaflamad›¤›n› rapor etmifllerdir. 
Eskiden yap›lan yay›nlarda difl çekimleri ve
gingival cerrahi giriflimlerden sonra ASA
kullanan hastalarda kanama komplikas-
yonlar› bildirilmifl, ancak bu komplikasyon-
lar›n ASA kullanmaktan m› yoksa baflka
problemlerle mi iliflkili oldu¤u kesinlik ka-
zanmam›flt›r9, 14.
Baz› yay›nlar klopidogrel ve dipridamol kul-
lanan hastalar›n ASA kullanan hastalardan
daha fazla risk alt›nda olmad›¤›n› belirtmifl-
lerdir15. Yap›lan bu yay›nlarda antitrombo-
sitik ilaçlar›n dental cerrahi giriflimler önce-
sinde durdurulmamas› gerekti¤i önerilmek-
tedir. Ancak ASA ve klopidogrel ayn› anda
kullan›lmaktaysa giriflimin hastane flartla-
r›nda yap›lmas›n› uygun görmektedirler15. 
Varfarin günümüzde antikoagülan tedavi-
sinde en yayg›n kullan›lan ilaçt›r. Varfarin K
vitamininin antogonistidir. K vitamini p›ht›-
laflma faktörlerinin (II, VII, IX, X) sentezi için
gereklidir. Varfarin, K vitamini sentezini an-

tagonize eder, bunun sonucunda da p›ht›-
laflma faktörleri ve gerekli proteinler sen-
tezlenemedi¤i için bir antikoagülan etki or-
taya ç›kar. Varfarinin antikoagülan etkisinin

yan›s›ra antitrombositik etkisi
de vard›r. Varfarin, K vitamini
üretimini %30-50 aras›nda
azalt›r ve bu da koagülasyon
sisteminin bozulmas›na ne-
den olur2.
Varfarin tedavisi durduruldu-
¤unda güvenli cerrahi için
INR de¤erinin 1.5 civar›na
dönmesi yaklafl›k dört günü
bulmaktad›r. Varfarin tedavi-
sine tekrar bafllad›ktan sonra
INR de¤erinin 2.0 civar›na
ulaflmas› için en az üç gün

gerekmektedir. Bu durumda hastan›n cer-
rahi ifllemden iki gün öncesiyle iki gün son-
ras› aras›nda kalan zaman diliminde trom-
boembolizm riski artar2. 
Blinder ve arkadafllar›16 antikoagülan kulla-
nan hastalarda INR de¤eri ve postoperatif
kanama aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmak için
249 hasta üzerinde yapt›klar› çal›flmada INR
de¤eri ve postoperatif kanama aras›nda
herhangi bir anlaml› iliflki saptayamad›klar›n›
belirtmifllerdir. Yapt›klar› bu çal›flma sonu-
cunda tek difl yada birkaç difl çekimi için
hastalar›n antikoagülan tedavilerinde her-
hangi bir de¤ifliklik yapmalar›n›n gerekmedi-
¤ini savunmufllard›r. 
Gantam ve arkadafllar›17 yapt›klar› benzer
bir çal›flmada aspirin kullanan 51 hastada,
aspirin kullan›m› kesilmeksizin oral cerrahi
ifllemler gerçeklefltirmifllerdir. Tüm hastalar-
da kanama zaman›n›n normal s›n›rlar içinde
oldu¤u bildirilmifltir. Hastalardan bir tanesi
d›fl›nda hiçbirinde cerrahi uygulama esna-
s›nda ciddi kanamayla karfl›lafl›lmam›flt›r,
vakalar›n hiçbirinde postoperatif kanama
gerçekleflmemifltir.
Wahl ve arkadafllar›18 sürekli antikoagülan
tedavisi gören 950 hastada yap›lan 2400
cerrahi ifllem sonras› hastalar›n sadece 12
(<%1.3) tanesinde lokal hemostatik önlem-
lerle kontrol alt›na al›namayan kanama olufl-
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Hastalarda ASA
ve klopidogrel 

ayn› anda 
kullan›lmaktaysa
cerrahi giriflimin

hastane
flartlar›nda 
yap›lmas› 
uygundur.
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tu¤unu bildirmifllerdir. Antikoagülan tedavi-
sinin kesildi¤i durumlarda oluflan embolik
komplikasyon s›kl›¤›n›n kanama komplikas-
yonlar› s›kl›¤›n›n üç kat› oldu¤una dikkat çe-
kilmifltir. Düflük doz ASA kullan›m›yla ilgili
yap›lan birçok çal›flma, difl çekimlerinden
önce ilac›n kullan›m›n›n durdurulmas›n›n ge-
rekli olmad›¤›n› savunmaktad›r9 .
Kearon ve arkadafllar›19 antikoagülan kulla-
n›m›na devam ettirilen hastalarda uygula-
nan 2014 oral cerrahi ifllem sonras›nda olu-
flan ciddi kanama komplikasyonu say›s›n›
12 (%0.06), antikoagülan tedavisine geçici
olarak ara verilen bireylerde uygulanan 537
oral cerrahi ifllem sonras›nda oluflan ciddi
embolik komplikasyon say›s›n› 5 (%0.9)
olarak bildirmifllerdir. Oranlar karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda ciddi embolik komplikasyon riskinin
daha yüksek olmas› dikkat çekicidir.
Günümüzde kardiyovasküler bozuklu¤u
olan hastalar›n ço¤u antitrombositik ve/ve-
ya antikoagülan ilaç kullanmaktad›r. Litera-
tür taramas›nda, oral cerrahi giriflimler ön-
cesinde bu ilaçlar›n üç-dört gün öncesin-
den b›rak›lmas›n› destekleyen çal›flmalar
oldu¤u gibi, yak›n tarihlerde yay›nlanm›fl,
tromboembolizm riskini düflürmek için ilaç
tedavisine devam edilmesi gerekti¤ini ve
bunun cerrahi sonras› kanamayla iliflkisinin
olmad›¤›n› savunan çal›flmalar da bulun-
maktad›r20,21. 

Sonuç olarak bu ilaç gruplar›n› kullanan
hastalarda kanamal› difl hekimli¤i uygula-
malar›, özellikle de cerrahi ifllemler planlan›r-

ken öncelikle hastalar›n bu ilaçlar› hangi
sa¤l›k sorunlar› nedeniyle kulland›¤›

araflt›r›lmal›d›r. Edinilen bilgiler do¤rul-
tusunda tromboemboli riskinin dere-
cesi ve uygulanacak cerrahi ifllemin

cinsine göre kifliye özel yaklafl›m be-
nimsenmelidir22. En iyi tedavi yöntemini

belirlemek için hastan›n hekimiyle konsül-
tasyona gidilmelidir23,24. Hastaya ait INR de-
¤eri ö¤renilmeli, olas› kanama problemine
karfl› hasta bilgilendirilmelidir. Hekim, olas›
kanama müdahalesi için gerekli bilgi, mal-
zeme ve ekipmana sahip olmal›, cerrahi
müdahalelerin türüne göre yeri ve zaman›-
n› do¤ru belirleyebilmelidir.�
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D iflhekimli¤inde giderek önem kaza-
nan “malpraktis” konusu, yayg›n
kullan›m›yla, hekimlikte meslek ku-

suru, etik ve deontoloji d›fl›nda hukuki yön-
den de ele al›nmas› gereken bir olgu haline
geldi. Dr. Diflhekimi Hüseyin Afflin, diflhe-
kimli¤inde karfl›lafl›lan mesleki kusurlar›n
nedenlerini ve sorunun çözümüne iliflkin
önerilerini hasta-hekim iliflkilerinde bak›m
standard› yönünden ele ald›.

Diflhekimi/hasta iliflkisinin 
kurulmas›
Genel olarak diflhekimi/hasta iliflkisi söz-
leflmeye dayan›r. Diflhekimlerine karfl› aç›-
lan davalar sözleflme veya haks›z fiil huku-
kuna dayand›r›labilir. Diflhekimi/hasta ilifl-
kisi kurulmad›kça, diflhekimi t›bbi malprak-
tis nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Mesleki sorumlulu¤a maruz kalmay› azalt-
man›n en etkili yolu, etkin bir ba¤lant›n›n
sa¤lanmas›d›r. Böyle bir ba¤lant›, yanl›fll›k-
lar›, yanl›fl anlamalar›, yanl›fl beklentileri ve
davalar› önler. Diflhekimi bafllang›çta fazla
zaman gerektirebilen ayr›nt›larla u¤raflarak
ba¤lant›n›n kalitesini artt›rabilir; fakat so-
nunda hekim zaman›ndan, gücünden, has-
ta ise masraflardan tasarruf etmifl olur.
Hastayla kesintisiz tart›flmalar yap›labilme-
si için zaman sa¤lanabilir. Hasta soru sor-
mas› için teflvik edilebilir.

Diflhekimi/hasta iliflkisinin 
sonland›r›lmas› 
Diflhekimi/hasta iliflkisinin sonlanmas› da
sözleflmeye dayanmal›d›r. Art›k tedavi ge-
rekmiyorsa veya hasta iliflkiyi sonland›r›-
yorsa, mesleki hizmeti sa¤lama yükümlü-

Adli T›p Kurumu
huseyinafsin@hotmail.com   
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lü¤ünü sonland›rmak isteyen diflhekimi,
hastaya yeterli ve zaman›nda bildirimde
bulunmal›d›r. Gereken durumlarda hastay›
üstlenecek bir diflhekimine göndermeli ve
gerekli olan tüm kay›tlar ve bilgi de sa¤-
lanmal›d›r. Hastan›n hekim taraf›ndan er-
ken b›rak›lmas›, terk edilmesi bir davaya
yol açabilir. 

Hangi durumlarda hasta-hekim
iliflkisi sonland›r›l›r?
Diflhekiminin hastan›n bak›m›n› b›rakmas›-
n›n hakl› görülece¤i durumlar flunlar olabi-
lir: 
• Hasta taraf›ndan faturan›n ödenmemesi, 
• Hastan›n verilen randevulara gelmemesi, 
• Hastan›n diflhekiminin önerilerini uygula-
mamas›, 
• Hastan›n diflhekimini davayla tehdit et-
mesi. 
Bu koflullar alt›nda dahi diflhekiminin, difl-
hekimi/hasta iliflkisini sonland›rmada ge-
rekli basamaklar› izlemesi ak›ll›ca bir ifl
olur.

