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De¤erli Meslektafllar›m,

Uzun ve zorlu bir tünelden geçiyoruz. Tünelin sonundaki ›fl›k
bir görünüyor, bir kayboluyor. Son 10 y›ld›r sa¤l›¤›m›z ve
mesle¤imizle ilgili düzenlemelere karfl› meslektafllar›m›zla
birlikte sürekli mücadele ediyoruz. Bir yandan IMF’in zorla-
mas›yla ç›kar›lmaya çal›fl›lan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas› Yasas› sosyal güvenli¤imizi ve sa¤l›¤›m›z› tehdit
ediyor; öte yandan Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin ve Diflhekim-
leri Odalar›n›n kamunun muayenehanelerden a¤›z ve difl sa¤-
l›¤› hizmeti sat›n almas› talebi ç›kmaza girmifl durumda. H›z-
la say›s› ço¤alan a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezleriyle rekabet flan-
s› olmayan muayenehanelerin kapanma süreci bafllam›fl, bu-
ralarda çal›flan meslektafllar›m›z iflsizlik ve iflçileflme soru-
nuyla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. A¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezle-
rinde çal›flan meslektafllar›m›z ise ifl güvenli¤i ve sosyal hak-
lar›ndan yoksundur. 

De¤erli meslektafllar›m, bildi¤iniz gibi, sahte diflhekimlerine
verilen cezan›n alt s›n›r›n›n yükseltilmesi sonucunda sahte
diflhekimleriyle mücadelede önemli bir kazan›m elde etmifl-
tik. Hükümet sahte diflhekimlerine verilen cezan›n alt s›n›r›n›
düflürerek sahte diflhekimlerinin önünü açmaya çal›fl›yor. Bir-
li¤imiz ve Odalar›m›z uzun süredir meslektafllar›m›z›n da kat

k›s›yla bu konuda da kararl› bir mücadele sürdürüyor.
TBMM’de yap›lan kulislerle sahte diflhekimlerine verilen ce-
zalar›n indirilmesiyle ilgili kanun maddesi flimdilik reddedil-
di. Ancak Dergi elinize geçti¤i s›rada yeni bir durumla karfl›-
laflabiliriz. Ayn› kararl›l›¤›m›z› di¤er sorunlar›m›zda göster-
meye devam etmeliyiz. 

Bu arada iyi fleyler de olmuyor de¤il. ‹stanbul Sa¤l›k Meslek
Odalar›yla yürüttü¤ümüz ortak çal›flmalar›m›z ileri düzeyde
devam ediyor. Geçen ay Toplum Sa¤l›¤› Kurultay›’n› düzenle-
dik. Kurultayda sa¤l›k meslek örgütlerimiz toplum sa¤l›¤›yla
ilgili çeflitli konularda sunumlar gerçeklefltirdi ve son y›llarda
sa¤l›kta yap›lan yeni düzenlemelerin etkilerini kendi alanlar›
aç›s›ndan de¤erlendirdiler. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤›l›k
Sigortas› Yasas›’na karfl› Sa¤l›k Hakk› ve Güvenli Gelecek Yü-
rüyüfllerini gerçeklefltirdik. Son olarak da uzun süredir gerek-
sinimini duydu¤umuz Anadolu Yakas›’nda irtibat bürosu ve
lokalini hep birlikte aç›yoruz. Burada e¤itim programlar›m›z›n
bir k›sm›n› da gerçeklefltirebilece¤iz.

Yeni y›lda umut, bar›fl ve sevgi dileklerimle...

Mustafa 
Dü¤encio¤lu

“Son on y›l›m›z mücadeleyle geçti”

baflkandan
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De¤erli Meslektafllar›m,

Yeni bir y›l›n taze umutlar› ve heyecan›yla
yine sizlerleyiz. Yo¤un bir gündem ve de-
¤iflkenlerin fazla oldu¤u bir dönemden geçi-
yoruz. Bu nedenle de dergimiz elinize ancak
ulafl›yor.
Yaflan›lan, yaflat›lmak istenen olumsuzluk-
lar bir mehter tak›m› ritmiyle; anlams›zca,
mant›ks›zca ve hiç kimseye faydas› olmad›-
¤› bilindi¤i halde, so¤ukkanl› bir flekilde sü-
rekli önümüze ç›kar›l›yor. Bunun örnekleri-
ni sahte diflhekimlerine verilen cezalar›n
geçmifl dönemlerde oldu¤u gibi yine indiril-
mesini amaçlayan yasa maddesindeki de¤i-
fliklik girifliminde görmek mümkün. Konuy-
la ilgili detayl› çal›flmalar› ve çabalar›m›z›
sayfalar›m›zda bulacaks›n›z.
Geçen ay yap›lan birçok etkinlikler de der-
gimizde yer almakta. 
22 Kas›m Diflhekimli¤i Günü ve Toplum
A¤›z Difl Sa¤l›¤› Haftas› dolay›s›yla yap›lan
kutlamalar kapsam›nda, mesle¤inde 25.,
40., ve 50. y›l›n› dolduran meslektafllar›m›z
için düzenlenen sertifika töreni, balomuz ve
çeflitli etkinlikler de sayfalar›m›zda. 5510
Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-
gortas› Yasas›’nda yap›lan yeni düzenleme-
lerle ilgili genifl bir dosya haz›rlad›k. Konuy-
la ilgili yaz› ve röportajlar› okuyabilirsiniz.
Sa¤l›k Meslek Odalar›yla birlikte düzenle

nen Toplum Sa¤l›k Kurultay›’nda de¤iflik
konu ve konuflmac›lar yer ald›. E¤itim Mer-
kezimizde gittikçe artan bir ivmeyle ve tabii
ki sizin kat›l›mlar›n›zla ilginizi çekecek se-
minerler yap›lmakta. 
“Kuflaktan Kufla¤a Diflhekimleri” dizimizin
bu haftaki konuklar›, y›llarca odam›za hiz-
met vermifl eski sayman›m›z Sevgili Musta-
fa Tatar ve o¤lu Can. Kuflaklar aras› diflhe-
kimli¤ini kendi yorumlar›yla bize aktard›-
lar.
‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merke-
zi’nde ve bölge toplant›s›nda da ele al›nan
radyoloji semineri ve ayr›nt›lar›n› size daha
genifl bir aç›yla sunmay› amaçlad›k. 
Afet ve Çevre Komisyonu taraf›ndan kaleme
al›nan, günümüzün önemli sorunlar›ndan
enerji ve su tasarrufuyla ilgili yararl› bir ya-
z›m›z da sayfalar›m›zda.

De¤erli Meslektafllar›m,
Geçmifl zamanlardan kazan›lan ac› ve tatl›
tecrübenin, yaflam›m›zda bize bilim ve ak-
l›n ›fl›¤› alt›nda yol gösterici olmas›, sa¤l›kl›,
baflar›l›, huzurlu, umut, bar›fl ve sevgi dolu
bir dünya ve ortam yaratmas› dileklerimle…
“Hayat yaln›zca geriye do¤ru anlafl›labilir.
Fakat ileriye do¤ru yaflanmal›d›r.” 
Sayg›lar›mla. 

dergi
‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI
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T DB Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
2–3 Kas›m 2007 tarihlerinde Eski-
flehir’de yap›ld›. Diflhekimleri Oda-

lar›n›n baflkan ve yöneticilerinin kat›l›m›y-
la gerçeklefltirilen toplant›ya ‹stanbul Difl-
hekimleri Odas› ad›na Baflkan Mustafa Dü-
¤encio¤lu, Denetleme Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Turhan Atalay, Baflkan Vekili Ka-
dir Ö¤üt, Genel Sekreter Ahmet Gürbüz,
Sayman Ali Yüksel Çal›flkan ile Yönetim
Kurulu üyeleri Prof. Dr. Gamze Aren, Aret
Karabulut ve M. Tar›k Tuncay kat›ld›lar.
Ev sahibi Eskiflehir Odas› Baflkan› Diflheki-
mi Metin Aktan’›n “hofl geldiniz” konufl-
mas›yla bafllayan toplant›n›n aç›l›fl›n› TDB
Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m yapt›. Celal
Y›ld›r›m konuflmas›nda, son günlerde ül-
kemizde yaflanan ac› olaylar›n son bulma-

s›n›, birlik ve uzlafl›n›n kal›c› olmas›n› di-
leyerek, “Türkiye’de yarat›lan kutuplafl-
man›n meslek içinde yaflanmas› bize kan
kaybettirir. Kendi içimizdeki birlik, siyasi
iktidara karfl› baflar› kazanmam›z› sa¤la-
yacakt›r” dedi. Toplant›n›n gündem mad-
delerine geçilmeden önce “Sonuç Bildirge-
si Komisyonu” oluflturuldu.

“Hak arama” projesi
Toplant›da ele al›nan ilk gündem maddesi
“Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortal›lar› ve
Bakmakla Yükümlü Olduklar› Kiflilerin
Diflhekimli¤i Hizmetleri ‹le ‹lgili Haklar›
ve Bu Haklar› Kullanabilmeleri ‹çin Yap›la-
bilecekler” bafll›¤› alt›nda, “hak arama” ça-
l›flmalar› oldu. Tart›flmalarda kamunun
diflhekimli¤i alan›nda muayenehaneler-

den hizmet al›m›yla ilgili talepleri, hizmet
al›m›n›n niteli¤i ve kapsam› ele al›nd›, ko-
nu çerçevesinde haz›rlanan afifller de¤er-
lendirildi.  Diflhekimli¤i hizmet sisteminde
öncelikli grup ve hastal›klar›n belirlenme-
sinin di¤er ülkelerde farkl› uygulamalarla
gerçeklefltirildi¤i gerçe¤inden yola ç›k›la-
rak Türkiye için karma bir sistemin uygu-
lanmas› gerekti¤i üzerinde fikir birli¤ine
var›ld›. 
Haz›rlanan afifl çal›flmalar›n›n “hak ara-
ma” projesinin bir parças› oldu¤u, Hükü-
metin diflhekimli¤i alan›nda, baflta muaye-
nehaneler olmak üzere, özel sa¤l›k kuru-
lufllar›ndan a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetleri
al›m›yla ilgili ataca¤› ad›mlar›n takip edile-
rek, bir eylem program› oluflturulmas›na
karar verildi.

Diflhekimleri Odalar› baflkan ve yöneticilerinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen TDB Baflkanlar Konseyi
Toplant›s›’nda Tam Gün Yasas›, “hak arama”, reklam,
yeni tabela standartlar› ve 100. y›l etkinlikleri gibi
diflhekimli¤i gündemindeki önemli konular ele al›nd›. 

Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
Eskiflehir’de yap›ld›

‹DO Baflkan› 
Mustafa 
Dü¤encio¤lu ve
‹DO Genel
Sekreteri 
Ahmet Gürbüz

oda haberleri 
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“Tam Gün Çal›flma” 
Sa¤l›k Bakan›’n›n dillendirdi¤i ve henüz
taslak haline getirilmemifl olan “Tam Gün
Çal›flma” konusu toplant›n›n ikinci oturu-
munda tart›fl›ld›. Tam gün çal›flma siste-
minin ilkesel olarak do¤ru bulunmas›na
karfl›n, uygulamada yap›lacak hatalar›n
yeni sorunlara neden olmas› endiflesi dile
getirilirken, bu konunun birinci derece-
den muhataplar› olan sa¤l›k meslek bir-
liklerine dan›fl›lmam›fl olmas› elefltirildi.
Sistemin baflar›l› olmas› için iflgücü plan-
lamas›n›n yan› s›ra co¤rafi planlaman›n
da yap›lmas›n›n gereklili¤i vurguland›.
Ayr›ca, kamuya al›nan sözleflmeli diflhe-
kimlerinin durumu da de¤erlendirildi. So-
nuç olarak, diflhekimlerinin özlük hakla-
r›n›n korunmas›, grevli-toplu sözleflmeli
sendika hakk›n›n tan›nmas› ve uygulan-
mas› kofluluyla tam gün çal›flma sistemi-
nin desteklenebilece¤i aç›kland›. 

100. y›l etkinlikleri çal›flmalar›
Toplant›n›n ikinci gününde 100. y›l prog-
ram› çerçevesinde Odalar›n faaliyet böl-
gelerinde yapacaklar› bilimsel etkinlikler
görüflüldü. Yürütülecek kampanyalar›n
duyurulmas› için Odalar›n faaliyet alanla-
r›ndaki billbordlar v.b. kullan›lmas›na ve
TDB taraf›ndan haz›rlanacak tan›t›m film-
lerinin gösteriminin yap›labilmesi için ge-
rekli çal›flmalar›n yürütülmesine karar
verildi. 

Sa¤l›k hizmetlerinde reklam 
Son y›llarda sa¤l›k hizmetlerinin özelden
sat›n al›nmas›, büyük sermayelerin sa¤l›-
¤a yat›r›m yapmas›, bu alanda yap›lan
reklamlarda ciddi bir art›fla neden oldu.
Sa¤l›kta ticari amaç güdülmesinin engel-
lenmesi için reklam alan›nda getirilen k›-

s›tlamalar Baflkanlar Konseyi Toplant›-
s›’n›n gündem maddeleri aras›ndayd›.
TDB Hukuk Dan›flman› Avukat Mustafa
Güler’in konuyla ilgili kanun ve mevzuat›
içeren sunumunun ard›ndan Oda yöneti-
cileri taraf›ndan reklamla ilgili s›k›nt›lar
dile getirildi. 

Tabela standartlar›
TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 27.
Mart 2007 tarihli toplant›s›nda tabela
standartlar› yeniden düzenlenmifl, tabela-
larda yabanc› dilde sözcük kullan›m› ya-
saklanarak, poliklinik ve merkezlerin
2008 y›l› Haziran ay› sonuna kadar isim-
lerini de¤ifliklik yap›lan maddelere uygun
hale getirmeleri gerekti¤i karar›na var›l-
m›flt›. Eskiflehir’de yap›lan toplant›da bu
karar›n uygulanmas›nda yaflanan zorluk-
lar dile getirildi. ‹stanbul Diflhekimleri
Odas› taraf›ndan, poliklinik ve merkezle-
rin bugüne kadar kulland›klar› yabanc›
isimleri Haziran 2008’e kadar de¤ifltirme-
lerinin güç olaca¤›, bu konuda s›k›nt› ya-
fland›¤› belirtilerek sürenin uzat›lmas› ta-
lep edildi. Konunun TDB Merkez Yönetim
Kurulu taraf›ndan yeniden görüflülmesi-
ne karar verildi.

2008 Asgari ücret tarifesi 
haz›rl›klar›
Toplant›da son olarak 2008 y›l› “Asgari
Ücret Tarifesi”nin belirlenmesi için Oda-
lara art›fl miktar›yla ilgili önerileri sorul-
du. Gelen öneriler üzerine konuflmalar›n
ard›ndan “Asgari Ücret Tarifesi”nin 2001
tarihinde bafllanan Maliyet Esasl› Analiz
Çal›flmalar› temel al›narak belirlenmesi-
ne ve Oda aidatlar›n›n ÜFE oran›nda art›-
r›lmas›na karar verildi. Toplant›, Sonuç
Bildirgesi’nin okunmas›yla sona erdi. 

Sakarya Diflhekimleri Odas›
Baflkan› Ufuk Aralp:

Verimli bir toplant› oldu
Toplant›dan hak aramayla ilgili olumlu ka-
rar ç›kmas›n› umut ediyoruz. Bunun fay-
dal› olaca¤›n›, ileride muayenehanelerden
hizmet sat›n al›nmas›yla ilgili yapaca¤›m›z
çal›flmalara da öncülük edece¤ine inan›yo-
ruz. Bu nedenle, “hak arama” çal›flmalar›-
n› çok ciddiye al›yor ve destekliyoruz. Öte
yandan, genel bir reklam problemimiz ol-
du¤una inan›yoruz. Biz Oda olarak -‹stan-
bul Diflhekimleri Odas› da bunu çok yo¤un
yafl›yor zaten- bu konuda yeni yaklafl›mlar
getirmemiz gerekti¤ine ve reklam konusu-
nu daha s›k› kurallar alt›na almam›z ge-
rekti¤ine inan›yoruz. Çünkü reklam olay›-
n›n ileri gitmesi mesle¤imize ticari bir iz-
lenim katacakt›r ki bu ciddi s›k›nt› do¤u-
rur. Genelde Baflkanlar Konseyi toplant›la-
r›n›n çok verimli geçmedi¤i ve uzun sür-
dü¤ü söylense de biz verimli oldu¤una
inan›yoruz. Zaten Odalar olarak çok s›k bir
araya gelemiyoruz; bu toplant›lar sayesin-
de di¤er Odalar›n s›k›nt›lar›n› ö¤reniyor,
kendi s›k›nt›lar›m›z› da onlarla paylaflabili-
yoruz.

Toplant›da gündem olarak ele al›nan konu-
lar bizi mutlu etti ama Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’ndan muayenehanelerin a¤›z ve difl
sa¤l›¤› hizmetlerinin sat›n al›nmas›yla ilgili
gündem maddesi de olsun isterdik. Çünkü
muayenehane hekimli¤inin önünü bunun
açabilece¤ini düflünüyoruz. Reklam konu-

sundaki bilgilendirmeler de faydal› oldu. Bir
gündem maddesi de kamunun özelden 5-15
yafl aras›nda a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti al›-
m›yla ilgili bilgilendirmeydi. Üyelerimizden
kanuni süreçlerin ve sevklerin nas›l olaca¤›
ve nas›l uygulanaca¤›, sevk oldu¤unda han-
gi evraklar› tamamlatmak gerekti¤i gibi so-
rular geliyordu.  ‹ster istemez biz de eksik
kal›yorduk. Bizler aç›s›ndan bu bilgilendir-
meler çok verimli oldu. Eskiflehir Diflhekim-
leri Odas›’na da gerçeklefltirdikleri bu orga-
nizasyon için teflekkür ediyoruz. 

Antalya Diflhekimleri Odas› 
Genel Sekreteri Odman Ertekin:

Hizmetin sat›n al›nmas›
konusu eksik 

Manisa Diflhekimleri Odas›
Baflkan› Zihni Hoflkar:

Eyleme geçme zaman›!
Toplant›n›n gündeminden farkl› bir günde-
me geçildi. Burada oda baflkanlar›n›n temel
olarak söyledi¤i: Muayenehanelerin h›zla
kan kaybetti¤i, yok olma sürecine girdi¤i
ve kamusal alanda muayenehanecili¤in hi-
çe say›ld›¤› bir sürecin yaflanmakta oldu¤u,
bunun için acilen eylemlilik sürecine giril-
mesi gereklili¤iydi. Oda baflkanlar› flu an
acilen yap›lacak eylemi tart›flmak istiyor-
lar. Gündemdeki di¤er konular elbette tart›-
fl›lmal›d›r ama bu sorun halledilmedi¤i sü-
rece di¤er konular›n pratikte hiçbir geçerli-
li¤i yoktur. Öncelikle bu sorunun hallolma-
s› laz›m. E¤er bu yap›lmazsa aç›kça ifade
etmek gerekiyor ki; TDB’nin pasifize edil-
mesi ya da ifle yaramaz bir kurum haline
gelme süreci bafllam›fl olacak. Yoksa fiyat
tarifesini belirlemek… Fiyat tarifesinin hiç-
bir geçerlili¤i yoksa ve sadece hukuki an-
lamda yapt›r›m› oldu¤u halde tavsiye kara-
r› niteli¤inde bir fiyat listesinin hiçbir öne-
mi yok. Önemli olan bu fiyat listesinin yap-
t›r›m›n›n ve geçerlili¤inin tart›fl›lmas›d›r. 