Terk etme eyleminden kaç›nma
Diflhekimi hasta iliflkisinin sonland›r›lma-
s›nda ilk olarak göz önüne al›nacak nokta,
hastan›n durumudur. E¤er hastan›n duru-
mu acil bir tedaviyi gerektiriyorsa diflhekimi
gerekli bak›m› sa¤layarak hastan›n duru-
munu stabil bir hale getirmeli ve daha son-
ra olgunun bak›m›ndan çekilmeyi düflün-
melidir. Acil bir bak›m› gerektiren bir hasta-
n›n tedavisini b›rakmak hastay› risk alt›na
sokar ve böyle bir durumda hastan›n terk
edilmesi iddialar› ortaya ç›kar. 
En iyi yöntem, hastayla iliflkinin sonland›r›l-
mas› durumunun tart›fl›lmas›d›r. Bu durum
hastaya bildirilmeli, hastan›n kart›na kay-
dedilmelidir. E¤er hastayla bu durumu tar-
t›flmak imkans›z ise hastaya tahahütlü bir
mektup gönderilmesi yeterli bir koruma
sa¤layacakt›r.
Diflhekimi hastaya difl kay›tlar›n›n bir nüs-
has›n› daha sonraki tedaviyi yapacak olan
diflhekimine gönderece¤ini bildirmelidir.
Daha sonra iadeli taahhütlü bir mektup

gönderilmelidir. Hasta bu tür bir mektubu
ret ederse diflhekimi mektubu hastan›n
kayd› içerisine koymal›d›r. Bu aflamalar
hastan›n difl kart›nda belirtilmelidir.

Diflhekimli¤inde bak›m standard›
Diflhekimleri, kendilerinden istenilen sonu-
cu garanti etmek veya meydana gelebile-
cek zararlara karfl› kesin güvence vermek
durumunda de¤ildir. Hastaya karfl› olan yü-
kümlülük, uygun dental giriflimin uygulan-
mas›n›, bak›m için gerekli bilgi ve tecrübe-
ye sahip olunmas›n› ve bu bilgi ve tecrü-
beyle giriflimde bulunulmas›n› kapsamak-
tad›r. Bak›m standard›, malpraktis durum-
lar›nda diflhekiminin hatas›n›n de¤erlendiri-
lece¤i objektif bir ölçüt niteli¤indedir. Kabul
edilmifl t›bbi uygulama standard›, özellikle
malpraktis nedeniyle aç›lan davalarda bilir-
kifli olarak görüfl bildirecek olan hekime yol
göstermek aç›s›ndan büyük önem tafl›-
maktad›r.
Diflhekimi-hasta iliflkisi kapsam›nda davac›
konumundaki hastan›n, bir t›bbi malpraktis
davas›nda kendi tedavisini ve bak›m›n› üst-
lenen diflhekiminin, ayn› pozisyondaki di-
¤er bir diflhekiminin sahip olmas› gereken
bilgi ve beceriyi göstermedi¤ini kan›tlama-
s› gerekir. Geliflen teknik olanaklar, bilimsel
yay›nlar›n sayesinde iletiflimin artmas›, top-
lant›lar ve seminerler vas›tas›yla sürekli
e¤itim göz önüne al›nd›¤›nda, mahkemeler
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uzman diflhekimlerinin verdikleri hizmetler-
de bak›m standard›n›n bölgesel farkl›l›klara
tabi olmamas› görüflündedir. Bu nedenle,
büyük bir kent ile daha küçük bir yerleflim
biriminde çal›flan bir uzman›n verdikleri
hizmetler kapsam›nda ayn› standartlar› tut-
turmalar› zorunlu olmaktad›r.

Hastan›n r›zas›n›n al›nmas›
Ayd›nlat›lm›fl onam konseptine göre, has-
tan›n düflünülen ifllemi anlamas› ve bu ifl-
lem için diflhekimine izin vermesi gerek-
mektedir. E¤er diflhekimi izinsiz olarak bir
ifllemde bulunursa veya iznin s›n›rlar›n› ve
amac›n› aflarsa, diflhekimi/hasta iliflkisinin
esas›n› oluflturan sözleflmeyi ihlal edebilir
veya haks›z fiil hukukuna göre kiflisel zarar-
lardan sorumlu tutulabilir.
Hastaya flu konularda bilgi verilmelidir: ‹fl-
lemin tan›m› ve niçin önerildi¤i, komplikas-
yon riski, yan etki, ifllemle ilgili yaralanma,
ifllemin alternatifleri, ifllemin baflar› flans›,
hem ifllemle hem de sonraki bak›mla ilgili
masraflar. Hafif de olsa meydana geldi¤i
bilinen riskler aç›klanmal›d›r. Nadir de olsa,
kal›c› zararlara ve ölüme yol açabilen a¤›r
komplikasyonlar hakk›nda bilgi verilmelidir.

Diflhekimi, hastan›n çabuk onam›n› alabil-
mek amac›yla onu zorlamadan kaç›nmal›-
d›r. Diflhekimi hastada afl›r› derecede iyim-
ser beklentiler yaratabilecek ifadelerden de
kaç›nmal›d›r. Onam formunu hasta ve bir
tan›k imzalamal›d›r. Tan›k tercihen bir aile
bireyi veya t›bbi bak›m ekibinin bir eleman›
olmal›d›r.
E¤er bir hastan›n yap›lacak iflleme sözlü
olarak itirazda bulunmad›¤›n›n yeterli delil-
leri varsa, söz konusu cerrahi ifllem yaz›l›
onam formunda tarif edilmedi¤i gerekçe-
siyle dava edilemez. Bununla birlikte teda-
vinin bafllang›c›nda hastan›n sessizli¤i difl-
hekimine özgürlük tan›maz. 
Bir hastan›n bir diflhekiminden ayd›nlat›l-
m›fl onam› almamas› nedeniyle tazminat
alabilmesi için afla¤›daki noktalar› kan›tla-
mas› gerekir: 
1. Diflhekiminin hastaya alternatif tedavile-
ri, her alternatifin makul derecede önceden
sezinlenebilir önemli risklerini ve tedavi ol-
maman›n risklerini bildirmemifl olmas›; 
2. Hastan›n tedaviyi veya alternatifleri olan
farkl› bir tedaviyi seçmemifl olmas› ve
önemli risklerin ortaya ç›km›fl bulunmas›; 
3. Hastan›n bu nedenlerle kabul etmek zo-
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runda kald›¤› tedavi sonucunda zarar gör-
müfl olmas›. Riskin mevcudiyetinin ve öne-
minin, alternatif yöntemlerin bulunuflunun
ve aç›klanmam›fl olan riskin ortaya ç›k›fl›
nedeniyle hastan›n zarar görmüfl oldu¤u-
nun bilirkifli ifadesiyle gösterilmesi gerekir.

‹yi bir ayd›nlat›lm›fl onam 
ifllemini neler oluflturur?
Ayd›nlat›lm›fl onam afla¤›daki dört eleman›
kapsayan bir ifllemdir. Tart›flma, onam for-
mu, dokümantasyon ve e¤itim materyalleri;
a. Tart›flma: Tart›flma, ayd›nlat›lm›fl ona-
m›n en önemli eleman›d›r. Çünkü ayd›nlat›l-
m›fl onam iyi bir ba¤lant› tekni¤inin genifl-
letilmesine ve diflhekimi/hasta iliflkisinin
kurulmas›na yard›mc› olur. Hastalar kendi
sa¤l›klar› konusunda bilgi edinmek ve bu
konuda verilecek kararlara kat›lma hakk›na
sahiptirler.
b. Onam Formu: Onam formunda hasta-
n›n tart›fl›lan riskleri, yararlar› ve alternatif-
leri anlamas›na yard›mc› olacak yaz›l› bilgi
yer al›r. Onam formunun bir nüshas›n› has-
taya vermek, bir nüshas›n› da hastan›n ka-
y›tlar›na ilifltirmek iyi bir koruyucu önlemdir.
Onam formu onam konusunda yap›lan tar-
t›flmalarla ayn› elemanlar› içermeli ve mes-
lekten olmayan kiflilerin kolayca anlayabi-

lece¤i bir lisanla yaz›lmal›d›r. Onam formu-
nu diflhekimi ve hasta imzalamal›d›r. Has-
tan›n imzas›n›n al›nmas› ifllemi diflhekimi-
nin yard›mc›s›na b›rak›lmamal›d›r. Onam
formunun imzalanmas› s›ras›nda bir flahi-
din bulunmas› gerekli de¤ildir, ancak bir
flahidin bulunmas› önerilir. 
c. Dokümantasyon: Hastan›n kart›na, ya-
p›lm›fl olan tart›flmay› gösteren k›sa bir not
yaz›lmal› ve bu notta, hastan›n yap›lacak
tedaviyi kabul etti¤i belirtilmelidir. Diflheki-
minin hastaya önerileri de belgelenmelidir.
Hastan›n kart›na imzalanm›fl onam formu
ilave edilmelidir.
Örnek:
---/---/--- Hastaya periodontal difl ameliya-
t› önerildi. Riskler, yararlar ve alternatifler
tart›fl›ld›. Hasta önerilen tedaviyi anlad›¤›n›
do¤rulad› ve onam formunu imzalad›.
Dr.--------

d. E¤itim Materyali: Araflt›rmalar, hastaya
sözlü olarak verilen bilgilerin yaklafl›k ola-
rak %30’unun hastalar taraf›ndan hat›rlan-
d›¤›n› göstermifltir. E¤itim broflürleri, bas›l›
bildiriler, uygulanacak ifllemden önceki ve
sonraki talimatlar hastan›n ayd›nlat›lm›fl
karar›n› oluflturmas›na ve tart›flman›n ayr›n-
t›lar›n›n hat›rlanmas›na yard›mc› olur. 
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Aç›k, net ve anlafl›l›r bir dil

Tedavi veya ifllemle ilgili bir aç›klama yap›laca¤› za-
man, hastan›n anlayabilece¤i bir dil kullan›lmal›d›r.
Bir örnek verecek olursak, total protez ifllemi için ay-
d›nlat›lm›fl onam elde edilirken ifllemin safhalar›, üst
çene sabit oldu¤undan, burada protezin alt çenede-
kine nazaran hareketsiz kalma oran›n›n yüksek oldu-
¤u, buna karfl›n alt çenede protezin oynama ihtima-
linin söz konusu olabilece¤i noktalar› anlafl›l›r ifade-
lerle aç›klanmal›d›r. Kullan›lacak ilaçlarla ilgili olarak,
ilac›n kullan›lma nedeni, yan etkiler, muhtemel
komplikasyonlar, alternatif seçimler ve ilac› kullan-
maman›n sonuçlar› aç›klanmal›d›r. ‹lac›n prospektü-
sündeki anlafl›lmas› zor olan k›s›mlar sözlü olarak
aç›klanmal›d›r. Hastan›n kart›na tarihlerle birlikte
kendisine verilmifl olan bilgi kaydedilmelidir.
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Niçin ayd›nlat›lm›fl onam 
al›nmal›d›r?
Ayd›nlat›lm›fl onamla ilgili tart›flmalar ve
dokümantasyon davalar›n aç›lmas›na en-
gel olur. Ba¤lant› hatalar›na, yanl›fl anlafl-
malara ve gerçekd›fl› beklentilere dayal›
olan anlams›z iddialardan, hastan›n ayd›n-
lat›lm›fl onam› elde edilerek kaç›n›labilir. 
E¤er bir dava aç›l›rsa r›za formundaki bel-
geleme ve hastan›n kart›ndaki iyileflme du-
rumuyla ilgili notlar diflhekiminin savunma-
s›nda yard›mc› olabilir. E¤er diflhekiminin
pozisyonunu destekleyecek yaz›l› bir dokü-
mantasyon varsa, mahkemenin risklerin ve
sonuçlar›n aç›kland›¤›na inanmas› daha
muhtemeldir.

Onamla ilgili tart›flman›n içeri¤i
a. Hastan›n sorunu ve uygulanacak ifllem
anlayaca¤› bir lisanla aç›klanmal›d›r.
b. Riskler aç›klanmal›d›r. A¤›r riskler aras›n-

da ölüm, felç ve fonksiyon kayb› yer al›r.
S›k rastlanan riskler aras›nda ise, enfeksi-
yon, kanama, ilave ifllemlerin uygulanma
ihtimali yer al›r. Riskin s›kl›¤› hastaya bildi-
rilmelidir.
c. S›k görülen yan etkiler konusunda has-
taya bilgi verilmelidir. Örne¤in; kanama ve
enfeksiyon gibi.
d. ‹fllemin yararlar› aç›klanmal›d›r.
e. Hastaya baflar› garantisi verilmemelidir.
f. E¤er tedavi reddedilirse muhtemel so-
nuçlar hakk›nda bilgi verilmelidir.
g. Hastan›n soru sormas› teflvik edilmelidir.
e. Hastaya onamdan vazgeçebilece¤i bil-
dirilmelidir.
h. Hastaya baflka bir diflhekiminden ikinci
görüfl alma konusu bildirilmelidir.
i. Mümkünse ifllemin uygulanaca¤› günden
önce riskler hastayla tart›fl›lmal›d›r.

Konsültasyon-ikinci görüfl
Diflhekimi, gerekirse konsültasyon istemeli
veya hastay› baflka bir diflhekimine veya
yere göndermelidir. Zaman›nda istenilen
konsültasyon, diflhekiminin ihtiyatl› dav-
rand›¤›n› düflündürür ve iki diflhekiminin
kaydedilmifl düflünceleri bulundu¤unda
primer hekimin kendini savunabilmesi da-
ha kolaylafl›r.
Bazen konsültasyonu zorunlu k›lan durum-
lar ortaya ç›kabilir. Diflhekimi hastan›n du-
rumunu tedavi edemedi¤inde veya tedavi-
de kullan›lan yöntemler etkili olmad›¤›nda
konsültasyon istenmelidir.
Hastay› gönderen diflhekimi, gönderdi¤i
hekimin ihmalkar eylemlerinden dolay› so-
rumlu tutulmaz. Hastay› gönderen diflheki-
mi ba¤›ms›z olup sadece kendi ihmalkar
eyleminden sorumlu tutulabilir. ‹hmal un-
suru içeren hasta gönderme ifllemlerinde
diflhekimi sorumlu tutulabilir. Bu nedenle,
hekimler bir hastay› baflka bir diflhekimine
veya bir yere gönderirlerken gereken dik-
kati göstermelidirler.

Kay›t tutman›n önemi
Dikkatsizce tutulmufl kötü kay›tlar mahke-
mede kötü bir savunma yap›lmas›na yol
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açabilir. Difllerle ilgili malpraktis olgular›n›n
mahkemede savunulmas›nda kay›tlar›n
do¤ru ve tam olmas›n›n önemi büyüktür. Difl
kayd›n› okuyan herhangi bir kimse onun içe-
ri¤ini de¤erlendirebilmeli, hastan›n bak›m›na
kat›lan kiflileri saptayabilmeli ve difl bak›m›-
n›n ayr›nt›lar›n› ortaya ç›karabilmelidir. 
Muhtemel bir iddia de¤erlendirilirken dava-
c›n›n avukat›n›n izleyece¤i ilk basamaklar-
dan birisi, difl kay›tlar›n› iyi bir flekilde ince-
lemektir. Ço¤u kez, iyi tutulmufl difl kay›tla-
r› bu aflaman›n ötesinde bir hareket izlen-
mesine ve dava aç›lmas›na engel olacakt›r.
E¤er kay›tlarda tedavi seyrinin uygun oldu-
¤u görülüyorsa, ileri sürülen zarar, ifllemin
asl›nda mevcut olan, kabul edilebilir bir risk
grubu içine girer. Öte yandan eksik veya
yanl›fl kay›tlar kaç›n›lmayan bir davan›n
aç›lmas›n› kolaylaflt›r›r ve hastan›n davay›
kazanmas›na yol açabilir. 

Difl kay›tlar›n›n fonksiyonlar›
Hastaya uygulanan bak›m› kronolojik ola-
rak uygulamak, tedaviyi planlamak ve de-
¤erlendirmek, tedaviyi sa¤layanlar aras›n-
daki ba¤lant›y› s›klaflt›rmak, araflt›rma için
klinik verileri sa¤lamak ve mesleki ihmal
davalar›n›n savunulmas›nda gerekli olan
delilleri sa¤lamakt›r. 

Hasta kay›tlar›nda bulunmas› gereken
bilgiler:
Her hastan›n kay›tlar›nda afla¤›daki konular
yer almal›d›r:
1. T›bbi anamnez
2. Alerjiler veya ilaç hassasiyetleri
3. Kulland›¤› ilaçlar›n listesi
4. Hastan›n madde ve alkol kullan›m›yla ilgi-
li bilgi
5. Özellikle anormalliklere dikkat ederek fizik
muayene sonuçlar›
6. Her randevudan sonra hastal›¤›n ilerleyi-
fliyle ilgili notlar
7. Özel ifllemler veya ameliyatla ilgili, tan›k
huzurunda imzalanm›fl onam formu.
8. ‹laçlar, tedaviler, sonuçlarla birlikte tan›lar.
9. Hastan›n ilaçlara, tedavilere veya ifllem-
lere cevab›.

10. Hastan›n önerilere uymamas›, iflbirli¤ini
reddetmesi veya randevular›na sad›k kal-
mamas›. Atlanm›fl randevular belgelenme-
lidir. Ayr›ca telefonla konuflmalar veya gön-
derilen mektuplar da kaydedilmelidir.
11. Radyoloji ve laboratuar raporlar› tarih-
leriyla birlikte kaydedilmelidir. ‹stenilen la-
boratuar testleri, testlerin sonuçlar› ve yo-
rumlar› da yaz›lmal›d›r.
12. Hastaya verilen talimatlar, hastayla ya-
p›lan tart›flmalar kaydedilmelidir.
13. Di¤er diflhekimleriyle yap›lan konsül-
tasyonlar kaydedilmelidir. Konsültanlar›n
verdikleri cevaplar tarih ve zaman göstere-
rek yaz›lmal›d›r. 
Hastan›n flikayetleri tarih ve zaman göste-
rilerek kaydedilmelidir. Kay›tlar mümkün
oldu¤unca ayr›nt›l› tutulmal›d›r. Kay›tlarla
bulgular tam olarak tan›mlanmal›d›r. K›sa
ifadeler kullan›l›rken dikkatli olunmal›d›r.
Örne¤in ‘postoperatif kontrol’ gibi. Bu tür
k›sa ifadeler hastaya uygulanan bak›m›n
yetersiz bir dokümantasyonu olabilirler.
‹fadeler kesin, mesleki, tam ve do¤ru olma-
l›d›r. Taml›k kay›t›n uyumlu oldu¤undan
emin olunmas›n› içerir. Hekimin yorumla-
r›ndaki uyumsuzluklar, di¤erleri taraf›ndan
ilave edilenler kay›tta aç›klanmal›d›r.
E¤er sorumluluk davas› aç›lm›flsa, iyice
belgelenmifl, okunakl›, iyi bir flekilde dü-
zenlenmifl t›bbi bir kay›t difl hekiminin sa-
vunmas›nda büyük önem tafl›r. Belgeleme
hastan›n kimli¤inin saptanmas›na yard›mc›
olur, tan›y› ve tedaviyi destekler ve tedavi-
nin sonuçlar›n› belgeler. Tüm orijinal filimler
difl kay›tlar›n›n orijinal nüshalar›yla birlikte
muhafaza edilmelidir. Röntgen filmleri, si-
gorta flirketlerine, avukatlara veya di¤er
diflhekimlerine gönderilebilmesi için iki
nüsha fleklinde ço¤alt›lmal›d›r. Orijinal fi-
limler asla hastan›n dosyas›ndan ç›kart›l-
mamal›d›r. Röntgen filmleri 5 y›l süreyle
muhafaza edilmelidir.