Ülkemizin son derece s›k›nt›l› bir dönem-
den geçti¤i hepimizce bilinen bir gerçek-
tir. Bu s›k›nt›lar›n atlat›lmas› için her za-
mankinden daha fazla sa¤duyuya, hoflgö-
rüye ve dayan›flmaya ihtiyac›m›z vard›r. 
Yaflam hakk›n›n kutsall›¤›na inanan bir
mesle¤in yöneticileri olarak, terör nere-
den gelirse gelsin karfl›s›nda oldu¤umu-
zu bir kez daha ifade etmek isteriz.
Türk Silahl› Kuvvetleri’ne, emniyet güç-
lerine ve sivil halka yönelik yap›lan sal-
d›r›lar›n bir an önce son bulmas› ve her
türlü fliddetin bir an önce sonland›r›lma-
s› talebimizdir.
Terör olaylar› sürecinde flehit düflen as-
kerlerimize ve di¤er vatandafllar›m›za
rahmet, ac›l› ailelerine baflsa¤l›¤› dileriz. 
Özgürlü¤ün, bar›fl›n ve demokrasinin
egemen oldu¤u, terörün son buldu¤u,
kardefllik türkülerinin ülkenin dört bir
yan›ndan yükseldi¤i bir Türkiye’de yafla-
mak en büyük dile¤imizdir. 
Toplumsal bar›fl›n sa¤lanmas› için üzeri-
mize düflenleri, bugüne kadar oldu¤u gi-
bi bundan sonra da yapaca¤›m›z›n bilin-
mesini isteriz.

Mesle¤imizle ilgili olarak diyoruz ki:
• Sa¤l›kla ilgili her türlü mevzuat ve

uygulama de¤ifliklikleri için mutlaka
sa¤l›k meslek örgütlerinin görüflleri-
ne baflvurulmal›d›r.

• Tam gün çal›flmayla ilgili olarak, he-
kimlerin eme¤ini tek bir çal›flma ala-

n›nda de¤erlendirmesini ilkesel ola-
rak do¤ru bulmaktay›z; ancak hekim-
lerin grevli toplu sözleflmeli ifl gü-
vencesi sa¤lanmal›, özlük haklar› ko-
runmal› ve uygulamada ma¤duriyet-
lerin en az olmas› için kademeli bir
geçifl süresi tan›nmal›d›r.

• Sa¤l›k hizmetlerinde kamu ve özel
sektörün ülke kayna¤› olduklar› unu-
tulmadan, bu iki sektör birbirlerini
yok etmeden hizmet sunumu plan-
lanmal› ve kamu, baflta muayeneha-
neler olmak üzere, özel sa¤l›k kuru-
lufllar›ndan a¤›z difl sa¤l›¤› hizmetle-
rini almal›d›r. 

• ‹lkesel olarak benimsedi¤imiz kamu-
sal istihdam, insan gücü planlamas›
çerçevesinde, diflhekimi olmayan,
diflhekimli¤i hizmetlerine eriflilebilir-
li¤in yetersiz oldu¤u yerlere yap›lma-
l›d›r. 

• Halk›n a¤›z difl sa¤l›¤› hizmetlerine
ulaflmas›n› kolaylaflt›rmak için diflhe-
kimlerinin co¤rafi da¤›l›m› sa¤lan-
mal›d›r.

• “Bilimsel Diflhekimli¤inin 100. Y›-
l›”nda Sa¤l›k Bakanl›¤›, a¤›z difl sa¤l›-
¤› göstergelerini iyilefltirmek için ulu-
sal ölçekli projeler üretmelidir. Top-
lum a¤›z difl sa¤l›¤› göstergelerini iyi-
lefltirmek için bafllat›lacak her türlü
çal›flmada, bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da yer alaca¤›m›z› ka-
muoyuna bir kez daha duyururuz.
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Biz Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Diflhekimleri Odalar› ülke 
gündemiyle ilgili olarak diyoruz ki:

Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
Sonuç Bildirgesi

Ankara Diflhekimleri Odas›
Baflkan› Doç. Dr. Merih Baykara:

Gündemdeki konular 
tart›fl›ld›
Toplant›larda gündem maddeleri genel
sa¤l›k ve yasalarla ilgili güncel konular-
d›. Hastalar›n ve hekimlerin de bilgisi ol-
mayan konular vard›, duyurulmalar› fay-
dal› oldu. Bu çal›flmalar› destekliyoruz.
Hak elde etme çal›flmalar› da devam ede-
cek. Afifl ve broflür konusunun da gün-
demde kalmas›ndan yanay›z. Hekim de
hasta da bu konuda bilgi sahibi de¤il. Si-
gortaya ba¤l› 5-15 yafl aras›ndaki hasta-
lar›n özelden a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti
sat›n almas›yla ilgili hak elde edilmifl du-
rumda. Madem elde edilmifl, bu konuda
bilgilendirmenin ne sak›ncas› var? Bu ne-
denle devam etmesi laz›m. ‹kincisi rek-
lam konusu. Çok detayl› bir konu oldu-
¤undan san›yorum bir toplant› daha ge-
rekecek. Yasal birtak›m boflluklardan
faydalanmak isteyenler var; özellikle de
web sayfalar›yla ilgili çok daha detayl›
görüflülmesi gerekir. 

Malatya Diflhekimleri 
Odas› Baflkan› Agah Altunsuyu:

Sorunlar masaya
yat›r›ld›
Toplant› her zamanki TDB Baflkanlar
Konseyi toplant›lar›nda oldu¤u gibi ve-
rimli geçti. Sorunlar masaya yat›r›ld›.
Herkes farkl› de¤erlendirse de baflkanla-
r›n de¤erli görüflleri ortaya ç›kt›. Prob-
lemler konusunda ortak bir nokta belir-
lendi. Bütün diflhekimlerinin temsilcileri
olan baflkanlar›n yorumlar›, özellikle bu
de¤iflim sürecinde önemliydi. Bence as›l
bundan sonraki toplant› daha belirleyici
olacak. Süreç içinde, kamuda çal›flanlar-
özelde çal›flanlar ayr›m› belirginlefltikçe
daha net fleyler söylenebilecek. Bu süreç-
te çok belirleyici olamad›k belki, çok cid-
di kararlar alamad›k ama henüz sa¤l›kta-
ki dönüflüm devam ediyor. Yine de bu
de¤iflim sürecinde baflkanlarla ortak ka-
rara varmak güzeldi.

Adana Diflhekimleri Odas› Baflkan›
As›m Savafl:

Baz› konular çok
uzat›l›yor 

Diflhekimlerinin, Oda baflkanlar›n›n ve yö-
neticilerinin bir araya gelmesi, kendi mese-
lelerini aktarmas› kadar güzel bir fley ola-

maz. Fakat bu toplant›lardan gerekli veri-
min al›nd›¤› kanaatinde de¤ilim. Baz› ko-
nular çok uzat›l›yor  ve Odalar aras›nda çe-
kifltiriliyor. Bu yanl›fl. Esas meseleleri de-
¤erlendirip onlar›n üzerinden neticeye var-
mak gerekir. On senedir ayn› fleyi söylüyo-
rum, on senedir ayn› yerde duruyoruz ve
ben ilk defa toplant›larla ilgili böyle bir yo-
rum yap›yorum.
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Toplum sa¤l›¤› ortak payda 

‹ stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Diflhe-
kimleri Odas› (‹DO), ‹stanbul Eczac›
Odas› ve ‹stanbul Veteriner Hekimler

Odas› taraf›ndan oluflturulan ‹stanbul
Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyonu
(‹SMOK), 10-11 Kas›m 2007 tarihleri ara-
s›nda, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla
T›p Fakültesi Prof. Dr. Cem’i Demiro¤lu
Oditoryumu’nda “Toplum Sa¤l›k Kurulta-
y›”n› gerçeklefltirdi. 
Kurultay›n aç›l›fl günü ayn› zamanda ulu
önder Atatürk’ün 69. ölüm y›ldönümü ol-
mas› sebebiyle ayr› bir öneme sahipti.
Aç›l›fl konuflmalar›n› ‹DO Genel Sekreteri
ve ‹SMOK Dönem Sekreteri Ahmet Gür-
büz ile ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof.
Dr. Özdemir Aktan yapt›. Genel hatlar›yla
kurultayda ele al›nacak konu ve konufl-
mac›lar› tan›tan Ahmet Gürbüz, konufl-
mas›n›n son bölümünde de sahte diflhe-
kimlerine yönelik s›cak bir geliflmeden
söz etti. Geçen hükümet döneminde 5181
say›l› kanunda yap›lan de¤iflikliklerle
sahte diflhekimlerine yönelik cezalar›n
art›r›ld›¤›n› hat›rlatan Ahmet Gürbüz,
“Bu, sahte diflhekimli¤i yapanlarla müca-
delede önemli ve takdir etti¤imiz bir ka-

rard›. Fakat flimdi hükümet bu karar›n-
dan geri ad›m atmak üzere. Meclis komis-
yonunda bulunan bir tasar›yla sahte difl-
hekimlerine verilen cezalar düflürülmek
isteniyor. Yani sahte diflhekimleri lobisi
hükümet üzerinde etkili olmak üzere. Ka-
bul edilemez bu tutumdan dönmesi için
hükümetin sesimize kulak vermesini dili-
yoruz” dedi.
Ulu önderimizi anarak sözlerine bafllayan
Prof. Dr. Özdemir Aktan, “22 Temmuz ge-
nel seçimlerinin ortaya ç›kard›¤› tablo he-
pimizi flafl›rtt› ama bir yandan da flu ger-
çe¤in alt›n› çizdi. Demek ki biz ‹SMOK
olarak topluma diledi¤imiz kadar ulafla-
mam›fl›z. Elbette görevlerimiz aras›nda
meslektafllar›m›z›n haklar›n› korumak,
meslek bilincimizi yayg›nlaflt›rmak var
ama en bafltaki görevimiz toplum sa¤l›¤›-
n› korumak olmal›. Kurultay bu amaçla
yap›l›yor. Bu toplant›dan elde edilecek
bilgi ve bulgular›, medya arac›l›¤›yla ge-
nifl kitlelere ulaflt›rmak gibi bir görevimiz
var. Kurultay›n gerçeklefltirilmesinde
‹SMOK dönem sekreterli¤ini yürüten ‹s-
tanbul Diflhekimleri Odas›’na da ayr›ca
teflekkür ediyoruz” dedi. 

En ucuz ve basit yöntem 
difl f›rçalama
Kurultay›n ilk konuflmac›s› Prof. Dr. Gam-
ze Aren “beslenmenin a¤›z ve difl sa¤l›¤›-
na etkisi” konusunu ele ald›. Beslenme-
nin difl dokusu ve alerjik yaklafl›mlar›n
yan› s›ra en büyük etkisinin diflin sert do-
kusu üzerine oldu¤unu söyleyen Prof. Dr.
Aren, “Difl çürü¤ü dünyada tüm hastal›k
gruplar› içersinde en s›k görülen enfeksi-

‹stanbul Sa¤l›k Meslek
Odalar› Koordinasyonu
(‹SMOK) taraf›ndan 10-11
Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda düzenlenen
Toplum Sa¤l›¤›
Kurultay›’nda, a¤›z ve difl
sa¤l›¤›ndan, veteriner
hekimli¤ine, Anayasa 
de¤ifliklikleri ve sa¤l›k
hakk›ndan ilaçta reklam
olur mu? tart›flmalar›na
kadar farkl› konular ele
al›nd›. 

‹stanbul Tabip 
Odas› Baflkan› 
Prof. Dr. 
Özdemir 
Aktan



o c a k •  fl u b a t   2 0 0 8 •  d e r g i 13

yon hastal›klar›ndan biridir. Bir
enfeksiyon hastal›¤› olan difl çürü-
¤ü bulafl›c›d›r ve maalesef bu
özelli¤i kitleler taraf›ndan çok faz-
la bilinmez” dedi. Difl çürü¤ünün
oluflmas›ndaki etkin faktörleri,
çürü¤e sebep olan bakterileri, be-
beklikten yetiflkinli¤e uzanan sü-
reçte a¤›z ve difl sa¤l›¤›nda dikkat
edilmesi gereken noktalar›, anne
sütü-inek sütünün difl sa¤l›¤› aç›-
s›ndan karfl›laflt›rmas› gibi bafll›k-
lar› ele alan Prof. Dr. Aren, “En ba-
sit ve en ucuz tedavi, hiç tedavi ol-
mamakt›r. Bunu sa¤lamak da iyi
bir a¤›z bak›m›yla mümkündür.
Sa¤l›kl› bir a¤›z da düzenli difl f›r-
çalamakla oluflur” dedi. 

‹stismar; en çarp›c› 
toplumsal yaralar›n kayna¤›
Her gün gazetelerin üçüncü sayfa
konular›nda a¤›rl›kl› yer alan ço-
cuk istismar› konusunu ‹stanbul
Tabip Odas›’ndan Doç. Dr. Müjgan
Alikaflifo¤lu ele ald›. Fiziksel ve
cinsel istismara yönelik tan›mla-
malar, istatistiki bilgiler ve evren-
sel boyuttaki ba¤lay›c› hükümleri
anlatan Doç. Dr. Alikaflifo¤lu, “Ül-
kemiz gibi kapal› toplumlarda is-
tismar olaylar›n›n yetkililere du-
yurulmas› düflük bir ihtimal. Bu
yüzden çocuk istismar›n›n sap-
tanmas›nda çocukla temas› olan
meslek gruplar›na büyük görev
düflüyor. Temas okul öncesi dö-
nemde hekimle, okulda ö¤ret-

menle bafll›yor. Özellikle bu iki
meslek grubu üyelerinin istisma-
r›n bulgular› konusunda bilgili ol-
malar› çok önemli” dedi. 

Hayvanlardan bulaflan 
hastal›k say›s› 200 
“Toplum sa¤l›¤›n›n korunmas›n-
da veteriner hekimli¤in rolü ve
önemi” konusunu ele alan Veteri-
ner Hekim ‹smet Çolakel, son 20
y›ld›r insanlardaki hastal›klar›n
yüzde 75’inin hayvansal odakl› ol-
du¤unu söyledi. Veteriner heki-
min toplum sa¤l›¤›n› ilgilendiren
temel bafll›klar›n›n beslenme, be-
sin hijyeni ve zoonozlar oldu¤unu
belirten ‹smet Çolakel; “‹nsanlar-
da bulafl›c› hastal›klara neden ola-
bilecek 1407 adet mikroorganiz-
ma tan›mlanm›fl. Bunlar›n yüzde
58’i zoonotik niteliktedir. Hayvan-
lardan insanlara bulaflan hastal›k

‹stanbul Eczac› Odas› Baflkan›
Semih Güngör:

Devam› gelecek...
‹lk defa sa¤l›k meslek
örgütleri olarak toplu bir
etkinlik düzenliyoruz. Bu
etkinli¤in biri halka, di-
¤eri meslek tabanlar›m›-
za dönük olmak üzere
iki yans›mas› var. Kurul-
tay›n ilk gününde siyasi
iktidar›n son dönemde
sa¤l›k alan›nda yapt›¤›
dönüflüm ve uygulama-

lar›n halk› hangi oranda etkileyece¤i tart›fl›ld›.
Gelecek dönemde yaflanacak olas› s›k›nt›larla il-
gili her meslek örgütü kendi alan›yla ilgili bildirge
ve sunumlar haz›rlad›. Söylemlerin sadece su-
numlarla s›n›rl› kalmad›¤›, konuflmalar›n ard›ndan
canl› tart›flmalar›n oldu¤u bir kurultay yaflad›k. 

‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz:

Hükümet sesimize
kulak vermeli

Ülkemizde ne yaz›k ki
uzun y›llard›r sa¤l›¤›n do-
¤ufltan kazan›lan bir hak
oldu¤u ve bunun bir ka-
mu hizmeti olmas› gerek-
ti¤ini göz ard› eden sa¤l›k
politikalar› uygulan›yor.
Sa¤l›¤›n ‘ticarilefltirilmesi’,
halk›n sa¤l›k hakk›na
ulaflmas›nda ciddi engel

oluflturuyor. Halk sa¤l›¤›n›, sa¤l›k hizmetlerinin ni-
teli¤i, süreklili¤i ve ücretsiz olmas› d›fl›nda gelir
düzeyindeki eflitsizlikler de etkiliyor. Sa¤l›ktaki
eflitsiz hizmet da¤›l›m› halk›m›z›n sa¤l›¤›n› giderek
daha çok tehdit ediyor. Piyasalaflt›r›lan ve pazar
haline getirilen sa¤l›k ortam›nda vatandafllar›m›-
z›n hizmete ve hizmet sunucular›na karfl› artan
güvensizli¤i ve kuflkusu olufltu. Bunun nedeni hü-
kümetin sa¤l›k alan›nda att›¤› ad›mlard›r. Hükü-
met ya meslek örgütlerinin görüflüne baflvurmu-
yor ya da meslek örgütlerinin sesine kulak t›k›yor.

‹DO Yönetim
Kurulu üyesi
Prof. Dr. 
Gamze Aren
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say›s› 200 civar›ndad›r. Hayvan sa¤-
l›¤› bu yüzden insan sa¤l›¤›yla yak›n-
dan ilgilidir” dedi. 

Kontrolsüz ilaç tüketimi 
sa¤l›kl› toplum yaratmaz
‹stanbul Eczac› Odas› ad›na konuflan
Eczac› Mustafa Turunç, “‹laç eczane
d›fl›nda sat›labilir mi?” konulu sunu-
munu yaparken öncelikle Türki-
ye’deki ilaç sektörünün geliflimini ve
son dönemde gerçeklefltirilen yasal
düzenlemeleri özetledi. Eczac› toplu-
lu¤u olarak zaman›nda aksiyon al-
mad›klar› özelefltirisinde bulunan
Turunç, 31 Aral›k’tan sonra baz› ilaç-
larda reklam yasa¤›n›n kalkmas›yla
ilgili de¤erlendirmelerde bulundu.
“‹laç hizmeti eczac›n›n denetiminde
sürdürülmezse mekanik bir hal al›r”
diyen Mustafa Turunç kamuoyuna
flu mesaj› vererek sözlerini tamamla-

d›: “Sa¤l›¤›na sahip ç›k, eflit, paras›z
ve nitelikli bir sa¤l›k hizmetinin dev-
let taraf›ndan yap›lmas›n› ›srarla ta-
lep et, siyasi iktidarlar›n bu konuda-
ki uygulamalar›yla ilgili dayatmac›
tavr›n› koy.”