Difl kay›tlar›n›n gizlili¤i
Hastayla ilgili bilgilerin aç›¤a vurulmas›,
diflhekimi–hasta iliflkisini zedeler. Diflheki-
mi ile hasta aras›ndaki bilgi al›fl verifli gizli
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tutulmal›d›r. Diflhekimleri hastayla ilgili bil-
gileri gizli tutma sorumlulu¤undad›r. Hasta-
n›n izni olmaks›z›n hiçbir bilgi aç›¤a ç›kar›l-
mamal›d›r. Hastayla ilgili bilgileri aç›¤a ç›-
karan diflhekimi sorumlu tutularak cezalan-
d›r›labilir.

Telefon konuflmalar›n›n hastan›n
kart›nda belgelenmesi
Belgelenmesi unutulan telefon konuflmala-
r› çok önem tafl›yabilir. Bir telefon konufl-
mas›n›n, yap›ld›ktan sonra mümkün oldu-
¤unca en k›sa bir süre içerisinde belgelen-
mesi gerekir. Bir hasta bir sorun nedeniyle
muayenehaneye telefon etti¤i zaman, bu
konuflmay› hastan›n kart›nda belgelemek
gerekir. Konuflmalar›n önemli ayr›nt›lar›, ör-
ne¤in konuflman›n yap›ld›¤› tarih ve zaman,
kiminle konufluldu¤u, konuflmaya kimin
cevap verdi¤i, konuflmada neyin tart›fl›ld›¤›
noktalar› önemlidir. Ayr›ca hastayla ilgili bil-
gi ve hastan›n durumu da kaydedilmelidir.
Bir iddian›n bulunmas› halinde belgeleme
yap›lmam›flsa, tart›flmalar›n ayr›nt›lar› ve
özel talimatlar›n savunulmas› son derece
güçtür. Genellikle, bir telefon konuflmas›
belgelenmedi¤inde iddia mahkeme afla-
mas›na var›rsa, diflhekiminin sözleri neyin
meydana geldi¤i konusunda hastan›n söz-
lerine karfl› bir hal al›r. Belgelenme yap›l-

mazsa hastan›n haf›zas› günde 20-30 has-
tayla konuflan diflhekiminin haf›zas›ndan
daha güvenilir bir hal alabilir.

Risk Yönetimi
Muhtemel ve gerçek malpraktis risklerinin
tespit edilerek de¤erlendirilmesi ifllemine
risk yönetimi denir. Sürekli mesleki e¤itim,
personel e¤itimi, belgeleme, olay›n bildiril-
mesi, ayd›nlat›lm›fl onam iflleminin uygu-
lanmas› ve mukaveleye dayal› sözleflme
risk yönetimlerine örnek oluflturur. 
Her diflhekimi beklenmeyen sorunlarla,
tahmin edilmeyen komplikasyonlarla ve
gerçek hüner veya karar verme yanl›fll›kla-
r›yla karfl›laflabilir. Hastada zarara neden
olan bir olay mesleki ve dikkatli bir flekilde
ele al›nmal›d›r. Olay bir difl klini¤inde mey-
dana gelmiflse, klini¤in sorumlusuna bildi-
rilmelidir. Fakat hastaya ve onun sorunu-
nun çözümüne de dikkat edilmelidir. Has-
tayla iletiflimdeki kopukluk malpraktis da-
vas›n›n önde gelen nedenlerinden birisidir.
Bu nedenle, diflhekimi afla¤›daki hususlar›
yerine getirmelidir.
1.Hastayla ilgili bilgiyi kendisine aç›klamal›-
d›r. 
2.Hastada ters etki yapabilecek elefltiriden
kaç›n›lmal›d›r.
3.Hastan›n ailesiyle s›k s›k görüflülmelidir.
4.Hastaya harcanan zaman miktar› özellik-
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le kiflinin gerçeklerden uzaklaflmas›na e¤i-
lim yaratacak modern teknolojiler kullan›l-
d›¤› zaman artt›r›lmal›d›r.

Hasta beklentileri ve bunlar›n
karfl›lanmas›
Hastalar, s›kl›kla diflhekimlerinin kar›fl›kl›kla-
r›ndan, tedavi plan›ndan, diflhekiminin bu-
lunmay›fl›ndan, sorulara ve telefonlara ce-
vap verilmeyiflinden flikayet ederler. Perso-
nelle ba¤lant› eksikli¤inin giderilmesi, perso-
nelin e¤itilmesi, iflbirli¤inin teflvik edilmesi ve
güvenin sa¤lanmas› önemlidir. Hemflirelerin
ve personelin e¤itimi malpraktis iddialar›n›
anlaml› derecede azaltabilir. 
Hastayla, sakin bir flekilde kesintisiz olarak
konuflulmal›d›r. Ne oldu¤u ve zarar› hafif-
letmek için neyin gerekece¤i aç›klanmal›-
d›r. Sakinlik, diflhekiminin ilgili oldu¤unu,
endifleli olmad›¤›n› gösterir. Hasta ve aile-
sine harcanan zaman ise, onlara meydana
gelmifl olan zarar›n ve istenmeyen sonucun
giderilmesi konusunda diflhekiminin de-
vaml› flekilde ilgili oldu¤unu gösterir.

Cerrahi giriflimden önce
Diflhekimiyle ilgili bir sorun ç›kt›¤›nda, rahat
bir hasta daha fazla iflbirli¤i yapan ve daha
duyarl› olan bir hastad›r. Buna karfl›n, kendi
bak›m› konusunda düflmanca hisler besle-
yen bir hastan›n diflhekiminin eylemleriyle il-
gili olmazsa bile her olumsuz sonuçta heki-
mi sorumlu tutmas› daha muhtemeldir. Ge-
nellikle cerrahi giriflimin baz› kaç›n›lmayan
riskleri bulundu¤u kabul edilmektedir. Bu
nedenle, mümkünse önceden bir hastayla
düflünülen cerrahi giriflimle ilgili ayr›nt›l› bir
tart›flma yap›lmal›d›r. Bu tart›flma hastaya
bütün seçenekleri düflünme f›rsat›n› verir.
Çeflitli alternatifler riskleri ve yararlar›yla bir-
likte aç›klanmal›d›r. Bir komplikasyon mey-
dana geldi¤i zaman belgelenmeli ve hasta-
ya onun hakk›nda bilgi verilmelidir. 

Kullan›lan kelimeler bile önemli
Diflhekimi gerçek sorunun, amac›n›n d›fl›n-
da anksiyete ve korkuya yol açacak ayr›n-
t›larla birlikte olaylar› anlatmaktan kaç›nma-

l›d›r. Konuflma s›ras›nda diflhekimi ‘ihmal’,
‘malpraktis’, veya ‘hata’ gibi baz› terimleri
kullanmaktan kaç›nmal›d›r. Hastaya kompli-
kasyonlar›n meydana gelmifl oldu¤u belirti-
lip böyle bir olay›n ayd›nlat›lm›fl onam s›ra-
s›nda bir olas›l›k olarak tart›fl›lm›fl oldu¤u ha-
t›rlat›lmal›d›r. 
Cerrahi giriflim s›ras›nda meydana gelmifl
olan yaralanmalar›n onar›m› için as›l ifllem
s›ras›nda hata düzeltilmemiflse, ikinci bir ay-
d›nlat›lm›fl onam gerekebilir. Onar›m ifllem-
lerinin aç›klanmas› oldukça ayr›nt›l› olmal›-
d›r. ‹fllemle ilgili risk ve komplikasyonlar ta-
mamen aç›klanmal›d›r. Yaralar›n onar›lmas›,
enfeksiyon olas›l›¤›n›n önceden tahmin edil-
mesi ve yeniden bir cerrahi giriflime haz›rla-
n›lmas› gibi noktalar göz önünde bulundu-
rulmal›d›r. Ve mümkün oldu¤unda yap›lma-
l›d›r. Çünkü bu tür olaylara zaman›nda ce-
vap verilmesi genellikle sorunun yat›flt›r›lma-
s›nda etkili olur. 
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Deklarasyon kay›t alt›na al›nmal›
Bak›m sorumlulu¤unun baflka bir diflheki-
mine devredilmesi hastan›n onay›n› gerek-
tirir. Sorumlulu¤un devredildi¤i kay›tla bel-
gelenmelidir. Konsültan›n ça¤r›lma nedeni
kaydedilmelidir. Bu durum hastaya önce-
den anlat›lmal›d›r. Bu flekildeki bir davra-
n›fl, diflhekimi hasta iliflkisinde hastan›n
güvenini desteklemesinde ve hastan›n kor-
kular›n›n giderilmesinde önem tafl›r. Hasta-
n›n avukat› ihmal delillerini ortaya ç›karabil-
mek için t›bbi kay›t›n her parças›n› inceler.
Unutulmufl noktalar, çeliflkiler, gecikmeler,
zamanla ilgili eksiklikler, okunamayan yaz›-
lar, silme ve de¤ifliklikler kuflkusuz diflheki-
mi aç›s›ndan olumsuz bir durum yarat›r.
T›bbi kay›tlar mahkemede önemli delil nite-
li¤i tafl›rlar. 
Üstün körü düzenlenmifl yanl›fl veya ola-
naks›z kay›tlar haks›z malpraktis iddialar›n›
destekleyebilir. T›bbi kay›t hastan›n bak›-
m›ndan meydana gelen olaylar›n yaz›l› ola-
rak anlat›m›d›r. T›bbi kay›tlar›n incelenme-
siyle bu olaylar›n analizi hekimin hastan›n
de¤erlendirilmesiyle ilgili düflünceleri ve
muhtemel olaylar›n ele al›nma plan›n› orta-
ya ç›kar›labilir.
Çeliflkili ifadelerin kullan›lmas›ndan kaç›n›l-
mal›d›r. Diflhekimleri maruz kalmalar› muh-
temel olan riskleri kontrol etme konusunda
çeflitli f›rsatlara sahiptirler. ‹htimam göste-

rilmesi, özel risk alanlar›na ve ifllemlere dik-
kat edilmesi en etkin flekilde risk ve olgu
yönetimi sa¤layarak sorumlulukla ilgili so-
runlar› azalt›r. Diflhekiminin alçak gönüllü
bir tutum içinde bulunmas› gerekir. Fakat
kendini savunucu veya suçu kabullenici bir
tutum sergilenmemelidir. Diflhekiminin lo-
kal kurallar ve düzenlemelerin yan› s›ra bu-
rada aç›klanm›fl olan genel kavramlar› bil-
mesi ona mesleki sorumluluk alan›nda ko-
ruma sa¤lar.�

*Bu makale Dr.Diflhekimi Hüseyin Afflin’e ait olup, Diflhekimi
Füsun fieker Karagören taraf›ndan düzenlenmifltir. Yaz›n›n
tamam›na www.ido.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
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Silikozis çeflitli meslek kollar›nda ser-
best silika tozlar›na maruz kalmak so-
nucu oluflan kronik, diffüz, granülo-

matöz, interstisyel akci¤er tutulumuyla
seyreden mesleki bir hastal›kt›r. Silikozis
halen dünya yüzeyinde en s›k rastlan›lan
meslek hastal›¤›d›r. Hastal›k, al›nan önlem-
lerle, geliflmifl ülkelerde azal›rken az gelifl-
mifl ülkelerde ciddi bir halk sa¤l›¤› sorunu
olmaya devam etmektedir. 1991-1995 y›l-
lar›nda Çin’de 500 bin vaka kaydedilmifl ve
her y›l 24 bin iflçinin öldü¤ü bildirilmifltir. fiu
anda Amerika Birleflik Devletleri’nde 1 mil-
yon kiflinin serbest silika kristal tozlar›na
maruz kald›¤› ve bunlardan yaklafl›k 49 bi-
ninde silikozis geliflece¤i tahmin edilmek-
tedir. ABD‘de y›lda 300 kifli bu hastal›ktan
ölmektedir.

Etkenler neler?
Serbest kristalin silika yerkabu¤unda en
çok bulunan (% 25) mineraldir. Kum, granit
kayalar, kum tafllar›, çakmak tafl›, kil ve ba-
z› kömür veya metal cevherlerinde de bulu-
nur. En s›k rastlan›lan üç formu, kuvars, tri-
mit ve kristobalit’tir. Solunabilir silika tozla-
r› ç›plak gözle görünmeyebilir, havada
uzun süre kalabilir ve bu nedenle de çevre-
dekilere zarar verebilir.
Silika ayr›ca International Agency for Rese-
arch on Cancer (IARC) taraf›ndan Grup 1
akci¤er karsinojeni olarak kabul edilmifltir.

Riskli ifller
� Madenciler
� Tafl ocaklar›
� Kuvars de¤irmenleri

Silikozis ve Difl Laboratuar Teknisyenlerinde 

Silikozis Riski

Silikozis s›k rastlan›lan 
meslek hastal›klar›ndan. Difl

laboratuarlar›nda kullan›lan baz› 
malzemeler silikozis riskine yol açar. Yo¤un
silika tozuna maruz kal›nmas› halinde, uzun

vadede ölümle sonuçlanan hastal›klarla
karfl› karfl›ya kal›nabilir. 



� Kum püskürtme-kumla düzeltme/te-
mizleme iflleri

� Kara yolu iflçileri, tünel kaz›c›lar
� Dökümcüler
� Cam sanayii, seramik, vitray yap›m›
� Çimento üretimi, kiremit, tu¤la üretimi
� Çanak/çömlek yap›m›.

Hastal›¤›n geliflimi ve 
klinik seyri
Silikozis hastal›¤›n›n oluflumu, solunan ha-
vadaki silika partiküllerinin konsantrasyo-
nu, maruziyet süresi, partiküllerin kristal
yap›s›, partiküllerdeki serbest silika oran›
ve partikül büyüklü¤ü taraf›ndan belirlenir.
Solunarak akci¤erlere yerleflen silika kris-
tallerine karfl› oluflan immün cevapla akci-
¤erlerde giderek fibrozise yol açan bir sü-
reç bafllar. 
Klasik silikozis, maruziyetin bafllang›c›ndan
10-30 y›l sonra geliflir. Basit silikozis hasta-
lar›nda önemli bir belirti yoktur, fakat akci-
¤er grafisinde daha çok üst alanlarda nö-
düler ve çizgisel opasiteler görünür. Baz›
olgularda ise hastal›k ilerleyerek solunum
yetersizli¤i ve ölümle sonlanabilen bir flek-
le girer (Progresif Masif Fibrozis-PMF). Ak-
selere Silikozis, solunabilir serbest silika
düzeyi çok yüksek oldu¤unda, 7-10 y›l gibi
sürede geliflen tablodur. Bu olgularda flika-
yetler fazlad›r ve yaflam süresi de k›sal›r.
Akut Silikozis, nadiren çok yo¤un silika to-
zuna maruziyet sonras›, aylar veya 1-2 y›l
içinde öksürük, zay›flama ve nefes darl›¤›y-
la bafllay›p ölümle sonlanan a¤›r bir tablo-
dur.

Difl teknisyenli¤inde 
silikosiz riski
Metal yüzeylerin temizlenmesi, boyaya ha-
z›rlanmas› amac›yla yap›lan kum püskürt-
me ifllemleri çeflitli ifl kollar›nda uygulan-
makta ve silikozis riskinin en yüksek oldu-
¤u ifllemler aras›nda bulunmaktad›r. Difl la-
boratuarlar›nda kullan›lan baz› malzemeler
ve ifller de silikozis riskine yol açmaktad›r.

Difl teknisyenli¤i iflleri aras›nda tozlar›n ka-
r›flt›r›lmas›, kal›plar›n ç›kar›lmas› ve kum
püskürtülerek düzeltmelerin yap›lmas›,
parlatma ifllemleri s›ras›nda silika aç›¤a ç›-
kabilmektedir. Kil ve porselen materyal
içinde silika oranlar› %70’e kadar varabil-
mektedir. Silikozis d›fl›nda yine difl teknis-
yenli¤i s›ras›nda maruz kal›nabilin krom, ni-
kel tozlar›na ba¤l› olarak da silikosize ben-
zer pnömokonyoz olgular› görülebilmekte-
dir.  
1994-2000 y›llar› aras›nda ABD’nin befl
eyaletinde difl teknisyenleri aras›nda 9 olgu
tespit edilmifltir. Yunanistan’da yap›lan bir
çal›flmada difl teknisyenleri aras›nda
%10’a yak›n pnömokonyoz bildirilmifltir.
Baflka bir çal›flmada da pnömokonyoz ora-
n›, çal›fl›lan y›l say›s›na göre %3.5’dan
%22’ye kadar de¤iflmektedir. Türkiye’de
de çeflitli olgu bildirimleri bulunmaktad›r. 

Difl teknisyenleri ne yapmal›?
Difl teknisyenleri, silikan›n zararlar› ve kon-
trol önlemleri hakk›nda e¤itilmelidir.
Maruziyetin önlenmesi için flu önlemler al›-
nabilir:

� Silika içiren maddelerin yerine silika
içermeyen maddelerin kullan›m› (abra-
ziv madde olarak silika kumu yerine
Alüminyum oksidin kullan›lmas›.

� Silika tozu oluflturan kayna¤›n izole
edilmesi (kal›p ç›karma ifllemlerinin su
alt›nda yap›lmas› gibi)

� Tozun, olufltu¤u kaynaktan mühendislik
önlemleriyle uzaklaflt›r›lmas› (lokal kuv-
vetli aspirasyon )

� Uygun solunumsal koruyucu maskele-
rin kullan›m›�

Kaynaklar
1. CDC.Silicosis in dental laboratory technicians—five states, 1994–2000. MMWR /

2004;53:195–197.
2. Frudarakis ME,Voloudaki A,Bours D, Drakonakis G,Hatzakis K, Siafakas NM. / Pneumo-

coniosis among Creatin dental technicians.Respiration.1999;66:338-42.
3. D Choudat, S Triem, B Weill, C Vicrey, J Ameille, P Brochard, M Letourneux, C / Rossig-

nol . Respiratory symptoms, lung function, and pneumoconiosis among self employed
dental technicians.British Journal of Industrial Medicine / 1993;50:443-449.

4. Karaman Eyübo¤lu C, ‹til O, Gülflen, Karg› A, Ç›mr›n A. Dental technician's pneumoco-
niosis; a case report .Tuberk Toraks.2008 ;56:20-9

5. Kim TS, Kim HA, Heo Y, Park Y, Park CY, Roh YM. Level of silica in the respirable dust
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B‹L‹MSEL

ABD’de 
1 milyon kiflinin

serbest silika
kristal tozlar›na
maruz kald›¤›
ve bunlardan
yaklafl›k 49

bininde
silikozis

geliflece¤i 
tahmin ediliyor.
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Diflhekimi 
P›nar Ezerler ‹zar

Sa¤l›k Bakan› Dr. Recep Akda¤, hastanelerin
s›n›fland›r›lmas›na ve buna dayal› ödeme ya-

p›lmas›na s›cak bakt›klar›n› söyledi. Akda¤ özel
hastanelerle ilgili bir s›n›fland›rmaya giderek,
hastalardan yüzde 30-75 aras›nda muayene
fark› al›nmas›n›n önünü açmay› planlad›klar›n›
belirtti. 
Özel hastanelerin sorunlar› ve çözüm önerileri-
nin ele al›nd›¤› toplant›da konuflan Akda¤,
özetle “Hastanelerin s›n›fland›r›lmas›na ve bu-
na dayal› ödeme yap›lmas›na s›cak bak›yoruz.
Bu s›n›fland›rma, verilen hizmet, bunun vasf› ve
kalitesiyle yak›ndan ilgili olacak” dedi.�

Kaynak: Hürriyet

S›n›flamaya göre 
fark ücreti!

Duke Üniversitesi’nden Dr. Han Kim, a¤r›
olmad›¤› ya da duyulan a¤r›n›n baflka ne-
denlerden kaynakland›¤› san›ld›¤› için
ABD’de her y›l yaklafl›k 200 bin kiflinin kalp
krizi geçirdi¤ini fark edemedi¤ini belirtti.
Bilimadam›, bu gizli kalp krizlerinin EKG’de
tespit edilebilecek izler b›rakmad›¤›na da
dikkati çekerek sessiz kalp krizinin san›ld›-
¤›ndan daha yayg›n olabilece¤ini bildirdi.
Dr. Han Kim ve ekibinin yapt›¤› araflt›rma
ise yeni bir görüntüleme tekni¤i olan DE-
CMR’nin (Delayed Enhancement Cardi-
Ovascular Magnetic Resonance) zarar gör-
müfl kalp dokular›n› di¤erlerinden ay›rmay›
sa¤lad›¤› için, sessiz kalp krizinin verdi¤i
zarar› tespit etmede yard›mc› olabilece¤ini
gösterdi. 

Bilimadamlar›, damar sorunlar› olan ancak
kalp krizi geçirmemifl 185 hastan›n kalbine
DE-CMR yöntemiyle bakt›. Damarlar›n›n t›-
kal› olup olmad›¤›n› belirlemek için anjiyo
yap›lan hastalar iki y›l boyunca izlendi. Ka-
t›l›mc›lar›n yüzde 35’i gizli kalp krizi belirti-
leri gösterdi. Kalp krizinde normalde rastla-
nan Q dalgas› bu hastalarda görülmedi.
Araflt›rma, sessiz kalp krizlerinin normal
kalp krizlerinden üç kat daha yayg›n oldu-
¤unu ve damar sorunlar›n›n fazla oldu¤u
hastalarda bu tür krizlere daha s›k rastlan-
d›¤›n› gösterdi. Sessiz kalp krizi geçirenle-
rin ölüm riskinin 11 kat daha fazla oldu¤u-
na da dikkat çekildi. �

Kaynak: Milliyet

Sessiz kalp krizine dikkat
ABD’de yap›lan bir araflt›rmaya göre, sessiz kalp krizinin 
normal kalp krizinden üç kat daha yayg›n ve ölüm riskinin de
11 kat fazla oldu¤u ortaya konmufl. 

Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi (OMÜ) T›p Fakül-
tesi Hastanesi Enfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Doç. Dr. fiaban Esen, yo¤un bak›mda çal›flan 200 sa¤l›k
personelinin cep telefonlar›nda inceleme yapt›klar›n› belirtti. ‹nce-
leme sonunda telefonlarda ishale, enfeksiyona hatta ölüme yol
açabilecek mikroorganizmalar tespit ettiklerini söyledi. 
Doç. Dr. Esen’in ilgili makalesi, Annals of Clinical Microbiology
and Antimicrobials dergisinde yay›mland›. Cep telefonlar›ndaki
mikroorganizmalardan korunman›n en kolay yolunun telefonlar›n
alkol bazl› mendillerle temizlenmesi oldu¤unu söyleyen Esen,
"Araflt›rmam›zda ayr›ca sa¤l›k çal›flanlar›n›n ellerine de bakt›k ve
ellerinde de ayn› mikroorganizmalara rastlad›k. Dolay›s›yla eller de
çok iyi flekilde y›kanmal›d›r” dedi.�

Kaynak: Hürriyet

Cep telefonlar› 
mikrop yuvas›…        
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Dan›fltay 10. Dairesi, ayakta tedavi
veya diflhekimi muayenesi yapt›ran-
lardan devlette farkl›, özelde farkl› ka-
t›l›m pay› al›nmas›n›n ‘yasal bir daya-
na¤› olmad›¤›na’ karar verdi. Ayakta
tedavi veya difl tedavisi için özel has-

tanelere gidenlerden 10 lira kat›l›m
pay› al›nmas› uygulamas›n› durdurdu. 
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
2008 tarihli Sa¤l›k Uygulama Tebli-
¤i’nde (SUT) ayakta tedavi görmek
veya difl muayenesi için özel sa¤l›k
kurulufllar›na baflvuran SGK’l›lardan
10 lira kat›l›m pay› al›naca¤›n› ilan et-
miflti. Türkiye Sa¤l›k ‹flletmeleri Der-
ne¤i, Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i’nde ka-
t›l›m pay›na iliflkin maddenin (6.1.
madde, 1. f›kra) yürütmesinin durdu-
rulmas› ve iptali için mahkemeye bafl-
vurmufltu.
• Dan›fltay 10. Dairesi de Sa¤l›k Uy-
gulama Tebli¤i’nde, ayakta tedavi ve

diflhekimi muayenesi için özele giden-
lerden 10 lira kat›l›m pay› al›nmas›na
iliflkin bölümün yürütmesini oybirli¤iy-
le durdurdu. Dan›fltay karar›nda, has-
talardan kat›l›m pay› al›nmas› uygula-
mas›n›n hem yasa hem yönetmelikle-
re dayanan bir temeli oldu¤u belirtildi.
Ancak kat›l›m pay›n›n miktar›na ve
özel hastanelerden al›nacak farka ilifl-
kin henüz herhangi bir yasal düzenle-
me olmad›¤› hat›rlat›ld›. Bu konunun
da bir tebli¤le (Sa¤l›kta Uygulama
Tebli¤i) karara ba¤lanamayaca¤›na
hükmedildi.�

Kaynak: Radikal

Dan›fltay 10. Dairesi, Ayakta tedavi veya difl tedavisi için özel hastanelere
gidenlerden 10 lira kat›l›m pay› al›nmas› uygulamas›n› durdurdu. 

Sa¤l›kta her ad›mda karmafla var

Ege Üniversitesi (EÜ) T›p Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon
Hastal›klar› Ana Bilim Dal› Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Münir Büke yapt›¤›
aç›klamada, Meksika, ABD ve Kana-
da'ya yay›lan ve Avrupa ile Avustral-
ya'da izlerine rastlanan virüsün in-
sandan insana geçebildi¤ini, insan,
domuz ve kufl gribi kar›fl›m›ndan olu-
flan bir virüs olarak tan›mlanan yeni
bir virüs oldu¤unu, insanlar›n daha
önce benzer bir virüsle karfl›lafl›p di-
renç kazanmad›klar› için de bu virü-
sün dünyada büyük bir tehlike olufl-
turdu¤unu ifade etti.
Prof. Dr. Büke, virüsün kuluçka dö-
neminin 2 ile 4 gün aras›nda oldu¤u-
nu ve hastal›¤›n 4 temel belirtisinin
oldu¤unu belirtti. Bu belirtileri üflüme
ve titremeyle nükseden ve 38 dere-
cenin üzerine ç›kan yüksek atefl, göz
çukurlar›nda da hissedilen fliddetli

bafl a¤r›s›, ileri derecede kas ve ek-
lem a¤r›lar› ve  bitkinlik olarak s›rala-
d›. Bu arada öksürük ve burun t›ka-
n›kl›¤›, afl›r› kusma ve ishalin de gö-
rülebildi¤ini ve bu belirtilerin kuluçka
döneminden hemen sonra yavafl ya-

vafl de¤il, birdenbire bafllad›¤›n› ifa-
de etti.
Prof. Dr. Münir Büke, hastal›¤›n en
yayg›n olarak solunum yollar›yla
damlac›k enfeksiyonuyla bulaflt›¤›na
dikkati çekti. Ayr›ca öksürük ve hap-
fl›r›k s›ras›nda mikrobun göz muko-
zas›na yerleflmesiyle de hastal›¤›n
bulaflt›¤›n› belirtti. Domuz gribine ya-
kalanan kiflilerin tedavisinde ise ilk
36 saat içinde tamiflu veya muadili
ilac›n 5 gün süreyle sabah akflam
kullan›labilece¤ini ya da hastal›¤›n
görüldü¤ü yerlerde bulunuldu¤unda,
koruyucu ilaçlar al›nabilece¤ini söy-
ledi. Domuz gribi virüsünün genetik
de¤iflkenlik göstermesi nedeniyle
koruyucu antikorlar›n bulunmad›¤›n›,
yani flu an için afl›s›n›n gelifltirileme-
di¤ini de ifade etti.�

Kaynak: Hürriyet

Domuz gribinin bilinmeyenleri
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Micro opener 
(Mikro kanal a¤z› aç›c›)
Bir kanal sondunun kanal arama kabiliyetiyle, K egenin enstru-

mantasyon kabiliyetini birlefltiren bir el aletidir. 7 mm’lik K tip

uca sahiptir. ISO standartlar›na göre çeflitli versiyonlar› olan

ürün 10-15 numara çaplarda bulunurken, bu seçeneklerin 4 ve

6’l›k taper aç›l› (konisite aç›s›) çeflitleri bulunmaktad›r. Yüksek

taper aç›s›yla üretilen aletlerin bu flekilde k›r›lmaya karfl› diren-

ci artt›r›lm›flt›r. Bu özellik sayesinde, kullan›rken daha kolay ko-

numland›r›lmas›, kalsifiye kenarlara daha kolay girifl yap›labil-

mesi sa¤lanm›fl. 

www.maillefer.com

Angelus MTA endodontik siman
Endodontinin son y›llarda favori ürünlerinden MTA preparat›,

muadiline göre çok daha ekonomik fiyata ve çok k›sa donma za-

man›na sahip olmas›yla öne ç›kan bir ürün. Kar›flt›rma s›ras›n-

da komple hidrasyon sa¤layan ve kök kanal tamiri için mü-

kemmel özellik kazand›ran partikül, çok küçük bir parças›

kök kanal tamiri için mükemmel özelli¤e sahiptir.

Düflük çözünürlü¤ü ve s›n›rlar› mükemmel örtme

özelli¤i kök kanal› içerisine mikroorgnizma giriflini ve

s›v› ak›fl›n› önler. Periradiküler siman oluflumunu

destekleyerek kök perforasyonlar›nda ideal biyolojik

örtüleme sa¤lar. Aç›¤a ç›km›fl pulpa uygulamas›nda

dentin bariyeri oluflumunu destekler. Nemli koflullarda uygulanabilir, sahip oldu¤u

özellikleri kaybetmez.

Endikasyonlar›:

*Perfore olan kanal tedavilerinde,

*Çatallan›p Perfore olan kanal tedavilerinde,

*Kök Kanal resorpsiyon tedavilerinde,

*Ters kanal dolumunda,

*Direkt Pulpa örtülenmesinde,

*Pulpotomi,

*Apexigenesis,

*Apexification,

*‹nternal difl beyazlatma uygulamas› öncesi intra-koronal servikal bariyer olarak

kullan›l›r.