Her sekiz kifliden biri
Sa¤l›kl› bireylerde bile a¤›z ve difl
sa¤l›¤› bilincinin tam olarak geliflme-
di¤i bir toplumda engellilere yönelik
bilinç oluflturmak bir hayli zor. Bu
konuyla ilgili ‹DO bünyesindeki ça-
l›flmalar› koordine eden ‹DO Yönetim
Kurulu üyesi ve Toplum A¤›z Difl
Sa¤l›¤› Komisyonu Sorumlusu Diflhe-
kimi Dr. Hediye Sözer, kurultayda,
engellilerde a¤›z ve difl sa¤l›¤› temal›
bir sunum yapt›. Devlet ‹statistik Ku-
rumu’nun verilerine göre ülke nüfu-
sunun yüzde 12,29’unun engelli ol-
du¤unu belirten Dr. Hediye Sözer,
“25 May›s 2007’de Resmi Gazete’de
yay›nlanan tedavi yard›m›na iliflkin
uygulama tebli¤iyle yüzde 40 ve üze-
rinde engelli kifliler, belgeleriyle difl
tedavileri için tüm sa¤l›k kurum ve
kurulufllar›na veya serbest diflhekim-
lerine baflvurabiliyor, tedavi yard›m›
alabiliyor. Engelli ailelerin, bu imka-
n› kullanarak, ekonomik sorun yafla-
madan çocuklar›n›n a¤›z difl sa¤l›¤›
sorunlar›n› çözmeleri gerekir” hat›r-
latmas›n› yapt›. 

Büyüdükçe ihmal art›yor
“Eriflkinlerin Afl›lanmas›” konusun-

‹zmir Veteriner Hekimleri
Odas›’ndan Veteriner Hekim 
Adnan Serpen:  

Meslek odalar›n›n 
sinerjisi

‹zmir Veteriner
Hekimleri Oda-
s›’nda Onur Ku-
rulu üyesiyim.
Ayn› zamanda
Veteriner Halk
Sa¤l›¤› Çal›flma
Grubu sekreter-
ya görevlisiyim.
Benim için ol-
dukça ilginç bir
kurultay oldu.
Çünkü farkl› ko-

nular ele al›nd›. “Sa¤l›kta Dönüflüm” ad›
alt›nda dört sa¤l›k meslek örgütünü ilgi-
lendiren konular gündeme getirildi, olum-
lu ve olumsuz yönler de¤erlendirildi. Çok
yararl› buldum.

Özge Aksüt - Araflt›rmac›

‹lginin azl›¤› 
flafl›rt›c›
Bilgi Üniversitesi Karfl›laflt›rmal› Edebiyat
Bölümü mezunuyum. Bölümüm itibar›yla
bütün dünya kültürlerini inceliyorum. Ku-
rultaya kat›l›m›n azl›¤› çok dikkatimi çekti.
Üniversite gençli¤inin böyle bir etkinli¤e
ilgi duymas›n› beklerdim. Kurultayda çok
farkl› konular uzmanlar taraf›ndan de¤er-

lendirildi ki bu en
pozitif taraf›yd›. Bu
tarz buluflmalar›n
daha çok olmas›n›
dilerim. Gençler,
akademisyenler bu
konulara daha çok
ilgi duyarlarsa çal›fl-
malar da yüzeysel
kalmayacakt›r. 

‹DO Yönetim 
Kurulu üyesi 

Diflhekimi Dr.
Hediye Sözer
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da ‹stanbul Tabip Odas›’ndan Prof. Dr.
Recep Öztürk, ülkemizin çocukluk döne-
mi afl›lanmalar›nda genellikle baflar›l› ol-
du¤unu ifade ederek bafllad›¤› sunu-
munda, as›l sorunun eriflkin dönemi afl›-
lanmalar›nda oldu¤una dikkat çekti.
Prof. Dr. Öztürk; “Hiç afl›lanmam›fllarda,
üç afl›l›k bir aflamadan sonra 10 y›lda
bir bo¤maca, tetanoz ve difteri afl›lar›
yap›lmal›d›r” dedi. G›da terörünü önle-
mede veteriner hekimli¤in rolünü anla-
tan ‹stanbul Veteriner Hekimleri Odas›
Genel Sekreteri Seyhan Özsavc›’dan
sonra Eczac› Nurdan Demirkan “Bilinç-
siz ilaç tüketimi ve ilaçta reklam” konu-
sunu ele ald›. 

Sosyal haklarda erozyon 
Kurultay›n ikinci günü ‹TÜ ‹flletme Fa-
kültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Kadriye
Bak›rc›’n›n anayasa de¤ifliklikleri ve
sa¤l›k hakk› konusundaki konuflmas›yla
bafllad›. Anayasan›n ülkemize nas›l bir
gelecek haz›rlad›¤›n› anlatan Doç. Dr.
Bak›rc›, “Sosyal devlet ilkesinin içini bo-
flalt›p neoliberal bir Anayasa oluflturma
çal›flmalar› var. Yeni Anayasa önerisin-
de türban, din e¤itimi ve vatandafll›k ön
plana ç›kt›. E¤er Anayasa böyle kabul
edilirse sosyal haklardaki erozyon bizle-
ri bekliyor” dedi. 

Kontrolsüz ilaç en büyük tehdit
Kurultay›n veteriner hekim konuflmac›-
lar›ndan biri de ‹stanbul Veteriner
Hekimleri Odas› Yönetim Kurulu üyesi
Dr. Kemal Kutlay idi. Hayvan sa¤l›¤›nda
kontrolsüz ilaç kullan›m›n›n yarataca¤›
zararlar› de¤erlendiren Dr. Kemal Kut-
lay, zararlar›n en bafl›nda toplum sa¤l›-
¤›n› tehdit eden kal›nt› problemi oldu¤u-
nu vurgulad›. Hayvanlarda ilaçlar›n
özellikle hastal›klar›n tedavisi, davran›fl-
lar›n de¤ifltirilmesi ve geliflimin h›zlan-
d›r›lmas› (üretimde verimlilik, dolay›s›y-
la da ekonomik de¤erinin art›r›lmas›)
amac›yla kullan›ld›¤›n› belirten Dr. Ke-
mal Kutlay, kontrolsüz ilaç kullan›m›n›n
can ve sa¤l›k kayb›na, ekonomik de¤er
yitimine ve çevresel zarara neden oldu-
¤unu vurgulad›. 

‹lac›n liberalleflmesinde son nokta
Kurultay gündeminde öne ç›kan bafll›k-

lardan biri de May›s 2008’de yasalaflma-
s› beklenen T›bbi Cihaz Kurumu Yasa
Tasla¤› oldu. Eczac› Zafer Kaplan tasla¤›
de¤erlendirirken ilaç konusunu da bü-
yüteç alt›na ald›. Bu taslakla birlikte
sa¤l›kta dönüflüm program›n›n yüzde
70 oran›nda tamamland›¤›n› vurgulayan
Zafer Kaplan, “Taslak ilac›n liberallefl-
mesinin son noktas› olacak, böylece ilaç
üzerinde devletin görev, yetki ve sorum-
lulu¤u bu kuruma geçecek. Devletin
kendi yetkisini devretti¤i YÖK, SPK,
BDDK, TMSF gibi kurumlardan biri de
‹laç Kurulu olacakt›r” dedi. 

Ortak bilinç, ortak hareket
Toplum Sa¤l›k Kurultay›’n›n ikinci günü
“Neo-liberal Politikalar ve Sa¤l›kta Dö-
nüflümün Toplum Sa¤l›¤›na Etkisi” ko-
nulu panelle son buldu. Panelde ‹stan-
bul Veteriner Hekimleri Odas› Yönetim
Kurulu üyesi  Dr. Fevzi Karaa¤aç, ‹DO
Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz, Ça¤dafl
Eczac›lar Derne¤i Baflkan› Rafet fiahin,
‹stanbul Tabip Odas›  Sa¤l›k Politikalar›
Komisyonu üyesi Dr. Osman Öztürk ko-
nuflmac› olarak yer ald›. ‹stanbul Tabip
Odas› Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayflegül
Bilen ve ‹VHO Genel Sekreteri Seyhan

Özavc›’n›n yönetiminde yap›lan panelde
ilk sözü alan Dr. Fevzi Karaa¤aç,
“1999’da tar›ma ayr›lan sübvansiyonlar
7 milyon dolar iken 2002’de 1,1 milyon
dolara düfltü. Rekolte yüzde 28 azald›.
2007’de bu rakam 5,2 milyon dolara
yükseltildi ama bu dönüfl de anlaml› de-
¤il. Terör ve iflsizlik gibi sorunlar›n çö-
zümü, k›rsal alanda kalk›nma, tar›m ve
hayvanc›l›ktan geçmektedir” dedi.
‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz ise
neoliberal politikalar›n ülkemizi borç ba-
ta¤›na sürükledi¤ini, bunun da etki-
lerinin özellikle e¤itim ve sa¤l›kta gö-
rüldü¤ünü ifade etti. Ahmet Gürbüz, “Çö-
züm için meslek odalar›n›n dayan›flma
ve birlik içinde olmas› gerekiyor” dedi. 
Sosyal devlet anlay›fl›n›n 1990’dan son-
ra önemini yitirmeye bafllad›¤›n› ifade
eden eczac› Rafet fiahin de, “Türkiye en
çok ilaç tüketen 9. ülke. Bütçeden sa¤l›-
¤a ayr›lan pay hep ayn›, yüzde 2-3. Bu
politikalarla ilaç tüketimi art›r›lmak is-
teniyor ama koruyucu sa¤l›k hizmetleri-
ne hiçbir katk› yok. Süreç içinde devlet
birçok ilac› ödeme listesinden ç›karacak
ve bu para vatandafl›n cebinden ç›kacak.
Sa¤l›¤›n ve ilac›n metalaflt›r›lmas› tek
amaçlar›. ‘Baflka bir sa¤l›k sistemi
mümkündür’ diyerek karfl›lar›na ç›k›p,
böyle düflünenlerin umudu olmal›y›z”
dedi. 
Panelde son sözü alan Dr. Osman Öz-
türk de “4,5 y›ld›r neoliberal politikala-
r›n geldi¤i yer ve bizi götürece¤i yer bel-
lidir” diyerek son dönemde yürütülen
sa¤l›k politikalar›n›n temel amac›n›n,
sa¤l›k harcamalar›n› art›rarak kamunun
pay›n› azaltmak ve vatandafl›n cebinden
daha fazla para ç›karmak oldu¤unu ifa-
de etti. Panel ve kurultay soru-cevap bö-
lümüyle sona erdi. 

‹VHO Yönetim
Kurulu üyesi 

Dr. Kemal Kutlay
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Tam seramiklerin püf noktalar›
‹DO’nun Anadolu Yakas›’ndaki diflhekimleri için
düzenledi¤i “Metal desteksiz sabit protezlerde
kesim ve ölçü teknikleri” konulu konferans 200
meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflti.

‹ stanbul Diflhekimleri Odas› (‹DO), 9 Kas›m 2007 tarihinde,
Ataflehir Marriot Otel’de Anadolu Yakas›’nda bulunan difl-
hekimleri için “Metal desteksiz sabit protezlerde kesim ve

ölçü teknikleri” konulu bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Sabire
De¤er’in konuflmac› oldu¤u toplant›ya 200 meslektafl›m›z kat›l-
d›. Konferans öncesi ‹DO Baflkan› Mustafa Dügencio¤lu k›sa bir
konuflma yapt›. Sahte diflhekimlerine verilecek cezalar›n alt s›-
n›r›n›n düflürülmesi ve böylece tecil edilebilmesine olanak sa¤-
layan tasla¤›n TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek
TBMM Genel Kurulu’na gönderildi¤i bilgisini veren Dü¤encio¤-
lu, meslektafllar›n› Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin tasar›ya karfl›
bafllatt›¤› imza kampanyas›na destek vermeye ça¤›rd›. 
Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Sabire De¤er tam seramik-

lerde kullan›lan sistemleri ve bu sistemlerin hangisinin, nerede,
hangi teknikle kullan›lmas› gerekti¤ini anlatt›. Prof. Dr. Sabire
De¤er tam seramiklerin tüm özelliklerinden söz ederek içinde
kullan›lan kristal metalleri s›ralad› ve “Kristal yap›n›n ne anla-
ma geldi¤ini bilirsek, ilk defa duydu¤umuz bir sistemde bile fi-
kir sahibi olabiliriz” dedi.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n “Klinik Uygulamalar” bafll›¤›
alt›nda düzenledi¤i bilimsel etkinliklerden “Elektrocerrahinin
Diflhekimli¤inde Kullan›l›fl›” konulu konferans, 29 Kas›m
2007 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merke-
zi’nde gerçeklefltirildi. Prof. Dr. Selim Pamuk’un konuflmac› ol-
du¤u konferansa 28 meslektafl›m›z kat›ld›.
Elektrocerrahi sisteminin diflhekimli¤inde çok yayg›n kullan›l-
d›¤›n› belirten Prof. Dr. Selim Pamuk, elektrocerrahiyi “Doku-
lar› kesmek ve p›ht›laflt›rmak amac›yla yüksek frekansl› radyo
ak›mlar›n›n kullan›lmas›” olarak tan›mlad›. Elektrocerrahi ve
koterizasyon aras›ndaki büyük farka da de¤inen Pamuk, iki ifl-
lemin birbiriyle kar›flt›r›lmamas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Elek-
trocerrahi sisteminde kullan›lan ak›mlardan bahsederek,  sis-
temin nerede kullan›laca¤›n› belirtti. Elektrocerrahi aletinin ta-

n›t›m›n› yapt› ve kullan›l›rken dikkat edilmesi gereken husus-
lar› anlatt›. Daha sonra da elektrocerrahi ifllemi s›ras›nda ya-
p›lmas› gerekenleri anlatarak, uygulamaya geçti. Ard›ndan
kat›l›mc›lara da ayn› elektrocerrahi ifllemini uygulatt›.

Prof. Dr. Selim Pamuk taraf›ndan verilen
e¤itimde, genel ve tan›t›c› bilgilerin ard›ndan
elektrocerrahi ifllemi s›ras›nda yap›lmas› 
gerekenler anlat›ld› ve konferansa kat›lan
diflhekimlerine elektrocerrahi ifllemi
uygulat›ld›.

Elektrocerrahi iflleminin   
diflhekimli¤inde kullan›l›fl›





oda haberleri

20 d e r g i  •  o c a k •  fl u b a t 2 0 0 8

‹leri Radyoloji E¤itimi
“Radyoloji” konulu seminerde radyasyonun
zararlar›, radyolojik muayene aflamalar› ve ileri
görüntüleme metotlar› hakk›nda konunun
uzmanlar› taraf›ndan ayr›nt›l› bilgi verildi.

‹ stanbul Diflhekimleri Odas›, 10 Kas›m 2007 tarihinde, ‹DO
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde “Radyoloji”
konusunda, tüm gün süren bir e¤itim düzenledi. ‹stanbul

Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nden Prof. Dr. Tamer Lüt-
fi Erdem, Ege Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nden Prof.
Dr. Güniz Baksi, Yak›n Do¤u Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakül-
tesi’nden (Lefkofle) Doç. Dr. Kaan Orhan ve Dr. Diflhekimi Si-
nan Horasan’›n konuflmac› oldu¤u seminere 24 meslektafl›m›z
kat›ld›.

A¤›z içi radyografi teknikleri
Seminerin birinci bölümünde Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem rad-
yasyonun zararlar›ndan bahsederek, diflhekimlerinin ve yar-
d›mc›lar›n›n X ›fl›nlar›ndan kendilerini korumalar› gerekti¤ini
söyledi. Diflhekimli¤inde kullan›lan a¤›z içi radyografi teknik-
lerini ve teknik seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar›
aktard›. Konvansiyonel ve ileri tekniklerin hangi aflamada kul-
lan›lmas› gerekti¤ini aç›klad›. Daha sonra periapikal radyogra-
fi tekniklerini s›ralayarak, periapikal radyografinin nas›l al›n-
mas› gerekti¤ini fantom üzerinde gösterdi. Diflhekimli¤inde
kullan›lan dijital sistemlerin önemini vurgulayan Prof. Dr. Er-
dem, dijital radyografi tekniklerini anlatarak konvansiyonel ve
dijital sistemler aras›nda radyasyon-doz karfl›laflt›rmas› yapt›. 

Panoromik radyografi teknikleri
Prof. Dr. Güniz Baksi ise, radyolojik muayene aflamalar›n›, “ne
zaman radyolojik muayene gereklidir”, “hangi radyolojik mu-
ayene ne zaman kullan›lmal›d›r”, “ne zaman radyoloji mer-
kezlerinden hizmet al›nmal›d›r” bafll›klar› alt›nda anlatt›. Pa-
naromik radyografilerin endikasyonlar›n› aktaran Prof. Dr.
Baksi, panoramik radyografilerin gerekti¤i zaman, gerekti¤i
yerde, tan› ve tedaviye yard›mc› olacaksa kullan›lmas› gerek-
ti¤inin alt›n› çizdi. Panoramik radyografilerin özellikle imp-
lant ve protezlerde kullan›lmas› gerekti¤ini söyledi. Daha son-

ra panoramik radyografi tekniklerini anlatarak, çekim s›ras›n-
da yap›lan hatalardan bahsetti ve panoromik radyografi gö-
rüntüleme sistemleri sat›n al›rken dikkat edilmesi gereken
hususlar› anlatt›. Panoromik görüntü çeflitlerini “hayalet, ger-
çek ve ikiz görüntüler” fleklinde s›ralayan Prof. Dr. Baksi, ka-
t›l›mc›lara konuyla ilgili bir de de¤erlendirme testi doldurttu.

‹leri görüntüleme sistemleri
Seminerin “‹leri görüntüleme metodlar›” bafll›kl› bölümünde
konuflan Dr. Diflhekimi Sinan Horasan, implant cerrahisinde
radyolojiden yararlanma konusunu ele ald›. ‹mplant cerrahi-
sinde dental volümetrik tomografinin yeri ile navigasyon sis-
teminden bahsetti. Oral radyolojik muayene aflamas›ndan ile-
ri teknik görüntüleme aflamalar›na ne zaman geçilece¤ini an-
latan Dr. Horasan, “‹mplant cerrahisi navigasyonsuz olmaz”
dedi. Dr. Sinan Horasan, implantolojide, protez ve radyolojinin
birlikte çal›flmas› gereken disiplinler oldu¤unu belirterek imp-
lant cerrahisinde planlaman›n ve tedavi aflamas›nda da radyo-
lojik tetkiklerin önemine de¤indi. 