Teknik özellikleri:

* ‹çerik: Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

* S›k›flma dayan›kl›l›¤›: 44,2 MPa

* Final sertleflme süresi: 15 Dakika

* Radyoopak özelli¤i: Gutta Percha'ya yak›n radyoopak özelliktedir.

www.kocdental.com
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nesrinkocer@hotmail.com 

‹ stanbul'un Anadolu Yakas›’nda, Karade-
niz’le k›y›s› olan küçük bir tatil kasabas›-
d›r fiile. ‹lçenin ismi Yunanca’dan geliyor

ve iki farkl› anlam› var. ‹lki Rumlar›n burada-
ki iskeleye verdikleri ad, ikincisi de fesle¤e-
ne benzeyen, ball›babagillerden güzel koku-
lu bir k›r çiçe¤inin ad›.  “fiile çiçe¤i” olarak
an›lan k›r çiçe¤i bugün ayn› adla an›lan köy-
de de bolca bulunuyor. 

Her yol plaja
Merkezi, seyir teraslar›, liman çevresi, ko-
naklama tesislerinin zengin menüler sunan
ve her keseye hitap eden restoranlar›yla fii-
le gerçekten de keflfedilmesi keyif veren
yerlerden biri. Üsküdar Caddesi üzerinde
yer alan Deniz Restoran, fiile’ye hakim tera-
s›, zeytinya¤l› mezeleri, bal›k ve etten oluflan
lezzetli seçenekleriyle ilçede sizi zevkle a¤›r-
layacak mekanlar aras›nda. Çarfl›n›n oldu¤u
gibi, meydan›n da plaja ç›kan inen yokufllar›
ve geçitleri bulunuyor. Sonuçta her yol mey-
dana ç›k›yor, her yol plaja iniyor.

Seyir terasl› lokantalar
fiile denince ilk akla gelenler fiile Deniz Fe-
neri, fiile Bezi, fiile Kalesi, Akflam günefli,

A¤layan Kaya Ma¤aralar›. fiile kayal›klar›,
fiile dalgak›ran›, fiileye komflu di¤er koylar
hepsi sizi buyur ediyor. Özellikle dalgak›ran-
da günefllenip fiile sahiline bakarak denize
girenler nispeten daha temiz bir suda, kala-
bal›ktan uzak, ücretsiz bir deniz banyosu
alabiliyorlar. Dalgak›randa yüzer restoran
tekneler de var, oldukça ekonomik yemek
seçenekleri sunuyorlar; bal›k-ekmek, midye
tava sadece birkaç›. Süper manzara eflli¤in-
de dalgalar›n çarpt›¤› teknenin sundu¤u ha-
fif serinlikte yemekler yenebiliyor. Liman›n
biri “Liman” di¤eri “Artane” olmak üzere iki
büyük bal›k restoran› da hizmet veriyor. fii-
le’ye ilgi böylesine büyük, böylesine kalaba-
l›k olunca talepleri karfl›lamak için ad›m ba-
fl›nda yemek yiyecek bir yerler, seyir terasl›
lokantalar› ve kafeler bulunabiliyor.

fiafl›rtan mekanlar
fiile, konaklamak isteyenler için otel, motel,
pansiyon, kamp sahalar›yla birçok alternatif
bar›nd›r›yor. Bunlardan kimisi denize yak›n,
kimisi içeride ama onlar da yüzme havuzu
gibi bir imkan› müflterilerine sunuyor. 
D›flar›dan bakt›¤›n›zda pek de albenisi ol-
mayan lokanta ve kahvelerin, içeri girince

Karadeniz k›y›s›nda
tatl› mola: fi‹LE

Tabiat ve kültür
varl›klar›n›n

zenginli¤i, 
turistik 

potansiyeliyle
fiile, günümüzün

gözde tatil
beldelerinden

biri olma 
özelli¤ini

sürdürüyor.



asl›nda ne kadar özellikli oldu¤unu anl›yor-
sunuz. Birço¤u iskeleler üzerine kurulu ah-
flap terasl›, balkonlu, plaj› uzaklardan seyre-
den manzaraya, daha do¤rusu göze s›¤ma-
yan panoramaya sahip. Ne yedi¤inizin pek
önemi olmasa da üç tane çöpe dizili, yan›n-
da taratorlu midye tava, so¤uk bir bira bile
manzaran›n keyfine varman›za yetiyor. Geri-
si size kalm›fl. ‹ster bal›k, ister et, ister bir
küçük flarap veya so¤uk bir meflrubat, bir
de patates tava. 

fiile bezinin bilinmeyen iç yüzü
Çarfl›n›n butikleri yöreye has fiile bezi bluz-
lar, etekler, geceliklerin sat›ld›¤› yerler olun-
ca yerli yabanc› han›mlar›n gözdesi oluveri-
yorlar. fiile bezi kumafl olarak fiile’ye yak›n
bir baflka köy olan Kabakoz'da dokunuyor.
Y›llardan beri pazar fiile'de kuruldu¤u için
köylüler dokuduklar› kumafllar› fiile pazar›na
getiriyorlar. Kumafl da bu nedenle Kabakoz
bezi de¤il, fiile bezi olarak an›l›yor.

Görülecek yerler
fiile ve çevresinde Bizansl›lara ait çok say›-
da kal›nt› ve tarihi yap› var. fiehir merkezine
22 km uzakl›kta, Hasanl› Köyü yak›nlar›nda-
ki Sar›kavak Kalesi Bizansl›lar taraf›ndan de-
nizden gelebilecek sald›r›lara karfl› infla edil-
mifl. Kale Osmanl›larca da kullan›lm›fl. Yine
Bizansl›lar zaman›nda kum banyosu ama-
c›yla kullan›ld›¤› bilinen Kumbaba tepesi ve
600 y›ll›k geçmifle sahip Kabakoz Köyü Çefl-
mesi de Bizans sanat›ndan izler tafl›yor. Ye-
niköy’deki kemer köprüler, limandaki k›zlar
hamam› ve eski hamam da turistlerin ilgiyle
ziyaret ettikleri tarihi mekanlar aras›nda. 
Do¤al güzellikler yönünden fiile’de ön plana
ç›kan co¤rafi zenginlerin bafl›nda ma¤aralar
geliyor. fiile Kalesi’nin bulundu¤u Ocakl›ada
Ma¤aras›, Meflrutiyet Köyü’nde bulunan
Ma¤araalt› Ma¤aras› ve Sofular Köyü Ma¤a-
ras› fiile’de görülmeye de¤er do¤al güzellik-
ler aras›nda. ‹zmit'te bulunan H›ristiyanlar›n
Romal›lardan kaçarken kilise olarak kullan-
d›klar› Sofular Ma¤aras› içinde 20 km’lik bir
koridor ve su kaynaklar› yer al›yor.  Bir bafl-
ka ilginç co¤rafi zenginlik ise fiile Feneri’nin

600 metre gerisinde kayalar aras›ndan ç›kan
su kayna¤› olarak bilinen A¤layan Kayalar. 

Tarihçesi
fiile M.Ö. 7. yüzy›la uzanan tarihinde Frig,
Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanl› uygarl›k-
lar›na ev sahipli¤i yapm›fl. Bölgeye ilk yerle-
flenlerin Bitinler olmas› bölgenin Bitinye ola-
rak an›lmas›na neden olmufl. Türkler, Os-
manl›lar döneminde yerleflmeye bafllam›fl.
Yöre 500 y›l Osmanl› hükümdarl›¤›nda kal-
m›fl. 1918 Mondros Antlaflmas›’yla ‹ngilizle-
re b›rak›lm›flsa da Kurtulufl Savafl› sonras›
1922’de fiile tekrar Türk egemenli¤ine geç-
mifl. Cumhuriyetin ilan›yla beraber belediye
yap›lm›fl. Tabiat ve kültür varl›klar›n›n zen-
ginli¤i, turistik potansiyeliyle fiile günümüz-
de de gözde tatil beldelerinden biri olma
özelli¤ini sürdürüyor.

Nas›l gidilir?
Avrupa Yakas›ndan gelenler 1. veya 2. Köp-
rüyü geçtikten sonra fiile ç›k›fl›ndan saparak
yön tabelalar› do¤rultusunda ilçeye 40 daki-
kada kolayl›kla varabilirler. Anadolu Yaka-
s›’ndan yola ç›kanlar Bostanc›- Erenköy ta-
raf›ndan 2. köprü yoluna girerek fiile ç›k›fl›n›
kullanabilirler. Veya Altunizade Capitol Al›fl-
verifl Merkezi’nin önünden geçip, fiile sapa-
¤›na kadar yola devam devam edebilirler.
fiile’ye ayr›ca Üsküdar’dan otobüsler de
kalk›yor.�

KISA YOLCULUK
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Ad›n› flile bezinden alan fiile Bezi Festivali, her y›l Temmuz ay›n›n son haftas› ger-
çeklefliyor. Bu y›l 29.su yap›lacak festivalde sevilen sanatç›lar›n konserleri, folklor
oyunlar› ve çeflitli etkinlikleri izlemek mümkün. Genç k›zlar›n el eme¤i göz nuru dö-
kerek iflledikleri motiflerle hayat bulan bluzlar festivalin ve fiile'ye gelen turistlerin
en çok ra¤bet ettikleri hediyeliklerin bafl›nda geliyor. Kabakoz’da dokunan bezler de-
niz suyunda y›kan›yor, biçimlenip tasar›m uygulan›yor, sonra da sempatik motifler
el nak›fll› iflleniyor. ‹fllenen motiflerde çamafl›r ipe¤i, koton iplik kullan›l›yor. Bu ip-
likler 30 derece s›cak suda çamafl›r makinesinde y›kansa bile boyas› beze ç›km›yor.
fiile bezi terletmiyor; bilhassa fiile bezi gecelikle uyuyan han›mlar huzurlu, vücut
için s›hhatli ve rahat bir uyku uyuduklar›n› belirtiyorlar. Özellikle Yoncal› Y›ld›z,
Sevda Çiçe¤i, Çatlak Kahve, Yeminli Örnek, Kartopu, E¤relti, ‹ncili Sarma, Gazi Sof-
ras›, Yasemin, Han›m Yana¤›, Kabak Çiçe¤i gibi motifler kullan›l›yor.

fiile Bezi Festivali



nonarici@hotmail.com
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A ffedin hocam bizi, lütfen affedin.
Cumhuriyete sizin kadar inanamad›-
¤›m›z için, mesleklerimizi sizin kadar

sevemedi¤imiz için, sizin kadar çal›flkan
olamad›¤›m›z için affedin hocam bizi. Ça¤-
dafll›¤a ve insan›m›za kendimizi adamad›¤›-
m›z için affedin hocam bizi. Siz, direncin,
yaflama sar›l›fl›n, çal›flkanl›¤›n, çözüm ol-
man›n, bir güzel insan olman›n örne¤isiniz.
Size yaflatt›klar›m›zdan… Ne diyeyim ho-
cam?