Temporo-mandibuler eklemde görüntüleme 
sistemleri
Seminerin son bölümünde konuflan Doç. Dr. Kaan Orhan, tem-
poro-mandibuler eklemlerde (TME/ görüntüleme yöntemlerini
anlatt›. Kaan Orhan öncelikle TME’lerin anatomisinden bah-
setti. TME patolojileriyle ilgili bilgi verdi. TME rahats›zl›kla-
r›nda iyi bir anamnezin nas›l yap›lmas› gerekti¤ine iliflkin bir
de film gösterdi. Daha sonra TME görüntüleme yöntemlerini
aktaran Doç. Dr. Orhan, TME panoromik radyografi al›m›n› va-
ka örnekleriyle anlatt›.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER

Acil T›bbi Yard›m
‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 15 Kas›m 2007 tarihinde, ‹DO
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde düzenledi¤i ve
Dr. Ayflen Yavru’nun konuflmac› oldu¤u “Acil T›bbi Yard›m”
konulu uygulamal› seminer, 10 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi. 
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Kat›l›mc› görüflleri
Yahya Çelik (GOP)

Bilgilerim güncellendi
Son y›llarda düzenlenen e¤itimleri
oldukça tatmin edici buluyorum.
Konferanslar›n birço¤una kat›l›yo-
rum. Daha da artarsa sevinece¤im.
Daha de¤iflik konular olursa çok da-
ha iyi olur. fiu andaki durum önceki
y›llara göre çok iyi. E¤itim Merke-
zi’nin aç›lmas› iyi olmufl. Buras› çok

iyi organize edilmifl, iyi düzenlenmifl. Önceleri bu tip çal›flma-
lar Oda’n›n üst kat›nda küçük bir mekanda yap›l›yordu. Bura-
s› gayet iyi. fiu ana kadar Tamer Bey’in konuflmas›n› dinledim.
Ak›c› ve verimli geçti. Hem bilmediklerimi ö¤rendim hem de
varolan bilgilerim güncellendi.

Havva Gülflan (Beyo¤lu)

Çok uygulama yapal›m
E¤itim çal›flmalar›n›n daha da ivme
kazanaca¤›n› düflünüyorum. Daha
iyisi için çal›fl›ld›¤›n› görmek güzel.
Radyoloji e¤itimi güzeldi. Haz›r bura-
da ünitimiz varken, bir de hasta üze-
rinde uygulamal› birtak›m fleyleri
paylaflmak daha farkl› olurdu diye
düflünüyorum. 

Lütfi Çal›k (Beyo¤lu)

Kat›lmayanlar için 
kay›p
E¤itimleri oldukça baflar›l› ve faydal›
buluyorum. Özelikle, belli yafl›n üze-
rindeki hekimler için ideal. Böyle bir
konferans›, kat›lmayan meslektaflla-
r›m›z için kay›p olarak görüyorum.
Fevkalade etkilendim, duyguland›m.
Konuflmac› hocalar konular›n› güzel

anlatt›lar. Bizleri ay›nlatt›lar. Kusursuz bir konferans diyebili-
rim. E¤itim merkezini çok faydal› buldum. Oda yöneticilerini
ve bugüne kadar hizmet edenleri kutluyorum. Büyük bir ek-
siklik giderilmifl, çok samimi ve s›cak bir ortam yarat›lm›fl. Te-
flekkür ediyorum.

Aliye Erdo¤an (Bak›rköy)

Tamamlay›c› bilgiler
edindim
Konuyu s›cak takip eden biri için ta-
mamlay›c› bilgiler edindim. E¤itim
Merkezi’ni dört dörtlük buldum. Da-
ha önce Prof. Dr. Tamer Lütfi Er-
dem’in Polat Renaissance’deki kon-
ferans›na gitmifltim. Ayr›ca internet-
ten makalelerini de okuma f›rsat›

buldum. Eksi¤imi de burada giderdim. Çok mutlu oldum.

Buket Küçükece (Kad›köy)

Ucuz oldu¤u için 
ulafl›labilir
Sürekli Diflhekimli¤i E¤itim prog-
ramlar›n› olabildi¤ince izliyorum.
Kendimizi gelifltirmemiz ve tekrarlar
aç›s›ndan olumlu buluyorum. Radyo-
loji e¤itimi de iyiydi. Ayr›ca bu tür
e¤itimler, ucuz oldu¤u için daha ula-
fl›labilir oluyor. ‹stanbul’da özel

kurslar da var. Ancak onlar bana kâr amaçl› yap›l›yormufl gi-
bi geliyor. Bugünkü e¤itim de çok olumlu geçti. 1983 mezunu-
yum. Fakültede bu konular› görmedi¤imiz için çok yararl› ol-
du¤unu düflünüyorum. Hem dijital, hem de panoramik filmi
yorumlamak benim aç›mdan tatmin ediciydi. Di¤er arkadaflla-
r›m›n da kat›lmas›n› tavsiye ederim. 

Nalan Erdo¤an Akdemir
(Güngören)

Tüm e¤itimlere
kat›laca¤›m
Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimlerine
epeydir kat›l›yorum ama bu y›lki
program daha kapsaml› ve ayr›nt›l›
olmufl. Konular aç›s›ndan da böyle.
Hemen hemen hepsine kat›laca¤›m.
E¤itim merkezi çok güzel, teknolojik

olarak donan›ml›, ihtiyaca cevap veriyor. Radyoloji e¤itimini
de çok faydal› buldum. Bilgilerimiz tazelendi. Çok güzel ve ye-
terli bir e¤itimdi.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER
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Yard›mc› Personel E¤itimi 

Yasemin Dinç

Detayl› bilgiler verildi
Yard›mc› Personel E¤itim Program›’na ilk defa
kat›l›yorum. ‹fle bafllad›¤›mda deneyimsizdim.
Hçbir fley bilmiyor, sormaya çekiniyordum. ‹lk
iki ay çok zorland›m. Diflhekimim bana ne ya-
p›p ne yapmayaca¤›m konusunda yeterli bilgi
veriyordu. Art›k yavafl yavafl ö¤renmeye bafl-
lad›m. Diflhekimim bu tür e¤itimlere kat›lma-
m› çok istiyor. Zaten programa kendisi kaydet-
tirdi beni. Çok memnun kald›m. Bilmedi¤im
birçok konuyu burada gördüm. Asl›nda yapt›-
¤›m›z fleyler ama, burada daha detayl› bilgiler
edindik. Bu e¤itimlere sürekli kat›laca¤›m. 

Dilek Birdal

Sürekli e¤itim flart
Muayenehanede çal›fl›yorum. Diflhekimi ya-
n›nda çal›flmaya bafllad›¤›mda çok tecrübe-
sizdim. Genel anlamda hepsini diflhekimim-
den ö¤rendim. Daha önce Hilton Otel’de dü-
zenlenen bir günlük e¤itime kat›lm›flt›m.
Bu e¤itimi süper buldum. S›k s›k tekrarlan-
sa çok iyi olacak. Y›l›n 365 gününün, en
az›ndan bir haftas› e¤itime ayr›lsa hiçbir
fley kaybetmeyiz. Mesleki anlamda sürekli
bir e¤itime ihtiyaç duyuyoruz. Teknoloji ge-
lifliyor, de¤ifliyor. Ben ilk girdi¤imde otok-
lav yoktu, flimdi var mesela. Yard›mc› per-
sonel e¤itimi hem hekim, hem de hasta aç›-
s›ndan gerekli.

Nilay Öztürk

Diflhekimim gönderdi
‹lk kez kat›l›yorum. Diflhekimi yan›nda çal›fla-
rak bu mesle¤i ö¤renmeye bafllad›m. 10 y›l-
d›r çal›fl›yorum. E¤itime kat›ld›¤›m için kendi-
mi flansl› hissediyorum. E¤itime kat›lmam›
tavsiye eden diflhekimimdi ancak bunu yap-
mayan birçok diflhekimi var. Daha ilk günden
pek çok fley ö¤rendim. Bunlar› not ald›m, da-

ha sonra da çal›flabilece¤imi biliyorum. 

Narin Gül Aktafl

Sürekli kat›lmak istiyorum
‹lk defa bu e¤itimlere kat›l›yorum. Çal›flmaya
bafllad›ktan sonra ifli ö¤renmeye bafllad›m.
Dört ayd›r çal›fl›yorum. E¤itim s›ras›nda yeni
bilgiler ö¤reniyoruz. Devam› gelmeli diye dü-
flünüyorum. Burada flimdiye dek ö¤renme-
diklerimi görüyorum. Programlara sürekli
kat›lmak istiyorum. 

Hanife Yüksel

Çok memnun kald›m
Yard›mc› Personel E¤itimi Program›’na ilk
defa kat›l›yorum. Özel muayenehanede çal›-
fl›yorum. Diflhekimi yan›nda çal›flarak bu ifle
bafllad›m ve kendimi böyle gelifltirdim. ‹flimi
severek yap›yorum. E¤itim program›ndan
çok memnun kald›m. Bizim için çok faydal›,
burada bir sürü fley ö¤rendik. 

Hülya Ermifl

Sürekli ve düzenli e¤itim
‹lk defa kat›l›yorum. Muayenehanede çal›fl›-
yorum. Bu ifli diflhekimi yan›nda çal›flmaya
bafllayarak ö¤rendim. Diflhekimi yard›mc›la-
r›n›n bu tür e¤itimlere ihtiyac› var. Ayr›ca
e¤itimlerin sürekli ve düzenli olarak yap›l-
mas› gerekiyor. 

Hayriye Dönmez

Hekimler de e¤itimlere
kat›ls›n
Muayenehanede çal›fl›yorum. Bu konuda e¤i-
tim almadan diflhekimi yan›nda çal›flmaya ve
ifli ö¤renmeye bafllad›m. Daha önce böyle bir
e¤itime kat›lmad›m. E¤itimleri çok olumlu
buluyorum. Diflhekimi yan›nda çal›flanlar›n
bu tür e¤itimlere sürekli kat›lmas› gerekiyor.
E¤itimlerle hekimlerin de bilgilendirilece¤i-
ni, ayr›ca hekimlerin de bu tür e¤itimlere ka-
t›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. 

Diflhekimi Fahri Sümer

Konu de¤iflikti, kat›ld›m
fiimdiye kadar diflhekimlerine dönük böyle
bir e¤itim verilmedi. Konu bana de¤iflik
geldi¤i için kat›ld›m. “Enfeksiyon kontrolü”
konulu semineri oldukça faydal› buldum.
Ben be¤endim. Güzel bir çal›flma.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER

‹DO’nun düzenledi¤i Yard›mc› Personel E¤itim program›n›n ikincisi 29-30 Kas›m, üçüncüsü 27-28
Aral›k 2007 tarihlerinde ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Prof. 
Dr. Güven Külekçi ve Prof. Dr. Emine Nay›r taraf›ndan verilen “Enfeksiyon kontrolü” ve “Maddeler 
bilgisi, muayenehane idaresi ve düzenlenmesi” konulu e¤itime 38 diflhekimi yard›mc›s› kat›ld›.





Diflhekimlerinde görülen rahats›zl›klar yüzde 29,5 ile kas iskelet
sistemi hastal›klar›, yüzde 21,2 ile kardiyovasküler hastal›klar,
yüzde 16,5 ile nörotik yak›nmalar ve yüzde 7.6 ile tümörlerdir.

‹ stanbul Diflhekimleri Odas› 13 Aral›k
2007 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz
Manisal› E¤itim Merkezi’nde diflhe-

kimlerine yönelik “Diflhekimli¤inde Mes-
lek Hastal›klar› ve Ergonomi” konulu bir
seminer düzenledi. ‹stanbul Üniversitesi
T›p Fakültesi Fiziksel T›p ve Rehabilitas-
yon Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Ayflegül Çakmak’›n sundu¤u seminere
30 meslektafl›m›z kat›ld›. 
Prof. Dr. Ayflegül Çakmak diflhekimleri-
nin erken emekliye ayr›lmalar›n›n en
önemli sebebinin kas ve iskelet sistemi
hastal›klar› oldu¤unu söyledi. Diflhekim-
lerinin yaklafl›k yüzde 50-75’inde, kas -is-
kelet sisteminde a¤r› flikayeti oldu¤unu
belirten Çakmak, diflhekimlerinde yüzde

29,5 ile kas iskelet sistemi hastal›klar›
bulundu¤unu, onu yüzde 21,2 ile kardiyo-
vasküler hastal›klar›n, yüzde 16,5 ile nö-
rotik yak›nmalar›n ve yüzde 7,6 ile de tü-
mörlerin izledi¤ini kaydetti. 
Prof. Dr. Ayflegül Çakmak diflhekimleri
aras›nda en s›k görülen kas-iskelet siste-
mi hastal›klar›n›n disk hernisi (boyun ve
belde) bursit (omuz a¤r›s›) ve karpal tünel
sendromu oldu¤unu s›ralayarak, bunun
bafll›ca nedenlerini uzun süre öne e¤ik
olarak çal›flma, esneklikte azalma, uygun
olmayan durufl, stres, tekrarlay›c› hare-
ketler, uygun olmayan aletler ve uygun
olmayan alet yerlefltirme ile ara verme-
den çal›flman›n oluflturdu¤unu anlatt›.
Ayr›ca, diflhekimlerinin muayenehane or-

tam›n›n ergonomik çal›flma prensiplerine
uygun olmas› gerekti¤ini ifade eden Çak-
mak, uzun çal›flma sürelerinde, zaman
zaman k›sa aral›klarla da olsa ara verip el,
boyun ve bel egzersizleri yapman›n kas-
iskelet sisteminde rahats›zl›k oluflmas›n›
engelledi¤ini söyledi.

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n “Bölgesel
Bilimsel Toplant›lar” bafll›¤› alt›nda 14
Aral›k 2007 tarihinde düzenledi¤i “Kom-
pozit Uygulamalar” konulu konferans Ga-
ziosmanpafla Kültür Merkezi’nde, 65
meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflti.
Konferansa konuflmac› olarak kat›lan Doç.
Dr. Arzu Aykor anterior bölgede kompozit
uygulamalar› anlatt›.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER

Meslek hastal›klar› ve ergonomi

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n “Bilim-
sel Seminerler” bafll›¤› alt›nda düzenle-
di¤i “Diflhekimli¤inde Dijital Foto¤rafç›-
l›k” konulu konferans, 27 Aral›k 2007
tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›
E¤itim Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Dr.
U¤ur Ergin’in konuflmac› oldu¤u konfe-
ransa 35 meslektafl›m›z kat›ld›. 

Konferansta diflhekimlerinin hastayla
güvenli iliflki kurmas› ve iyi bir hasta ta-
kibi yapabilmesi, teknisyen ve sigorta
flirketleriyle iletiflim kurmas›, hatal› uy-
gulama davalar›na karfl› kendini savuna-

bilmesi için hastalar›n mutlaka tedavi
bafllang›c›nda görüntülerinin al›nma-
s›n›n önemi vurguland›. Daha sonra den-
tal görüntü almak için hangi tip foto¤raf
makinesi ve objektif  kullan›lmas› gerek-
ti¤ini anlatan Dr. Ergin, ›fl›k kaynaklar›-
n›n da önemine de¤inerek, dental görün-
tüleme için mutlaka flafl kullan›lmas› ge-
rekti¤ini vurgulad›. Dijital film tipleri
hakk›nda bilgi veren. Dr. Ergin, konufl-
mas›n›n son bölümünde diflhekimlerinin
hangi tip görüntülere ihtiyac› oldu¤u ko-
nusunu ele alarak, görüntü al›rken dik-
kat edilmesi gereken hususlar› çeflitli ör-
neklerle aktard›.

“Diflhekimli¤inde Dijital
Foto¤rafç›l›k” konulu 
konferansta tedavi
bafllang›c›nda görüntü
al›nmas›n›n önemi vurguland›.

Kompozit uygulamalar

Diflhekimli¤inde dijital foto¤raç›l›k

oda haberleri
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Acil T›bbi Yard›m
Tarih Saat Konu Konuflmac›

7 fiubat 2008 Perflembe 20.00-22.00 Acil T›bbi Yard›m Dr. Ayflen Yavru

“Acil T›bbi Yard›m” konulu uygulamal› e¤itime kat›l›m 10 kifliyle s›n›rl› olup, kay›tlar baflvuru s›ras›na göre yap›lacakt›r. 
Kat›l›m Ücreti:  60.00 YTL

Bilimsel Seminerler
17 Ocak 2008 Perflembe 20.00-22.00 Endodontide Temel Sorunlar ve Çözümleri Prof. Dr. Figen Kaplan

31 Ocak 2008 Perflembe 20.00-22.00 Beyazlatma Tedavisinde Güncel Prof. Dr. Sevil Gürgan
Yaklafl›mlar

21 fiubat 2008 Perflembe 20.00-22.00 Endodontide Antibiyotik Kullan›m› Prof. Dr. Raif Eriflen

6 Mart 2008 Perflembe 20.00-22.00 Difleti Büyümeleri ve Tedavi Yaklafl›mlar› Doç. Dr. Leyla Kuru

27 Mart 2008 Perflembe 20.00-22.00 Seramik ve Kompozit Laminate Prof. Dr. Taner Yücel
Veneerler

10 Nisan 2008 Perflembe 20.00-22.00 Seramik Restorasyonlarda Prof. Dr. Hakan Uysal
Estetik Fonksiyon

12 Nisan 2008/Cumartesi 12.00-16.00 Endodontide Yeni Yaklafl›mlar Prof. Dr. Nevin Kartal

Doç. Dr. Hale Cimilli

24 Nisan 2008 Perflembe 20.00-22.00 ‹mplantta Güncel Yaklafl›mlar Dr. Diflhekimi Sarkis Sözkes

‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde yap›lacak seminerlere kat›l›m ücretsizdir. Kat›l›m 70 kifliyle s›n›rl› oldu¤undan, 
kay›tlar baflvuru s›ras›na göre yap›lacakt›r.

‹DO 2008 YILI SÜREKL‹ 
‹DO PROF. DR. YILMAZ MAN‹SALI E⁄‹T‹M MERKEZ‹’NDE
DÜZENLENECEK B‹L‹MSEL TOPLANTI PROGRAMI

“Klinik Uygulamalar” bafll›kl› bilimsel etkinliklere kat›l›m 30 kifliyle s›n›rl› oldu¤undan kay›tlar baflvuru s›ras›na göre yap›lacakt›r.

Kat›l›m Ücreti: 60 YTL.

* 2008 y›l› Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimi Program› Türk Diflhekimleri Birli¤i Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimi Yüksek Kurulu taraf›ndan 
kredilendirilmifltir. Programa yapaca¤›m›z ilave bilimsel etkinlikleri www.ido.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. 

Kay›t ‹çin: Ça¤la Oflas 0212 296 21 05-06/116 dahili

‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi: Halaskargazi Cad. Hidayet Sok.No: 4 Girifl Kat›, Harbiye

‹DO&DENTSPLY Bilimsel Toplant›lar›

4 fiubat 2008 Pazartesi 19.30-22.00 Anterior Kompozit Restorasyonlar Doç. Dr. Arzu Aykor

3 Mart 2008 Pazartesi 19.30-22.00 Kanal Tedavisi Görmüfl Difllere Doç. Dr. Begüm Güray Efes
Konservatif,  Restoratif Yaklafl›mlar

7 Nisan 2008 Pazartesi 19.30-22.00 Endodontik Hatalar›n Önlenmesi, Prof. Dr. Bilge Hakan fien
Saptanmas› ve Düzeltilmesi

“‹DO&DENTSPLY Bilimsel Toplant›lar›” bafll›kl› konferanslara kat›l›m  ücretsizdir. Kat›l›m 70 kifliyle s›n›rl› oldu¤undan, kay›tlar baflvuru
s›ras›na göre yap›lacakt›r.

Klinik Uygulamalar
Tarih Saat Konu Konuflmac›
8 fiubat 2008/Cuma 10.00-12.00 Basamakl› Difl Kesimi Prof. Dr. Sabire De¤er  
28 fiubat 2008/Perflembe 09.00-12.00 Diflhekimli¤i Enfeksiyon Prof. Dr. Güven  Külekçi 

Kontrolünde Son Durum

29 fiubat 2008 Cuma 10.00-12.00 Sinüs Lifting Prof. Dr. Hakan Özyuvac›
13 Mart 2008/Perflembe 09.00-12.00 Diflhekimli¤i Enfeksiyon  Prof. Dr. Güven  Külekçi

Kontrolünde Son Durum

20 Mart 2008 Perflembe 10.00-12.00 Kompozit Restorasyonlarda  Doç. Dr. Banu Ermifl
Tabakalama Tekni¤i Difl Teknisyeni Jurgen Clares



Merkezi Bilimsel Toplant›lar

Tarih Saat Konu Konuflmac› Yer

23 Mart  2008 Pazar 13.00-17.00 ‹mplant: Geçmifli, Bugünü, Prof. Dr. Ender Kazazo¤lu Ceylan Intercontinental   
Gelece¤i ve Üst Yap›lar› Otel/Taksim

Bölgesel Bilimsel Toplant›lar

18 Ocak 2008 Cuma 19.00-22.00 Beyazlatma Prof. Dr. Haflmet Ulukap› Greenpark Otel, Merter
15 fiubat 2008 Cuma 19.00-22.00 Periodontolojide Geldi¤imiz Prof. Dr. Funda Yalç›n Marriott Hotel

Nokta ve Gelecekteki Hedeflerimiz Ataflehir, Kad›köy
18 Nisan 2008 Cuma 19.00-22.00 Pedodontik Tedavide Prof. Dr. Zeynep Aytepe Radisson SAS

Yeni Yaklafl›mlar Sefaköy, K.Çekmece
“Bölgesel Bilimsel Toplant›lar”a kat›l›m ücretsiz olup kay›t yapt›rmak zorunlu de¤ildir.

D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ E⁄‹T‹M‹ PROGRAMI*

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹
FAKÜLTES‹ RESTORAT‹F D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ DERNE⁄‹
100.YIL B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER‹ 

2008 Y›l› Merkezi ve Bölgesel Bilimsel Toplant› Program›’na kat›l›m ücretsiz olup,
Abdi ‹brahim ‹laç A.fi.’nin katk›lar›yla gerçekleflecektir. Katk›lar› için teflekkür ederiz.

Kurs 1 Ön Bölge Difllerin Estetik Direkt Restorasyonlar›
(Niklerde uygulamal› olarak yap›lacakt›r.)

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Fatma Koray Tarih: 4-5 Nisan 2008 Kurs Ücreti: 300 YTL

Kurs 2 Muayehane Prati¤inde Profilaksi Stratejileri
(Çürük, abrazyon, erozyon, dentin hassasiyetinden korunma, çürük riski belirleme ve
de¤erlendirme çeflitli proflaktik uygulamada, floridler, ozon tedavisi gibi konular Çürük
Önleme ve Araflt›rma Merkezi’nde uygulamal› olarak yap›lacakt›r.) 

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Esra Y›ld›z Tarih: 11-12 Nisan 2008 Kurs Ücreti: 200 YTL

Kurs 3 A’dan Z’ye Porselen Laminat Veneerler
(Preparasyon teknikleri, renk seçimi, ölçü teknikleri, adesif simantasyon gibi konular
fantom laboratuar›nda ve klinikte uygulamal› olarak yap›lacakt›r.)

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Taner Yücel Tarih: 25-26 Nisan 2008 Kurs Ücreti: 320 YTL

Kurs 4 Beyazlatma
(Ev ve muayehanede kanal tedavili difllerde beyazlatma teknikleri, beyazlatma
materyalleri, endikasyonlar, hassasiyet gibi karfl›lafl›lan sorunlar ve çözümleri fantom
laboratuar›nda ve klinikte uygulamal› olarak yap›lacakt›r.)

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Haflmet Ulukap› Tarih: 2-3 May›s 2008 Kurs Ücreti: 250 YTL

Kurs 5 Posterior Bölge ‹ndirekt Estetik Restorasyonlar
(Kompozit ve seramikler, inley-onley preparasyon teknikleri, fiber post-kron yap›m›, ölçü,
adesif simantasyonu gibi konular fantom laboratuar› ve klinikte uygulamal› olarak
yap›lacakt›r.)

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr.Taner Yücel Tarih: 16-17 May›s 2008 Kurs Ücreti: 320 YTL.

Bütün kurslar ‹.Ü.Diflhekimli¤i Fakültesi’nde yap›lacakt›r. Kurslar 20 kifli ile s›n›rl› olup; kay›t s›ras› önceliklidir. 
Genifl bilgiyi www.restoratif.org adresinde bulabilirsiniz. 
Müracaat: Sekreter Dilek UZUN: 0212 414 20 20 / 30354
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‹stanbul Diflhekimleri Odas›
Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Ko-
misyonu 30 Ekim 2007 tarihin-
de, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Mani-
sal› E¤itim Merkezi’nde e¤it-
men diflhekimleri için “Özel ba-
k›m gerektiren hastalarda a¤›z
ve difl sa¤l›¤› problemleri ve çö-
zümleri” konulu bir konferans
düzenledi. Prof. Dr. Zeynep Ay-
tepe’nin konuflmac› oldu¤u
konferansa Toplum A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Komisyonu üyeleri ve

15 meslektafl›m›z kat›ld›. Prof.
Dr. Zeynep Aytepe sunumun-
da, özel bak›m gerektiren has-
talarda engel tiplerini s›ralad›
ve  bu hastalara dental ve teda-
vi yaklafl›mlar›ndan bahsetti.
Klinik uygulamalarda nelere
dikkat edilmesi gerekti¤ini an-
latt›. Ayr›ca, tedavi modifikas-
yonlar›, hasta-aile e¤itimi ve
diflhekimlerinin hastalara nas›l
yaklaflmas› gerekti¤i üzerinde
durdu.   

Özel bak›m gerektiren
hastalarda diflhekimi
yaklafl›m›
Prof. Dr. Zeynep Aytepe’nin konuflmac› oldu¤u
e¤itimde, klinik uygulamalarda özel bak›m 
gerektiren hastalara yönelik dikkat edilmesi
gereken hususlar ele al›nd›. 

B al›kesir Diflhekimleri Odas›, sah-
te diflhekimli¤i yaparak hasta
Selma Kösemen’i ma¤dur eden

Hayri Çakar hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusu sonunda sahte
diflhekimi Hayri Çakar hakk›nda sahte
diflhekimli¤inden ve kasten adam yara-
lamadan dava aç›ld›. Bal›kesir Diflhekim-
leri Odas›’n›n da müdahil olarak kat›ld›-
¤› davada san›k hakk›nda, ma¤dur Sel-
ma Kösemen’i kasten yaralama eylemin-
den de cezaland›r›lmas› için aç›lan kamu
davas›nda san›¤›n olaydaki kast› ma¤du-
ru yaralamak amac›na yönelik olmay›p,
yetkisi olmad›¤› halde tedavi etmeye yö-
nelik, tedavi amac›yla suçu ifllemifl oldu-
¤undan, yaralama suçunun kast unsuru

olmad›¤› gerekçesiyle bu suçtan
beraatine karar verildi. Ancak dip-
lomas› olmad›¤› halde, diflhekim-
li¤i mesle¤ine iliflkin müdahale
yapmak suçunu iflledi¤inden
Hayri Çakar’a 1219 say›l› Ka-
nunun 41. maddesi uyar›nca
suçun ifllenifl flekli ve fiilin
özelliklerine göre üç y›l hapis
cezas› ve 1000 YTL adli para
cezas› verildi. San›¤›n sab›-
kas›z geçmifli indirim nede-
ni kabul edilerek san›k 2
sene 6 ay hapis ve 833
YTL adli para cezas›yla ce-
zaland›r›ld›. Ödenmeyen
adli para cezas›n›n hapis

cezas›na çevrilmesi ve
san›¤a verilen hapis ce-
zas›n›n da süresine göre
ertelenmemesi not dü-
flüldü. Ayr›ca san›¤›n
difl çekiminde kulland›-
¤› bir adet difl çekim
kerpeteninin san›¤a
ait olmay›p yan›nda
çal›flt›¤› diflhekimine
ait olmas› ve suç tefl-
kil etmemesi nede-
niyle 5237 say›l›
TCK’n›n 54. madde-
si nedeniyle sahibi-
ne iade edildi.

Bal›kesir Diflhekimleri Odas›’n›n sahte diflhekimi Hayri Çakar
hakk›nda yapt›¤› suç duyurusu sonunda Bal›kesir 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen dava mahkumiyetle sonuçland›. 

Sahte diflhekimine ceza



Muayenehanelerde ve özel sa¤l›k 
kurulufllar›nda kurs yap›lamaz

Son y›llarda diflhekimlerinin muayenehanelerde ve özel sa¤l›k
kurulufllar›nda, diflhekimli¤ine iliflkin tamamlay›c› e¤itimler
niteli¤inde kurs faaliyetleri yürüttü¤ü yolunda, Odam›za s›kça
flikayetler gelmeye bafllam›flt›r. Oda olarak bu tür faaliyetlerde
bulunan diflhekimlerine gerekli uyar›da bulunup, bu kurslar›n
yasal olmad›¤›n› belirterek faaliyetlerinde ›srar edenler hak-
k›nda disiplin ifllemi uygulamaktay›z. 
Bu süreçte konu ile ilgili ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü nezdindeki giri-
flimlerimiz sonucunda Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan da görüfl isten-
mifltir. Bakanl›¤›n bu kurslar›n yasal olmad›¤›, bu tür çal›flma-
lar› yürüten diflhekimleri hakk›nda gerekli soruflturman›n ya-
p›larak disiplin cezas› uygulanmas› konusundaki görüflü, Oda-
m›za bildirilmifltir. Meslektafllar›m›z›n sorun yaflamamalar›
için bu konuda gerekli duyarl›l›¤› göstermelerini rica ederiz.

‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün konuyla ilgili yaz›s› yandad›r.
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T ürk Diflhekimleri Birli¤i ve Diflhe-
kimleri Odalar› taraf›ndan diflhe-
kimlerinin bas›n, yay›n ve internet 

arac›l›¤›yla reklam yaparak, meslektaflla-
r› aras›nda haks›z rekabete yol açan yaz›-
lar yay›nlamas›na konan yasa¤› Dan›fltay
8. Dairesi de onaylad›. 
‹stanbul Diflhekimleri Odas› Disiplin Ku-
rulu, Diflhekimi Bar›fl Ünlü’nün kendine
ait a¤›z ve difl sa¤l›¤› poliklini¤inin web
sitesinde reklam yaparak haks›z rekabet
yaratt›¤› için para cezas› vermifl, Türk
Diflhekimleri Birli¤i Yüksek Disiplin Ku-
rulu da bu cezay› onaylam›flt›. Bunun üze-
rine meslektafl›m›z karara ve bu karara
dayanak olan Türk Diflhekimleri Birli¤i ve
Diflhekimleri Odalar›n›n Disiplin Yönet-
meli¤inin 8/a maddesinin iptali istemiyle

Dan›fltay Sekizinci Dairesi’nde dava açt›. 
Dan›fltay 8. Dairesi’nin dava dosyas›n› in-
celemesi sonucunda söz konusu a¤›z ve
difl sa¤l›¤› poliklini¤inin web sitesinde
yer alan, referans olarak sunulan ö¤re-
tim üyelerinin birisi d›fl›nda di¤erlerinin
onay›n›n bulunmad›¤›, online randevu
imkan›n›n bulundu¤u ve her hastaya ya-
p›lan tedavinin farkl› olmas› nedeniyle
internet yoluyla fiyat sorulmas›n›n iste-
nildi¤i hususlar›n yer almas› nedeniyle
davaya konu cezan›n verildi¤i anlafl›ld›. 
Dava sonunda 3224 say›l› Türk Diflhe-
kimleri Birli¤i Yasas›’n›n 44. maddesin-
de, diflhekimli¤i vakar ve onuruna veya
meslek düzen ve geleneklerine uyma-
yan fiil ve hareketlerde bulunanlar ile
mesle¤ini gere¤i gibi uygulamayan veya

kusurlu uygulayan ya da görevinin ge-
rektirdi¤i güveni sars›c› davran›fllarda
bulunan meslek mensuplar› hakk›nda
uygulanacak disiplin cezalar›n›n belirtil-
mifl oldu¤u, bu yasaya dayan›larak yü-
rürlü¤e konulan Türk Diflhekimleri Birli-
¤i ve Diflhekimleri Odalar›n›n Disiplin
Yönetmeli¤inin 8/a maddesinde de, re-
çete ka¤›tlar›, el ilanlar› promosyon mal-
zemeleri ve benzeri araçlarla reklam
yapmak veya sanal ortamlar dahil olmak
üzere her türlü iletiflim araçlar›nda rek-
lam amac›na yönelik ve haks›z rekabeti
sa¤lay›c› yaz›lar yazmak, yazd›rmak ve-
ya aç›klamalarda bulunmak, çal›flt›¤› ve-
ya orta¤› oldu¤u kurulufl veya flirket ara-
c›l›¤›yla an›lan eylemlerin yap›lmas›n›
sa¤lamak veya yap›lmas›na göz yum-
mak fiilinin, para cezas› ile cezaland›r›-
laca¤›n›n hükme ba¤land›¤› nedeniyle
Dan›fltay 8. Dairesi yasal dayanaktan
yoksun buldu¤u davan›n reddine, yarg›-
lama giderlerinin davac› üzerinde b›ra-
k›lmas›na karar verdi.

Diflhekimlerinin bas›n, yay›n ve internet arac›l›¤›yla
reklam yaparak, meslektafllar› aras›nda haks›z 
rekabete yol açan yaz›lar yay›nlamas›na konan yasak
Dan›fltay taraf›ndan onayland›. 

Dan›fltay internet yoluyla
reklam yasa¤›n› onaylad›



 Absolute Symmetry koltuk
 Sağ ve sol kolçak
 Isolux reflektör
 3 fonksiyonlu şırınga
 Işıklı elektrikli mikromotor 
 W&H Synea WA-56LT Işıklı Angldruva
 W&H Synea TA- 98C Led Işıklı Türbin
 W&H RQ 24 Adaptör
 Ultrasonik scaler kit

 LED Işıklı Dolgu cihazı
 Asistan tarafından bardak doldurucu ve 

 kreşuar yıkayıcı kontrolü
 Dönebilen ve yerinden çıkartılabilen kreşuar
 Zaman ayarlı bardak doldurucu ve kreşuar yıkayıcı kontrolü
 4 adet koltuk pozisyon hafıza + son pozisyon hafızası
 Hekim taburesi
 Cattani Mono- Jet Cerrahi Aspiratör
 Yarı otomatik dezenfeksiyon sistemi

EURODENT
Treat yourself!
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BAYİİLERİMİZ:
ADANA  : Gökçe Dental  0322 363 37 72
ANKARA  : Merkez Diş Deposu  0312 431 56 10
ANTALYA  : Talya Dental  0242 248 73 74
ERZURUM  : Şark Diş Deposu  0442 213 51 66
ELAZIĞ  : Akpınar Diş Deposu 0424 218 29 53
İSTANBUL  : Çapa Dental  0212 621 51 68
İSTANBUL  : Kadıköy Dental  0216 467 83 50
İSTANBUL  : Şişli Diş Deposu  0212 234 86 06

İZMİR  : İzmir Diş Deposu  0232 425 11 83
KONYA  : Aziziye Diş Deposu  0332 352 11 11
SAMSUN  : Satış / Showroom  0362 432 42 31
TRABZON  : Hakan Diş Deposu  0462 322 46 07
BURSA  : Bursa Dental  0224 224 04 87
ANKARA  : Satış / Showroom  0312 418 95 05

Dudullu Showroom / Satış: Dudullu Esenşehir Mah.
19 Mayıs Cad. No:22, 34776 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0216 466 8383 - Fax: 0216 313 5724
http://www.guneydis.com • e-mail: info@guneydis.com

Ürün Yöneticisi: Gökhan Gürdal / GSM: 0533. 7644955 
e-mail: gokhan.gurdal@guneydis.com

GÜNEY DİŞ DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

www.      -disdeposu.com
Size en yakın diş deposu
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‹ stanbul Diflhekimleri Odas›
Afet ve Çevre Komisyonu afe-
te haz›rl›k e¤itimlerinin beflin-

cisini 8 Kas›m 2007 tarihinde,
‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤i-
tim Merkezi’nde, “Temel Afet Bi-
linci” bafll›¤› alt›nda gerçeklefltir-
di. ‹DO Denetleme Kurulu üyesi
Abuzer Öner, Afet ve Çevre Ko-
misyonu üyeleriyle meslektafllar›-
m›z›n kat›ld›¤› e¤itimi FAYDER
(Felakette Acil Yard›m Derne¤i) II
Baflkan› Saadet Al›c› sundu. 
Saadet Al›c› konuflmas›nda, Türki-
ye’de afet bilincinin geliflmesinde
1999 y›l›nda Körfez’de meydana
gelen Marmara depreminin etkisi
oldu¤unu aç›klad›. ‹stanbul’da bü-
yük bir deprem meydana gelece-
¤ini hat›rlatan Al›c›, olas› bir dep-
reme karfl› yap›lan haz›rl›klar›n
yetersizli¤inden yak›nd›. 
Depremin meydana geliflini tekto-
nik plakalar teorisiyle aç›klayan
Al›c›, çok küçük ad›mlar atarak
depreme karfl› baz› tedbirlerin al›-

nabilece¤ini belirtti. Depremlerde-
ki büyük y›k›mlar›n binalardan
kaynakland›¤›n› ifade eden Saadet
Al›c›, “Deprem de¤il binalar öldü-
rür” dedi. Binalar›n inflaat yönet-
meli¤ine göre yap›lmas› gerekti¤i-
ni vurgulayarak, binalarda mü-
hendislik ve mimarl›k hizmetleri-
nin önemini “Mühendisin denetle-
medi¤i binay› do¤a denetler” söz-
leriyle perçinledi. 
Saadet Al›c› konuflmas›n›n büyük
bir bölümünü afetlere haz›r olmak
için yap›lmas› gerekenlere ay›rd›.
1999 Marmara depremiyle ilgili
yap›lan araflt›rmalarda, yaralan-
malar›n yüzde 50’sinin, ölümlerin
ise yüzde 3’ünün yap›sal olmayan
hatalardan kaynakland›¤›n› kay-
deden Al›c›, yap›sal olmayan tehli-
kelerin azalt›lmas›n›n depremin
etkilerinin azalt›lmas›ndaki öne-
mini vurgulad›. Daha sonra, yap›-
sal olmayan elemanlar› s›n›fland›-
rarak, bunlar›n nas›l sabitlenebile-
ce¤ini aktard›. Konuyla ilgili Ja-
ponya’dan bir deprem filmi izletti.
Yap›sal olmayan tehlikelerin azal-
t›lmas›nda kullan›lan malzemeleri
s›ralad›. Daha sonra da afete haz›r-
l›k plan› üzerinde durarak yang›-
na karfl› al›nmas› gereken önlem-
leri anlatt›. Yang›n söndürücü tüp-
lerinin kullan›m›n› ve dikkat edil-
mesi gereken hususlar› aktard›. 
Yaklafl›k dört saat süren e¤itimde
kat›l›mc›lara FAYDER’in haz›r-
lad›¤› “abcd temel afet bilinci bilgi
kart›” bafll›kl› mini kitapç›klar da-
¤›t›ld›. Ayr›ca ‹DO Afet ve Çevre
Komisyonu’nun haz›rlad›¤› anket-
ler dolduruldu.