Toplumsal çöküflün kan›t›
Hani bulutlar kararm›flt›r ve kaplam›flt›r
gökyüzünü. Kargalar ötmektedir sanki yeni
bir fleyler söyler edas›yla, bildi¤imiz h›ya-
nettir söyledi¤i. Hani her yer toz duman ol-
mufl, her fley birbirine kar›flm›flt›r. ‹nsanlar›n
akl› flafl›rm›fl, gönlü bulanm›flt›r. Ve böyle
ortamlarda gönlü bulanmayan, akl› kar›fl-
mayan insanlar vard›r ve ne olursa olsun
dimdik ayaktad›rlar. Türkan Saylan’› pence-
rede o haliyle görünce bunu hissettim. Eliy-
le mola iflareti yaparak evinin önündeki
grubu sakinlefltiriyordu. Evini aramaya sa-
bah yedide gelen polislerin ard›ndan “Arka-
dafllar›m›z görevlerini yap›yor, ald›klar›
emirleri uyguluyorlar” diyordu. Penceredeki
o foto¤raf, toplumsal bilincimize kaz›nd› bir
kere. O foto¤raf, toplumsal çöküflümüzün
kan›t›yd›, toplumsal vicdan›m›z›n iflas›n›n
göstergesiydi. Birbirimize duydu¤umuz ki-
nin ve nefretin göstergesiydi. Türkan Say-
lan bir duru nehir gibi üzerine düflen görün-
tüleri yans›t›yordu. 

“O foto¤rafta kald›m”
Onun yaflam›n› anlatmayaca¤›m. K›sac›k
insan yaflam›na s›¤d›rd›¤› kocaman baflar›-
lar›, gönlünün büyüklü¤ünü, e¤itime adan-
m›fll›¤›n›, direncini anlatmayaca¤›m. Ben, o
foto¤rafta kald›m… Kanser tedavisi gören,
yafll› ve yorgun kad›n›n gözlerindeki sevgi-
ye, yüre¤indeki inanca ve o inan›lmaz di-
rence hayran kald›m.
Ben sand›m ki Türkiye’nin kad›nlar›, bafl›
örtülüsü, aç›¤›, ülkemin sanatç›lar›, bu top-
ra¤›n insanlar› aya¤a kalkar, o foto¤raf vic-
danlar›na dokunur. Olmad›, olamad›…
Korktuk mu? Umursamad›k m›? Takdir ve
vefa duygumuza ne oldu? Birbirimizden ve
kendimizden bu kadar m› uzaklaflt›k, bu ka-
dar m› yabanc›laflt›k?

Sevgi kokulu beyaz lale
O foto¤raf, toplumsal vicdans›zl›¤›m›zda
açan bir gül. Kapal› gönüllerimize sevgiyi
ileten bir beyaz lale. H›rs›m›zdan gönlümüz
kapanm›fl bizim. Bir Türkiye’miz var, bir la-
ik Cumhuriyetimiz var, bir Atatürk’ümüz
var, bir ordumuz var, bu güzel ülkede yafla-
yan insanlar›m›z var, toplumsal ve ekono-
mik sorunlar›m›z var. Bu ülkenin okuyama-
yan k›zlar›na, çocuk yaflta evlendirilen k›z-
lar›na el uzatan, karanl›¤a ›fl›k tutan, yok-
sullu¤a boyun e¤meyen bir Türkan Hoca-
m›z var… Yolsuzluk yapmad›, “Ne darbe,
ne fleriat” dedi. Bütün bunlar›n bedelini bu
yaflta böyle ödedi. 
O foto¤raf, bizim k›r›lm›fl toplumsal vicdan›-
m›z; elimizi kalbimize koyup a¤lamal›y›z.�

Bir ›fl›k: Türkan Saylan
Diflhekimi 

N‹lgün Onar›c›

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. 
Türkan Saylan’›n, Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda
Arnavutköy’deki evinde aramalar yap›ld›. Kanser tedavisi
gören Saylan, bu durumda bile moralini bozmad›.
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DUYURU

Devren kiral›k
muayenehane
• Yer de¤iflikli¤i nedeniyle,
mülkü diflhekimine
ait devren kiral›k muayenehane
GSM: 0.532 443 66 16
serdarzakin@hotmail.com
• Abide-i Hürriyet Caddesi,
No:61/5 Gül Apt. fiiflli
adresinde bulunan 
muayenehane vefat nedeniyle
devren kiral›kt›r.
Tel: 0.212 221 93 33
GSM:0.532 340 41 47
• Avc›lar merkezde devren
kiral›k muayenehane
GSM: 0.532 335 62 85
• Gebze’de devren kiral›k
muayenehane
GSM: 0.505 469 13 10

Devren sat›l›k
muayenehane
• Beylerbeyi’nde devren sat›l›k
muayenehane
GSM: 0.532 275 06 86

‹fl ar›yorum
• Marmara Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi 2006 y›l›
mezunuyum. ‹fl ar›yorum.
Diflhekimi Songül Okumufl
GSM: 0.542 630 77 11

Devren sat›l›k
• Valikona¤› Caddesi,
Niflantafl›’nda devren 
Sat›l›k muayenehane
GSM: 0.532 366 65 55

Sat›l›k muayenehane
aletleri
• Sat›l›k Panoramic Röntgen Ve
Banyo Makinesi 1996 Model
V›lla Marka (‹talyan Mal›)
Analog, panoramic ve sefalo-
metric röntgen cihaz›, Velopex
Extra-Xe otomatik röntgen film
banyo cihaz› (Çok az
kullan›lm›fl)
Tel: 0.212 322 47 00
GSM: O.541 322 47 00

Erol Ak›n
Hatice Seren Akkaya

Zekiye Akpolat
Emel Aktuna
Akgün Arslan
Selçuk Arslan
Nilay Aflkar

‹brahim Burak Ayd›n
Ozan Bayden

Zeynep Boy Metin
Eli Canl›

Mehmet Ceren
An›l Doruk

Haydar Önder Emir
Yeflim Eratl›
Selçuk Erkut
Baran Genç

Rahim Güngör
Musa Güzel
Hasan Ifl›kl›
Emrah ‹pek

R›fat ‹skender
Sendi Deniz Kantar

Bihter Ç›nar Karakaya
Y›lmaz Koç

Tolga Köken
Deniz Zer

‹brahim Edhem
Mahrabel

Aylin Marangoz
Engin Reflat Mete
Hacer Sibel Okay

Derya Olgaç
Koray Özer
Alev Özsoy

Bige Özuygur
Asl› Pat›r

Havva Nur Sar›
fiebnem Sar›o¤lu Kurt

Altu¤ Sarper
Ebru fiakraya
Nagehan fien

Taner fien
Fulya Melek fiiflman

Canan Hatun Tanr›verdi
Ahmet Halil Turan

Yasin Türk
Gamze Türko¤lu

Oya Ulu
Deniz Ünal
‹lkay Yeflil

An›l Yavuz Y›lmaz
Osman Y›rtar

Aram›za Hofl Geldiniz
‹stanbul Diflhekimleri Odas›’na Mart-Nisan aylar›nda
üye olan meslektafllar›m›za “aram›za hofl geldiniz”

diyoruz.

Vefat
Meslektafl›m›z Nusret Saruhan 28 fiubat 2009 tarihinde,
Marmara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 1979 y›l› mezunu 
Meslektafl›m›z Hülya Akger 25 Mart 2009 tarihinde,
,Meslektafl›m›z Selim Tüzbük 28 Nisan 2009 tarihinde,
Meslektafl›m›z Suphi Ertem 9 May›s 2009 tarihinde vefat etmifltir.
Yak›nlar›n›n ac›s›n› paylafl›r, baflsa¤l›¤› dileriz.

1992-2009 
Hey gidi günler hey
1992 y›l› ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Mezunu

arkadafllar, 17. y›l›m›zda Ekim ay›nda ‹stanbul'da an›larla 

dolup taflacak birlikteli¤imizde aram›zda olmaya var m›s›n›z?

Okul y›ll›¤›m›za ait elimizde var olan foto¤raf, video kayd› ve

o günlere ait an›lar›m›z› paylaflarak ç›karmaya gayret etti¤i-

miz y›ll›¤›m›z için  katk›da bulunursan›z seviniriz.

Organizasyon Komitesi:

Volkan Ar›ko¤lu  Tel: 0.212 570 07 49  GSM: 0. 532 665 32 36

Filiz Balaban Tel: 0. 212 613 24 21  GSM:  0.533 544 76 78

Serhan Dönmez Tel: 0. 212 632 96 65 GSM: 0.532 427 08 78

Filiz K›r Tel: 0. 212 587 77 98 GSM: 0. 532 200 31 10

Özgül Ünsal Tel: 0.212 575 52 91 GSM: 0. 535 776 55 05

Yusuf Sert Haseki Hastanesi Topçular Semt Poliklini¤i: 

0. 212 616 98 12 GSM: 0. 532 631 09 50

‹ÜDF 1989 G‹R‹fiL‹LER
TANIfiMAMIZIN 20.
YILI TOPLANTISI
(1989-2009) 

Tarih: 24 Haziran 2009
Yer: Fener Köflkü, Balat
Adres: Abdülezel Pafla Cad. 
No:311 Fener Saat: 19.00
‹rtibat: Diflhekimi Sevim
Zebitay 0.212 343 06 63-62
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