‹DO Afet ve Çevre Komisyonu’nun düzenledi¤i afete
haz›rl›k e¤itiminde olas› bir deprem karfl›s›nda
yap›lmas› gerekenler üzerinde duruldu. 

‹stanbul Diflhekimleri Odas›
Sosyal ‹fller Komisyonu taraf›ndan
gerçeklefltirilen ve foto¤raf
sanatç›s› Yalç›n Savuran’›n
rehberlik etti¤i Büyükada
gezisinde tarih, yemek ve do¤a
üçlemesi vard›.

‹stanbul Diflhekimleri Odas› Sosyal ‹fller Ko-
misyonu 28 Ekim 2007 tarihinde Büyüka-
da’ya bir gezi düzenledi. Bostanc› Vapur ‹s-
kelesi’nden bafllayan ada turuna foto¤raf sa-
natç›s› Yalç›n Savuran rehberlik etti. Adan›n
tarihsel özelliklerini aktaran Yalç›n Savuran,
tarihin ilk dönemlerinde flehzadelerin sürgün
edildi¤i adan›n, 1917 y›l›nda Rusya’da mey-
dana gelen Ekim Devrimi’nden kaçanlara,
ileri tarihlerde de devlet erkan› ve ülkenin
zenginlerine ev sahipli¤i yapt›¤›n› anlatt›.
Meydandaki Meryem Ana Kilisesi’nden bafl-
layan turda, yol boyunca karfl›lafl›lan köflkle-
rin tarihleri hakk›nda bilgiler verildi. Ard›n-
dan grup Aya Yorgi Kilisesi’ne yürüdü. Eflsiz
manzara eflli¤inde, ev yap›m› flarapla yenen
ö¤le yeme¤inin ard›ndan dünyan›n ikinci bü-
yük ahflap binas› olan Rum Yetimhanesi gö-
rüldü. Daha sonra yeflilliklerin aras›ndan yü-
rünerek tekrar iskeleye dönüldü. ‹skelede
ada çaylar› da içildikten sonra Büyükada tu-
ru sona erdi.

Büyükada’da
bir ö¤leden

sonra...

Afetlere 
haz›rl›kl› m›y›z?
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Genç Diflhekimleri 
Komisyonu topland›
‹DO Genç Diflhekimleri Komisyonu bu y›l›n ilk toplant›s›n› 7
Kas›m 2007 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi’nde gerçeklefltirdi. Toplant›da ‹DO Baflkan› Mustafa
Dü¤encio¤lu, ‹DO Yönetim Kurulu üyesi Aret Karabulut ile
Genç Diflhekimleri Komisyonu Baflkan› Dr. Sarkis Sözkes ve
komisyon üyesi Jülide A¤›lönü haz›r bulundu. Toplant›da ko-
nuflma yapan Mustafa Dü¤encio¤lu yeni üyelere bir aile ol-
duklar›n› belirterek, ‹DO’nun her zaman genç meslektafllar›-
n›n yanlar›nda oldu¤u mesaj›n› verdi. Komisyon Baflkan› Dr.
Diflhekimi Sarkis Sözkes ise komisyonun kurulufl amac› ve ak-
tiviteleri hakk›nda bilgi verdi. Genç diflhekimlerinin sorunlar›-
na da de¤inilen toplant›da, akademik kariyer yapan, kadro ve-
rilmeyen genç diflhekimleri sorunlar›n› anlatt›lar. ‹DO Genç
Diflhekimleri Komisyonu’nun toplant›lar›na düzenli kat›lmak
isteyenler www.ido.org.tr adresinden bilgi alabilirler.

Gururland›k
FDI Do¤u Avrupa Sürekli Diflhekimli¤i
E¤itimi Müdürlü¤ü’ne Dr. Diflhekimi
Sarkis Sözkes getirildi.

FDI Do¤u Avrupa Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimi Müdür-
lü¤ü’ne ‹stanbul Diflhekimleri Odas› Genç Diflhekimleri
Komisyonu Baflkan› ve TDB D›fl ‹liflkiler Komisyonu
üyesi Dr. Diflhekimi Sarkis Sözkes getirildi. Daha önce
Prof. Dr. Goran Koch (‹sveç) taraf›ndan yürütülmekte
olan bu göreve FDI Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›la-
cak atama için FDI’da çok önemli isimlerin adayl›¤› söz
konusuydu. Meslektafl›m›z›n önemli isimler aras›ndan
seçilerek bu göreve getirilmesi Türk Diflhekimleri Birli-
¤i ve ‹stanbul Diflhekimleri Odas› için gurur kayna¤› ol-
du. 

‹DO Yerel Ö¤renci Kolu yeni dönem Yönetim Kurulu 7 Kas›m
2007 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merke-
zi’nde yap›lan seçimle belirlendi. Marmara, ‹stanbul ve Yedi-
tepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülteleri’nin Ö¤renci Kolu
üyelerinin bir araya geldi¤i seçimde yeni dönem Yönetim Ku-
rulu flu flekilde yap›land›r›ld›: Baflkan: Emre Naibo¤lu, Baflkan
Vekili: Dinçer Nayir, Sayman: ‹brahim Do¤an, Genel Sekreter:
Meltem Mutlu, Yerel Ö¤renci Temsilcisi: Necati Kaleli

‹DO Yerel Ö¤renci Kolu’ndan ‹DO’ya ziyaret
‹DO Yerel Ö¤renci Kolu yeni dönem Yönetim Kurulu 26 Aral›k
2007 tarihinde ‹DO Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. ‹DO Yerel
Ö¤renci Kolu Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerini tan›tt›k-
lar› görüflmede, geçmifl dönem Yönetim Kurulu’nun çal›flmala-
r› hakk›nda bilgi verildi. Yeni dönemde, birlikte çal›flman›n
olanaklar› konufluldu ve iflbirli¤inin sürdürülmesi konusunda
ortaklafl›ld›.

TDB Ö¤renci Kolu Merkez
Yönetim Kurulu seçildi
TDB Ö¤renci Kolu’nun yeni Merkez Yönetim Kurulu 10 Kas›m
2007 tarihinde ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Diyarbak›r, Konya, Is-
parta ve Adana ö¤renci kollar›n›n kat›l›m›yla Ankara Diflhe-
kimleri Odas›’nda seçildi. TDB Baflkan Vekili Prof. Dr. Murat
Akkaya’n›n ö¤rencilerle keyifli bir konuflma yapt›¤› seçimde
yeni Yönetim Kurulu flu flekilde oluflturuldu:
Baflkan ve Ulusal Ö¤renci Temsilcisi: Tu¤ba Bekçi (‹stanbul)
Baflkanvekili: Deniz Gürsoy (Ankara)
Genel Sekreter: Necati Kaleli (‹stanbul)
Genel Sayman: Merve Çak›r (Ankara)
Üye: Dinçer Nayir (‹stanbul)
Üye: Yusuf Gürhan Dönmez (Ankara)
Üye: Mahir Sudemen (Konya)

‹DO Yerel Ö¤renci Kolu
Yönetim Kurulu’nu seçti
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Türk Diflhekimleri Birli¤i Merkez Yöne-
tim Kurulu’nun 4 Aral›k 2007 tarihli top-
lant›s›nda, özel kurum ve iflyerlerinde
sözleflmeli çal›flan diflhekimlerinin ücret-
leri 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak
üzere, y›l›n ilk alt› ay› için net olarak;

Tam gün çal›flanlarda: 2.835,00 YTL 
Yar›m gün çal›flanlarda: 1.965,00 YTL
Saat ücreti: 100,00 YTL 
olarak belirlendi.

T›bbi At›k Tespit Komisyonu 20 Kas›m
2007 tarihinde, Orman Müdürlü¤ü Top-
lant› Salonu’nda topland›. Toplant›da
2008 y›l› için 20 yataktan az ve yataks›z
sa¤l›k kurulufllar›nda T›bbi At›k Berta-
raf Ücret Tarifesi belirlendi. ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› ad›na Denetleme
Kurulu Üyesi Abuzer Öner’in kat›ld›¤›
toplant›ya ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stan-
bul Veteriner Hekimleri Odas›, ilçe bele-
diyeleri temizlik iflleri müdürleri, ‹l Çev-
re Orman Müdürlü¤ü, ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi At›k Yönetim Müdürlü¤ü

ve Gelirler Müdürlü¤ü ile ‹l Sa¤l›k Mü-
dürlü¤ü yetkilileri ve özel sa¤l›k kurulu-
flundan iki temsilci kat›ld›.
Toplant›da muayenehaneler ve a¤›z, difl
sa¤l›¤› hizmeti veren kurulufllar›n 2008
y›l› T›bbi At›k Bertaraf ücreti flu flekilde
belirlendi:
Muayenehane (diflhekimi say›s› kadar)
129.00 YTL
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Poliklini¤i
257.00 YTL
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi
606.00 YTL

Sözleflmeli çal›flan
diflhekimleri 2008
y›l› ücretleri

2008 Y›l› t›bbi at›klar›n
bertaraf› ücretleri belirlendi

O dam›z üyesi bir meslektafl›m›z
hakk›nda, Türk Diflhekimleri Bir-
li¤i ve Odalar›n›n Disiplin Yönet-

meli¤i 8. maddesinin (f) f›kras›na ayk›r›
olarak, Türk Diflhekimleri Birli¤i taraf›n-
dan belirlenen asgari muayene ve tedavi
ücreti tarifesinin alt›nda çal›flt›¤› için ‹s-
tanbul Diflhekimleri Odas› Disiplin Kurulu
2002 Ocak-Haziran dönemi asgari muaye-
ne ücretinin 30 kat› olan 283,20 YTL para
cezas› karar› vermiflti. Türk Diflhekimleri
Birli¤i Merkez Disiplin Kurulu’nun karar›
aynen onaylamas› üzerine meslektafl›m›z
karar›n iptali istemiyle Ankara 2. ‹dare
Mahkemesi’nde dava açt›.

Aç›lan dava sonucunda Türk Diflhekimle-
ri Birli¤i’nce haz›rlanan asgari muayene
ve tedavi ücret tarifesinin ayn› meslekten
di¤er kifliler aras›ndaki haks›z rekabeti
önleyece¤i ve al›nacak ücretler aç›s›ndan
bir düzen sa¤layaca¤›, meslek mensubu-
nun yasaya dayal› olarak haz›rlanan tari-
feye uymas›n›n ve tarifeyi uygulamas›n›n
mevzuat gere¤i zorunlu oldu¤u, mesle¤in
geliflimi ve mensuplar›n›n menfaatleri yö-
nünden ortak bir tarifenin varl›¤›n›n ara-
lar›nda ekonomik denge, hastalar için de
güven ve istikrar duygusu oluflturaca¤›
gerekçeleriyle, Ankara 2. ‹dare Mahkeme-
si davan›n reddine hüküm verdi. 

Türk Diflhekimleri Birli¤i’nce haz›rlanan asgari muayene ve tedavi
ücret tarifesinin ayn› meslekten di¤er kifliler aras›ndaki haks›z
rekabeti önleyece¤i için uygulanmas›n›n zorunlulu¤u yarg›
taraf›ndan da dile getirildi.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin, 5216 say›l›
kanunun 7. maddesi (f) bendi uyar›nca tabelala-
r›n fleklini ve as›laca¤› yeri belirleme yetkisi ol-
du¤una istinaden diflhekimlerinin  tabelalar›n›
sökmeye teflebbüs etmesi üzerine, ‹stanbul Difl-
hekimleri Odas›’n›n bir üyesi ad›na açt›¤› dava,
diflhekimleri lehine sonuçlanm›flt›r. Mahkeme,

diflhekimlerinin tabelalar›n›n standartlar›-
n› belirleme, uygunluk belgesi düzenleme
ve denetleme yetkisinin Türk Diflhekimle-
ri Birli¤i ve Odalarda oldu¤undan, davan›n
kabulü ile, Büyükflehir Belediyesi Kontrol
Tasar›m Müdürlü¤ü’nün tabelay› kald›rma
iflleminin iptaline karar vermifltir.

Asgari Ücret Tarifesi’ni uygulamak
zorunlu!

Tabelalarda yetki karmaflas›na son



o c a k •  fl u b a t 2 0 0 8 •  d e r g i 35

Türk Diflhekimleri Birli¤i 11.Ola¤an Genel Kurulu’nda 2008
y›l› üye aidatlar›n›n 2007 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oran›n-
da art›r›larak belirlenmesine karar verilmifltir.
2007 y›l› Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Türkiye ‹statistik Kuru-
mu taraf›ndan %5,94 olarak aç›klanm›flt›r.
Buna göre 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere;
•Özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda çal›flan diflhekimleri ile
bu kurum ve kurulufllar›n sahibi veya orta¤› diflhekimlerin-
den; 212,00 YTL
•Sadece kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flan veya mesle-
¤ini icra etmeyen diflhekimlerinden, özel sa¤l›k kurum ve ku-
rulufllar›n›n sahibi veya orta¤› olmalar› durumunda birinci
maddede belirtilen miktarda, 
•Sadece kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flan veya mesle-
¤ini icra etmeyen diflhekimlerinden; 106,00 YTL
• Özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda ilk kez çal›flmaya bafl-
layan diflhekimleri ile bu kurum ve kuruluflun ilk defa sahibi
veya orta¤› olan diflhekimlerinden; 106,00 YTL aidat al›nacak-
t›r. 
•Yine TDB 11.Ola¤an Genel Kurulu’nda al›nan karar gere¤i,
65 yafl›n› doldurmufl (do¤um tarihi 1943 ve öncesi), mesle¤i-

ni icra etmeyen diflhekimlerinden aidat al›nmayacakt›r.
Oda üyelik aidatlar›n›n 31 Mart 2008 tarihine kadar ödenme-
si gerekmektedir. Üye aidatlar›n› ve Oda’ya herhangi bir bor-
cunu zaman›nda ödemeyen diflhekimlerinden bu borçlar Am-
me Alacaklar›n›n Tahsili Usulu Hakk›ndaki Kanunu’n öngör-
dü¤ü gecikme faizi de uygulanarak tahsil edilecektir. 
Meslektafllar›m›z›n gecikme faizi ödememeleri için, aidat be-
dellerini 31 Mart 2008 tarihinden önce ödemelerini önemle ri-
ca ederiz. 

2008 Y›l› aidatlar› belirlendi

KRED‹ KARTI B‹LG‹LER‹ (KRED‹ KARTIYLA YAPILACAK ÖDEMELERDE)
VISA KART SAH‹B‹N‹N 

MASTER ADI SOYADI :

EUROCARD ADRES‹  : 

POSTA KODU :

fiEH‹R  :

KART NUMARASI : 

SON KULLANMA 

TAR‹H‹  : 

Yukar›da belirtti¤im tutar›n VISA, MASTER CARD hesab›ma borç kaydedilerek, Akbank Befliktafl fiubesi nezdindeki ilgili 

hesab›n›za Akbank’la ‹STANBUL D‹fiHEK‹MELER‹ ODASI aras›nda yap›lan anlaflma koflullar› çerçevesinde alacak 

kaydedilmesini kabul ediyorum.

LÜTFEN HESABIMDAN ..................................TL

TAHS‹L ED‹N

TAR‹H  :

‹MZA  :

Ödemeler: 
Banka Havalesiyle yap›lacak ödemelerde 
Akbank Befliktafl fiubesi
fiube Kodu: 13 Hesap No: 95442
Havale masraf› al›nmayacakt›r.

Ali Yüksel Çal›flkan
‹stanbul Diflhekimleri Odas› Sayman›

Aidat›n›z› ve birikmifl aidat borçlar›n›z› 0212 296 21 05/06 no.lu telefondan ö¤renip afla¤›daki flekillerde ödeyebilirsiniz. 
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Bak›rköy ve Bahçelievler 
Bölge Toplant›lar›
‹stanbul Diflhekimleri Odas›  bölge toplant›lar›n›n ilkini
Bahçelievler ve Bak›rköy ilçelerindeki diflhekimleri için
düzenledi. ‹lçe Temsilcileri Komisyonu’nun organizasyo-
nuyla gerçekleflen kahvalt›l› toplant›, 31 Ekim 2007 tari-
hinde, Piramit Cafe, Bahçelievler’de gerçeklefltirildi. Top-
lant›da ‹DO Yönetim Kurulu üyesi Aret Karabulut ve ‹lçe
Temsilcileri Komisyonu üyeleri de haz›r bulundu. 95
meslektafl›m›z›n kat›ld›¤› toplant›da bölgede yaflanan so-
runlar ve çözüm önerileri dile getirildi.

Kad›köy Bölgesi’nde
kahvalt›l› toplant› 
‹DO ‹lçe Temsilcileri Komisyonu’nun düzenledi¤i kah-
valt›l› toplant›lardan biri de Kad›köy ilçesindeki diflhe-
kimleri için 26 Aral›k 2007 tarihinde, Fenerbahçe Tru-
e Blue Tesisleri’nde gerçekleflti. ‹DO Baflkan› Mustafa Dü-
¤encio¤lu, ‹DO Baflkan Vekili Kadir Ö¤üt, Sayman Ali
Yüksel Çal›flkan ile  Yönetim Kurulu üyeleri Aret Karabu-
lut ve Turgay Akgün’ün kat›ld›¤› toplant›da ‹lçe Temsilci-
leri Komisyonu üyeleri de haz›r bulundu. 
fiirketleflme ve muhasebeci bulundurma zorunlulu¤unun
üzerinde duruldu¤u toplant›da meslektafllar›m›z 5510
Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa
Tasar›s› hakk›nda ayd›nlat›ld›. Ayr›ca ‹lçe Temsilcileri
Komisyonu üyeleri de masalar› gezerek, meslektafllar›m›-
z›n sorunlar›n› dinledi. Toplant›ya 96 meslektafl›m›z ka-
t›ld›.

BULUfiMALAR

‹DO ‹lçe Temsilcileri Komisyonu’nun Üsküdar, Beykoz,
Ümraniye ilçesindeki diflhekimleri için düzenledi¤i kah-
valt›l› toplant›, Sanovel ‹laç A.fi.’nin sponsorlu¤unda, 28
Kas›m 2007 tarihinde, Beltur Çaml›ca Köflkü’nde ger-
çeklefltirildi. Toplant›ya Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz
ilçelerinden 60 meslektafl›m›z kat›ld›. ‹DO Baflkanvekili
Kadir Ö¤üt, Yönetim Kurulu üyesi Aret Karabulut, De-
netleme Kurulu üyeleri ‹hsan Gürsoy ve Abuzer Öner’in
kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›, bölge temsilcisi Handan
Korkut’un aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›. Toplant› Sanovel
‹laç A.fi.’nin sunumundan sonra mesleki sorunlar ve çö-
züm önerilerinin dile getirilmesiyle son buldu.

Üsküdar, Ümraniye, Beykoz’da kahvalt›l› toplant›lar



Sa¤l›k Bakanl›¤› Taflra Teflkilat›nda hizmet veren sa¤l›k birimle-
ri için 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 4/B maddesine
tabi sözleflmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, ku-
rayla 560 diflhekimi ald›. Bilindi¤i gibi, 2007 y›l› Haziran ay›n-
da Sa¤l›k Bakanl›¤›’na 1350 kiflilik diflhekimi kadrosu için 3720
diflhekimi baflvurmufl, 1350 kiflinin 657 Say›l› Devlet Memurla-
r› Kanunu’nun 4/B maddesine tabi olarak sözleflmesi yap›lm›fl-
t›.  Böylece Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› sa¤l›k kurum ve kurulufl-
lar›nda istihdam edilen diflhekimlerinin say›s› 5 bine yaklaflt›.
16 Ocak 2008 tarihinde aç›klanan kura sonuçlar›na göre, ata-
mas› yap›lan  230 sözleflmeli diflhekiminin ücretleri merkezi yö-
netim bütçesinden, 330 diflhekiminin ücretleri ise görev yapa-
caklar› kurumun döner sermaye gelirinden karfl›lanacak.  Ata-
mas› yap›lan sözleflmeli diflhekimlerinin pozisyonlar›n›n, teflki-
lat›, ili, kurum ad›, unvan›/branfl› ve say›s› http://perso-
nel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmifltir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan sa¤l›k kurum ve kurulufl-
lar›yla yap›lacak sözleflmelerle, bu kurum ve kurulufllar tara-
f›ndan gönderilecek ödeme taleplerinin ve faturalar›n izlene-
bilmesi, tüm uygulamalarda tek tan›mlay›c›n›n geçerli olmas›-
n› sa¤lamak üzere, Sa¤l›k Kurulufllar› Tekil Tan›mlay›c› ve bu-
na ba¤l› Hekim Takip Sistemi Veri Taban›n›n oluflturulmas›
amac›yla bir çal›flma yap›lmaktad›r.
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sa¤l›k Sigortas› Genel Müdür-
lü¤ü taraf›ndan yay›nlanan duyuruda, belirtilen veritaban›n›n
oluflturulmas›, Ulusal Tekil Tan›mlay›c›n›n al›nmas› ve Hekim
Takip Sistemine kay›t girifli için, internet üzerinden www.hu-
ap.org web sitesinde bulunan “menü” bölümünde yer alan
“Sa¤l›k Kurulufllar› Tekil Tan›mlay›c›” alan›ndaki girifl formu-
nun kullan›lmas› gerekti¤i, ifllemlerin T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›
veritabanlar› ile entegre olarak yürütüldü¤ü ve tüm sa¤l›k ku-
rulufllar›n›n (devlet, fakülte, e¤itim, özel kurumlar, tan› ve gö-
rüntü merkezleri, eczaneler, optikçiler vb.) tan›mlay›c› tekil
numara almas› gerekti¤i ifade edilmektedir.
Yap›lan duyuruda ayr›ca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren sis-

teme kayd› yap›lmayan hekimlerin
Sosyal Güvenlik Kurumu MEDU-

LA ve provizyon sistemi üzerin-
den ifllem yapmas› ve reçete

kay›tlar›n›n gerçekleflme-
yece¤i bildirilmek-

tedir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
560 “sözleflmeli”

diflhekimi daha
al›nd›

Sa¤l›k Kurulufllar›
Tekil Tan›mlay›c› ve
Hekim Takip Sistemi
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D‹fiS‹AD Genel Kurulu Yap›ld›
Difl Malzemeleri Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin (D‹fiS‹-
AD) 6. Ola¤an Genel Kurulu 14 Kas›m 2007 tarihinde yap›ld›.
‹stanbul Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu olarak yeni
yönetimi kutlar, baflar›lar dileriz. Genel Kurul sonucu oluflan
yeni Yönetim Kurulu’nun görev da¤›l›m› flöyle: 

Ferizan Peker Baflkan
Gökay Saraç Baflkan Yard›mc›s›
Yusuf Arpac›o¤lu Genel Sekreter
Orhan Sevinç Muhasip

Bilgehan Uçanok Üye
Bekir Mannaso¤lu Üye
Arif Sönmez Üye
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‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar› Koor-
dinasyonu, Kurban Bayram› öncesin-
de ‹stanbul Veteriner Hekimleri Odas›

(‹VHO)’nun ça¤r›s›yla, 17 Aral›k 2007 ta-
rihinde, Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde
“Kurban” konulu bir bas›n toplant›s› dü-
zenledi. 
Bas›n toplant›s›na ‹VHO Baflkan› Doç. Dr.
Murat Arslan, ‹VHO Genel Sekreteri Sey-
han Özavc›, Yönetim Kurulu üyesi ‹smet
Çolakel, ‹Ü Veterinerlik Fakültesi Besin
Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dal› ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Harun Aksu, Büyükfle-
hir Belediyesi G›da Komisyonu üyesi Dr.
Muhsin Öztürk ile ‹stanbul Diflhekimleri
Odas› Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz ka-
t›ld›. 

Aç›l›fl konuflmas›n› ‹VHO Baflkan› Doç.
Dr. Murat Arslan’›n yapt›¤› toplant›da or-
tak bas›n metnini sunan ‹VHO Genel Sek-
reteri Seyhan Özavc›, her y›l Kurban Bay-
ram›’nda milyonlarca kasapl›k hayvan›n
kontrolsüzce kesilmesi neticesinde hay-
vanlardan insanlara tüberküloz, brusella,
flarbon, kist hidatik gibi birçok hastal›¤›n
bulaflt›¤›na dikkat çekti. Seyhan Özavc›,
‹stanbul’da 100 bin büyükbafl, 40 bin kü-
çükbafl civar›nda kay›tl› kurbanl›k hay-
van bulundu¤unu, kurbanl›k hayvanlar›n
çok büyük bir bölümünün oto y›kama yer-
lerinde, yol ve cadde kenarlar›nda, bahçe-
lerde, garajlarda kesildi¤ini belirtti. “Bu
durum toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük
risk oluflturmaktad›r” diyen Özavc›, has-

tal›klardan ileri gelebilecek tehlikenin
azalt›labilmesi veya önlenebilmesi için
öncelikle hastal›klar›n hayvanlarda kon-
trol alt›na al›narak, insanlara bulaflmalar›-
n›n önlenmesi gerekti¤ini söyledi. 
Toplant›da söz alan ‹DO Genel Sekreteri
Ahmet Gürbüz de, çeflitli iyilefltirmeler
yap›lmas›na ra¤men Kurban Bayram› ön-
cesinde de kötü manzaralar›n hâlâ insan
sa¤l›¤›n› tehdit etmeye devam etti¤ini
ifade etti. Kurban gibi toplum sa¤l›¤›n› ya-
k›ndan ilgilendiren bir konuda yetkilile-
rin meslek örgütlerine dan›flmad›klar›n-
dan yak›nan Gürbüz, “Türkiye’de ‘ben
yapt›m oldu’ fleklinde siyaset yapma anla-
y›fl› kurban konusunda da sürüyor ve bu
anlay›fl insan sa¤l›¤›n› tehdit ediyor” dedi.

Kontrolsüz kurban 
kesimine dikkat

‹stanbul Sa¤l›k Meslek
Odalar› Koordinasyonu,

Kurban Bayram›
öncesinde ‹stanbul

Veteriner Hekimleri
Odas›’n›n ça¤r›s›yla

düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda kontrolsüz

kesilen büyük ve 
küçükbafl hayvanlar›n
insan sa¤l›¤›n› tehdit
etti¤ine dikkat çekti. 

‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinas-
yonu’nu oluflturan ‹stanbul Tabip Odas›,
‹stanbul Diflhekimleri Odas›, ‹stanbul Ec-
zac› Odas› ve ‹stanbul Veteriner Hekimle-
ri Odas›, Anadolu Yakas›’nda bulunan
üyelerine hizmet vermek amac›yla Kad›-
köy’de ortak bir “‹rtibat Bürosu” aç›yor.
Anadolu Yakas›’nda bulunan Odam›z üye-
si diflhekimlerinin üyelik ifllemlerini yap-
t›rabilmelerine olanak sa¤layacak olan ir-

tibat bürosunun, ayn› zamanda tüm sa¤-
l›k çal›flanlar›n›n bir araya gelebilece¤i
bir lokal olarak da kullan›lmas› amaçlan›-
yor.
Kad›köy R›ht›m Caddesi’nde yer alan bü-
romuzla ilgili teknik alt yap›n›n 2008 y›l›
bafl›nda tamamlan›p hizmete girmesi he-
defleniyor. Odam›z bu konuyla ilgili ola-
rak tüm üyelerimize önümüzdeki hafta-
larda daha genifl bilgi aktaracakt›r.

‹SMOK Anadolu Yakas› irtibat bürosu 
Kad›köy’de aç›l›yor
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Mecidiyeköy’deki evinde 23 May›s 1980 tarihinde
demokrasi düflmanlar› taraf›ndan öldürülen bar›fl
ve demokrasi savaflç›s›, Türk Tabipler Birli¤i Mer-
kez Konseyi üyesi Diflhekimi Sevinç Özgüner’in
an›s›na bu y›l da  Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar›, Ba-
r›fl ve Demokrasi Ödülü”, 14 Mart T›p haftas› kap-
sam›nda verilicek. Ödül için insan haklar›, bar›fl ve
demokrasi alan›nda çal›flmalar› olan tüm kifli ve tü-
zel kifliler kat›labilir. Ancak kifli ya da tüzel
kiflilerin kendisi adayl›k baflvurusunda bulunamaz.

Adaylar gerekçeli olarak, sivil toplum örgütleri,
meslek odalar›, sendikalar ve dernekler taraf›ndan
önerilecek. Kurumlar birden fazla aday gösterebile-
cek. Daha önce ödül alm›fl olanlar yeniden aday
gösterilemez. Kurum ve kurulufllar adaylar›n›, ödü-
le aday gösterme gerekçesiyle birlikte 8 fiubat
2008’e kadar ‹stanbul Tabip Odas›’na bildirebilir-
ler. ‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n da jüride yer
ald›¤› ödülle ilgili ayr›nt›l› bilgiyi www.ista-
bip.org.tr adresinde bulabilirsiniz.

Sevinç Özgüner’in an›s›na...

KESK, TMMOB ve TTB’nin organize etti-
¤i, Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin destekle-
di¤i, meslek odalar›, sivil toplum kurulufl-
lar› ve siyasi partilerin kat›l›m›yla düzen-
lenen “Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir
Türkiye” mitingi Ankara S›hhiye Meyda-
n›’nda, 3 Kas›m 2007’de gerçeklefltirildi.
Mitingte demokratik ve eflitlikçi bir Ana-
yasa talebinin yan› s›ra bar›fl ve kardefllik

vurgusu da öne ç›kt›. 30 bin kiflinin kat›-
ld›¤› mitingte  "E¤itim, sa¤l›k, sosyal gü-
venlik gibi kamusal hizmetleri toplumsal-
laflt›ran, örgütlenmenin önündeki engel-
leri kald›ran, her türlü hak ve özgürlükle-
ri güvence alt›na alan, Türkiye'deki bütün
kültür, kimlik ve inançlar›n bir arada ve
kardeflçe yaflamas›n› güvence alt›na alan
bir anayasa istiyoruz" mesaj› verildi. 

On binler bar›fl istedi

Hükümetleri iklim de¤iflikli¤ine karfl› önlemler almaya zorla-
mak amac›yla 8 Aral›k 2007 tarihinde, 80 ülkede efl zamanl›
gösteriler düzenlendi. ‹stanbul’da Küresel Eylem Grubu tara-
f›ndan düzenlenen, aralar›nda ‹stanbul Diflhekimleri Oda-
s›’n›n da bulundu¤u meslek örgütleri, sendikalar ve sivil top-
lum kurulufllar› taraf›ndan desteklenen miting Kad›köy Mey-
dan›’nda gerçeklefltirildi. ‹stanbul Diflhekimleri Odas› Baflkan-
vekili Kadir Ö¤üt’ün de kat›ld›¤› mitinge çeflitli dernekler ve
D‹SK, KESK, ‹stanbul Tabip Odas›, Greenpeace, Yefliller,
EMEP, ÖDP ve CHP ile sivil toplum kurulufllar› kat›ld›. Tepe
Nautilus’den Kad›köy Meydan›’na, yürüyen 5 bin kifli, hükü-
metin Kyoto Protokolü’nü imzalamas›n›, nükleer santral kur-
maktan vazgeçmesini istedi. 

Kyoto’yu imzala!

Avrupa Sosyal Forumu haz›r-
l›k toplant›s›, ‹stanbul’da 30
Kas›m-1-2 Aral›k tarihlerin-
de, Bilgi Üniversitesi Dolap-
dere Kampüsü'nde gerçeklefl-
tirildi. Toplant›ya Avrupa'n›n
onlarca ülkesinden 200 sos-
yal hareketin temsilcileri ka-
t›ld›. Emek ve küreselleflme,
kamu hizmetleri, savafl kar-
fl›tlar›, AB Anayasas›, e¤itim,
küresel iklim de¤iflikli¤i, göç,
hareketin haf›zas› ve web ko-
nular›nda yap›lan çal›flma
gruplar›yla bafllayan forum
haz›rl›k toplant›s›, 26 Ocak'ta
tüm dünyada düzenlenecek
küresel eylemlerin tart›fl›ld›¤›
sosyal hareketler asamblesi
ile devam etti.
Haz›rl›k toplant›s›nda Dünya
Sosyal Forumu’nda kararlaflt›-
r›lan 26 Ocak “Küresel Eylem

Günü” ça¤r›s›yla ilgili bir fo-
rum da gerçeklefltirildi. Bat›
Avrupa'dan Rusya'ya kadar,
Avrupa'n›n hemen her yerin-
de 26 Ocak saat 12.00’de bü-
yük eylemlerin yap›lmas›
planlan›yor. Forumda ayr›ca
2010'da yap›lacak ASF'nin ‹s-
tanbul'da yap›lmas› önerisi de
tart›fl›ld›. ‹sveç’in Malmö fleh-
rinde Eylül 2008’de yap›lacak
Avrupa Sosyal Forumu’nun
bir sonraki haz›rl›k toplant›s›
Berlin'de 23-24 fiubat 2008
tarihlerinde düzenlenecek. 

Avrupa Sosyal Forumu 
haz›rl›k toplant›s› 
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22 kas›m 

100. y›la girerken

‹ stanbul Diflhekimleri Odas›, 22 Ka-
s›m “Türk Diflhekimleri Günü”nü de
içine alan Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤›

Haftas›’n› çeflitli etkinliklerle kutlad›.
Haftaya TBMM Adalet Komisyonu’nda
kabul edilerek, TBMM gündeminde gö-
rüflülmek üzere bekleyen, sahte diflhe-
kimlerine ceza indirimini öngören yasa
tasar›s› damgas›n› vurdu.  ‹stanbul Difl-
hekimleri Odas› hafta boyunca düzenle-
di¤i etkinliklerde sahte diflhekimlerine

ceza indirimini öngören yasa tasar›s›yla
ilgili s›cak geliflmeleri gündeme getirdi.
Taslakla ilgili elefltirilerini meslektafllar›
ve kamuoyuyla paylaflarak, tasar›n›n çe-
kilmesini istedi. 
Etkinlikler kapsam›nda ayr›ca diflhekim-
lerinin önemli sorunlar›ndan olan “difl-
hekimli¤inde iflçileflme ve iflsizlik” olgu-
su ve engelli bireylerin a¤›z ve difl sa¤l›-
¤› sorunlar›na de¤inilerek çözüm yön-
temleri de kamuoyuyla paylafl›ld›.

Geleneksel buluflma
Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› kut-
lamalar› 19 Kas›m 2007 tarihinde, sabah
saatlerinde Taksim Atatürk An›t› önün-
de düzenlenen törenle bafllad›.
Atatürk An›t› önündeki buluflmaya TDB
Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m, TDB Yöne-
tim Kurulu üyeleri, ‹DO Baflkan› Musta-
fa Dü¤encio¤lu, ‹DO Yönetim Kurulu
üyeleri, 100. Y›l Organizasyon Komitesi
üyeleri, ‹DO aktivistleri, ‹stanbul Üni-

22 Kas›m “Türk Diflhekimleri Günü”nü de içine alan Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤›
Haftas›’na, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM gündeminde
görüflülmek üzere bekleyen sahte diflhekimlerine ceza indirimini öngören yasa
tasar›s› damgas›n› vurdu.

Diflhekimleri bu y›l da 22 Kas›m kutlamalar›n›n de¤iflmez yeri olan Taksim Atatürk An›t›n›’n›n önünde bulufltular. 
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versitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Hasan Meriç, Yeditepe Üniver-
sitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Türker Sandall› ve D‹fiS‹AD
Genel Sekreteri Yusuf Arpac›o¤lu kat›l-
d›. Törenden sonra konuklar Türk Difl-
hekimleri Birli¤i ve ‹stanbul Üniversite-
si Diflhekimli¤i Fakültesi’nin ortaklafla
düzenledi¤i bas›n toplant›s›na kat›ld›lar.
Diflhekimli¤i e¤itiminin 100. y›l› nede-
niyle yap›lan bas›n toplant›s›nda 100. y›l
etkinlikleri kamuoyuna duyuruldu. Top-
lant›da 100. Y›l Organizasyon Komitesi
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Komisyonu Bafl-
kan› Ali Uçansu bir sunum yaparak, y›l
boyunca düzenlenecek diflhekimlerine
ve topluma yönelik  etkinlikler hakk›nda
bilgi verdi. Ali Uçansu bu etkinliklerle
toplumdaki a¤›z ve difl sa¤l›¤› bilincini
gelifltirmeyi ve mesle¤in geliflimine kat-
k› sa¤lamay› amaçlad›klar›n› söyledi.
‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fa-
kültesi (‹ÜDF) ad›na konuflan Dekan
Prof. Dr. Hasan Meriç ise, ‹ÜDF’nin 100.
y›l etkinlikleri hakk›nda bilgi verdi. Ha-
san Meriç, “100. y›l› yaflama ve yaflatma
flans›n› elde etmifliz. Bu flans› çok iyi de-
¤erlendirmemiz gerekir” dedi. 

100 y›ld›r çözülemeyen sorunlar
Daha sonra söz alan Türk Diflhekimleri
Birli¤i Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m, difl-
hekimli¤inin 100 y›ld›r çözülemeyen so-
runlar›ndan bahsederek çözüm önerile-
rini kamuoyuyla paylaflt›. Türkiye’nin
a¤›z ve difl sa¤l›¤› durumu üzerine bir
sunum yapan Y›ld›r›m, difl ve difl eti has-
tal›klar›n›n maliyetinin yüksek, ancak
önlenebilir hastal›klar oldu¤unu aç›kla-
d›. Diflhekimli¤i fakültelerindeki e¤itim

hakk›nda da bilgi veren Y›ld›r›m, yeni
diflhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n›
elefltirdi ve hiçbir siyasi iktidar›n diflhe-
kimli¤inde insan gücü ihtiyac›n› planla-
mad›¤›n›n alt›n› çizdi.

Diflhekimlerinin co¤rafi 
da¤›l›m› dengesiz
Celal Y›ld›r›m diflhekimlerinin co¤rafi
da¤›l›m›ndaki dengesizli¤e dikkat çeke-
rek, “fiiflli ilçesinde 434 kifliye bir hekim
düflerken, Sultanbeyli ilçesinde 10 bin
277 kifliye bir hekim düflüyor. Bu oran
Do¤u ve Güneydo¤u illerinde çok daha
yüksek rakamlarda. Dengesizlik gideril-
meden, mezuniyet sonras› e¤itimlere
a¤›rl›k verilmeden diflhekimlerinin so-
runlar› çözülemez” dedi.
Konuflmas›n›n bir bölümünü de kamuda
verilen a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerine
ay›ran Y›ld›r›m, Sa¤l›k Bakanl›¤› kurum-
lar›nda üç milyon dolgu yap›ld›¤›n›, bu-
nun toplumun ihtiyac›n›n yüzde 1.2 ka-
dar› oldu¤unu aç›klad›. Hükümetin difl-
hekimli¤i d›fl›nda her türlü sa¤l›k hizme-

tini özel kurulufllardan ald›¤›n› hat›rla-
tan Y›ld›r›m, hükümetin difl ve difl eti
hastal›klar›n› önemsemedi¤inden yak›n-
d› ve “Toplumun difl ve difl eti hastal›kla-
r›n›n tedavisi için, kamunun serbest difl-
hekimlerinden hizmet almas›ndan bafl-
ka ak›lc› yol yoktur” dedi. 
Celal Y›ld›r›m, sahte diflhekimlerine ve-
rilen cezalar›n alt s›n›r›n›n iki y›la düflü-
rülerek tecil edilmesine olanak sa¤layan
yasa tasar›s›n›n TBMM Adalet Komisyo-
nu’nda kabul edilip, Meclise gönderilme-
sine de tepki gösterdi. Hükümetin k›rsal
alandaki sahte diflhekimlerinin arkas›n-
da oldu¤unu söyleyen Y›ld›r›m, “Bu ifl-
birli¤ini burada deklare ediyorum” dedi. 
Celal Y›ld›r›m konuflmas›n›n son bölü-
münde Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin or-
ganize etti¤i “Sa¤l›¤› Gelifltiren Okullar”
projesinden bahsetti. Bu projeyle difl ve
difl eti hastal›klar›n›n yüzde 70 oran›nda
afla¤›ya çekilece¤ini ileri süren Y›ld›r›m,
uygulamaya fiiflli Belediyesi ve ‹lçe Milli
E¤itim Müdürlü¤ü’yle birlikte bafllad›k-
lar›n› aç›klad›. 



‹
stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n düzen-
ledi¤i geleneksel “Plaket ve Sertifika
Töreni” 19 Kas›m 2007 tarihinde Ata-

türk Kültür Merkezi’nde genifl bir kat›-
l›mla gerçeklefltirildi. Gecenin sunuculu-
¤unu Serdar S›ralar üstlenirken müzikle-
ri de Reha Sezgin yapt›. Törende ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› (‹DO) Baflkan› Musta-
fa Dü¤encio¤lu kutlama mesaj› içeren bir
konuflma yapt›. Bilimsel diflhekimli¤inin
100. y›l›na gelindi¤ini hat›rlatan Dü¤enci-
o¤lu, A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› etkinlik-
leri hakk›nda bilgi verdi. “A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Haftas›”n›n toplum sa¤l›¤›na yö-
nelik temas›n›n engelli bireylerin a¤›z ve
difl sa¤l›¤› sorunlar› oldu¤unu aç›klayan
Dü¤encio¤lu, “‹DO olarak farkl› engel
gruplar›ndan bireylerin bulundu¤u 16
okulda, 30 e¤itmen diflhekimiyle birlikte
‘Engellilerde A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Progra-
m›’n› yürütüyoruz. Bu çal›flmayla engelli
çocuklar›, ailelerini ve ö¤retmenlerini
a¤›z-difl sa¤l›¤› konusunda bilinçlendir-

meyi amaçl›yoruz” dedi. Ayr›ca, ‹DO’nun
Türk Kalp Vakf›’yla yapt›¤› anlaflma so-
nucunda diflhekimlerinin kas›m ay› bo-
yunca ek ücret ödemeden kalp muayene-
si yapt›rd›klar›n› söyledi.

Sa¤l›k politikalar›na sahip ç›kal›m
‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar› (‹SMOK)
ad›na konuflan ‹stanbul Tabip Odas› Bafl-
kan› Prof. Dr. Özdemir Aktan, ‹SMOK’un
çal›flmalar›n› anlatt›. “Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›”n›n önce hekimlerde, flimdi de
diflhekimlerinde sorunlara yol açt›¤›n› be-
lirten Aktan, hekimlerin serbest muaye-
nehanelerinin yok olma sürecine girdi¤i-
ni, benzer sorunlar› diflhekimleri ve ecza-
c›lar›n da yaflamaya bafllad›klar›n› hat›r-
latt›. Bu konunun topluma çok iyi aktar›l-
mas› gerekti¤ini vurgulayan Aktan, “Hep
birlikte Türkiye’nin sa¤l›k politikas›na sa-
hip ç›kal›m” dedi. 
‹ÜDF Dekan› Prof. Dr. Hasan Meriç de,
100. y›l kutlamalar›n›n heyecan›n› tafl›d›-

¤›n› belirterek meslektafllar aras›ndaki
sevgi ve sayg›n›n önemine de¤indi. 
Daha sonra kürsüye gelen Türk Diflhe-
kimleri Birli¤i Baflkan› Celal Y›ld›r›m,
“Diflhekimli¤i mesle¤ini zor günler bekli-
yor. Gücümüzü birlikte kullanarak, talep-
lerimizi hep birlikte söylemeliyiz. Daha
güçlü bir meslek grubuna sahip olabil-
mek, sosyal devlete sahip olabilmek için
meslek örgütüne daha fazla sahip ç›kma-
l›y›z” dedi.

Katk›da bulunanlara plaket
Aç›l›fl ve konuflmalar›n ard›ndan ödül tö-
renine geçildi. Bu y›l A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›
Bas›n Ödülü, bu alana katk›lar›ndan ötürü
Kanaltürk Genel Müdürü Kerimcan Ka-
mal ad›na Tonguç Nacar’a; Toplum A¤›z
ve Difl Sa¤l›¤› Ödülü ise “Beyaz Difller Ül-
kesi” isimli oyunun yönetmeni Sosyolog
Enver Aysever’e verildi. Törende, kas›m
ay› boyunca diflhekimlerine ek ücret
ödemeden kalp taramas› hizmeti sunan

22 kas›m 
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‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n düzenledi¤i “Geleneksel
Plaket ve Sertifika Töreni” 19 Kas›m 2007 tarihinde,
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Gecede,
mesle¤inde 25, 40 ve 50. y›l›n› dolduran 
diflhekimleri plaketlerini, yeni mezunlar ise 
sertifikalar›n› ald›lar.

Diflhekimlerinin
vefa gecesi



Türk Kalp Vakf›’n›n Mütevelli Heye-
ti ve Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Y›ld›r›mak›n ad›na Türk Kalp Vakf›
‹flletme Müdürü Diflhekimi Ayfle
Resmor’a plaket verildi. Haftaya des-
tek veren Sanovel ‹laç San. ve Tic.
A.fi., Güney Difl Deposu ve Abdi ‹bra-
him ‹laç A.fi. yetkilileri de birer pla-
ketle ödüllendirildiler. Törende ayr›-
ca ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤i-
tim Merkezi’nin aç›l›fl›na katk›da bu-
lunan fiiflli Belediye Baflkan› Mustafa
Sar›gül ad›na yard›mc›s› Kahraman
Ero¤lu’na, Gaziosmanpafla Belediye
Baflkan› Dr. Erhan Erol ad›na yard›m-
c›s› Y›lmaz Özkan’a, Güney Difl De-
posu sahibi Ferizan Peker ve Diflhe-
kimi M. ‹hsan Gürsoy’a da plaketleri
takdim edildi.

Heyecanl› dakikalar yafland›
Ödül töreninden sonra Diflhekimi
Serdar S›ralar “Diflhekimi” isimli flii-
rini okudu ve “Bana difl çekimini çok
muhteflem bir han›m ö¤retti” diye-
rek mesle¤inde 50. y›l›n› dolduran
Prof. Dr. Necla Timoçin’le birlikte, di-
¤er meslektafllar›n› sahneye davet
etti. Heyecanl› dakikalar›n yafland›¤›
sahnede 50. y›l›n› dolduran diflhe-
kimleri ayakta alk›flland›. Mesle¤in-
de 50. y›l›n› dolduran diflhekimlerine
plaketlerini Türk Diflhekimleri Birli-
¤i Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m ver-
di. Prof. Dr. Necla Timoçin de mes-
lektafllar› ad›na bir konuflma yapa-
rak, “‹çinizdeki yaflama, çal›flma,
sa¤l›kl› kalma ve üretme iste¤iniz

hiçbir zaman sönmesin” sözleriyle
kat›l›mc›lar› selamlad›. 

40 y›lda bir yaflan›r
Mesle¤inde 40. y›l›n› dolduran difl-
hekimlerine plaketlerini ise TDB Ge-
nel Sekreteri Murat Ersoy, TDB Ge-
nel Sayman› Süha Alpay, TDB Mer-
kez Yönetim Kurulu üyeleri Tatyos
Bebek, Kadir Tümay ‹mre, Tuncer
Taflk›n, Nebil Seyfettin, Münir Kara-
ca, Saba Ery›lmaz ve Ali Gürlek ver-
di. Meslektafllar› ad›na konuflan Prof.
Dr. Mustafa Ülgen, 40 y›l önceki difl-
hekimli¤ini anlatt›. Cahide Aryün ise
meslektafllar›na hastayla s›cak iliflki-
ler kurmalar›n› ve etik de¤erlere
önem vermelerini ö¤ütledi. 

“Bir türlü koruyucu tedavi 
yapamad›k”
Yeni mezun diflhekimleri de sertifi-
kalar›n› ‹DO Denetleme Kurulu Bafl-
kan› Prof. Dr. Turhan Atalay’›n elin-
den ald›ktan sonra mesle¤inde 25.
y›l›n› dolduran diflhekimleri yavafl
yavafl sahnede yerlerini ald›lar. ‹ÜDF
Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr. Serdar
Çintan, ‹DO Geçmifl Dönem Yönetim
Kurulu üyesi Tar›k ‹flmen, 22. Dö-
nem Milletvekili Süleyman Gün-
düz’ün de aralar›nda bulundu¤u,
mesle¤inde 25. y›l›n› dolduran diflhe-
kimleri plaketlerini s›ras›yla TDB
Baflkanvekili Prof. Dr. Murat Akkaya,
‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz,
‹DO Sayman› Ali Yüksel Çal›flkan ve
Yönetim Kurulu üyeleri Aret Karabu-
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lut, M. Tar›k Tuncay, Dr. Diflhekimi Hediye Sözer,
Turgay Akgün, Prof. Dr. Gamze Aren ve TDB Genel
Baflkan› Celal Y›ld›r›m’›n ellerinden ald›lar. Meslek-
tafllar› ad›na konuflma yapan Prof. Dr. Serdar Çin-
tan son 25 y›l›n siyasi, sosyal ve mesleki olaylar›n›
kronolojik olarak s›ralad›. “Bolca tedavi yapt›k ama
bir türlü koruyucu tedavi yapamad›k” diyen Çintan,
meslektafllar›yla birlikte olmaktan duydu¤u mem-
nuniyetini dile getirdi.

Prof. Dr. Necla Timoçin:

‹çimizdeki çal›flma
aflk› hiç sönmesin
Türk Bilimsel difl-
hekimli¤inin 100.
y›l›na, özlemle bek-
ledi¤imiz bugünle-
re bizleri getirenle-
re flükran duygula-
r›m› dile getirmek
istiyorum.
Büyük bir heyecan
içindeyim. Baflta bi-
zi do¤ru zamanda,
do¤ru ortamda yaratan, do¤ru insanlarla karfl›-
laflt›ran Allah’a flükrediyorum. Bize bu cennet
vatan›m›zda, flanl› bayra¤›m›z alt›nda yaflama-
m›z› sa¤layan büyük Atatürk ve kahraman si-
lah arkadafllar›na, bu u¤urda severek kanlar›-
n› döken, canlar›n› veren, ülkenin bölünmez
bütünlü¤ü içinde halen de gazi ve flehit olanla-
ra teflekkür ederim. Özellikle Fakültemizin ilk
kad›n profesörü ve meslektafl›n›z olarak bu-
günleri düflünüp, k›zlar›n› okutmak ›srar›nda
olan aileme, bizlerin yetiflmesinde eme¤i ge-
çen bütün hocalar›ma teflekkür ediyorum.
Mezuniyet sonras› için özetle flunlar› söyle-
mek isterim: Kimimiz serbest meslek erbab›
olarak yurt içinde ve yurtd›fl›nda, kimimiz aka-
demik kariyerde, fedakarl›k isteyen bu mesle-
¤in mensubu oldu¤umuzun bilinciyle gönül
vererek çal›flt›k.
fierefle, muhtaç olmadan, bafl›m›z dik yaflad›k.
Devletimize olan görevlerimizi yerine getirdik.
‹lerleyen teknolojik imkanlara ayak uydurma-
ya çal›flt›k. Bu y›prat›c› çal›flma ortam›nda, ba-
z› fleyleri kazan›rken, baz› fleyleri kaybederek
bugünlere geldik.
‹çimizdeki yaflama, çal›flma, sa¤l›kl› kalma,
faydal› ve üretken olma iste¤inin hiçbir zaman
sönmemesi ve dile¤iyle herkese mutluluklar,
aram›zdan ayr›lanlara da rahmet dilerim.
Hepinize sayg› ve sevgiler



44 d e r g i  •  o c a k •  fl u b a t 2 0 0 8

T oplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komis-
yonu üyesi Çi¤dem fiahin’in sunu-
culuk yapt›¤› konferans 18 Kas›m

2007 tarihinde, Ceylan Intercontinental
Hotel’de gerçeklefltirildi. Konferansta bi-
limsel diflhekimli¤inin kuruluflunun 99.
y›l› olmas› nedeniyle kutlama mesaj› ve-
ren ‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz,
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri
hakk›nda bilgi verdi. Ahmet Gürbüz ay-
r›ca sahte diflhekimlerine verilen cezala-
r›n indirilmesini öngören yasa tasla¤›n›n
meclis gündeminde görüflülmek üzere
bekledi¤ini belirterek, meslektafllar›n›
Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin düzenledi-
¤i imza kampanyas›na ve “e-tepki” eyle-
mine kat›lmaya davet etti.

Oral implantolojide uygulama
Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Ser-

dar Yalç›n, befl saat süren konferansta
implant tedavisini tüm yönleriyle anla-
tan, zengin bir sunum gerçeklefltirdi. 
Konferans›n birinci bölümünü “Oral
implantolojide uygulama” bafll›¤› alt›nda
toparlayan Yalç›n, önce anatomi hakk›n-
da bilgi vererek, implant cerrahisinde
anatomi bilgisinin önemine de¤indi.
‹mplant tedavisinde iyi planlama yap›l-
mas› gerekti¤ini söyleyen Yalç›n, “hem
h›zl› davranaca¤›z, hemen karar verece-
¤iz, hem de risk almayaca¤›z” dedi. Da-
ha sonra da konuyla ilgili vaka örnekle-
rini aktard›. 
Serdar Yalç›n, implant tedavisinde dik-
kat edilmesi gereken hususlar› anlata-
rak rehberli cerrahinin avantajlar›ndan
bahsetti. Daha sonra tek difl eksiklerini
irdeleyerek tek difl implantlar›n›n avan-
tajlar›n› anlatt›. Bu konuda baflar›l› so-

nuçlar elde etmek için uygulama önce-
sindeki gerekli kriterleri aktard› ve vaka
örne¤iyle tek difl implant yerlefltirmeyi
gösterdi. 

Total difl eksikliklerinde s›n›flama
ve yaklafl›mlar
Prof. Dr. Serdar Yalç›n konferans›n ikin-
ci bölümünde “Total difl eksikliklerinde
s›n›flama ve yaklafl›mlar” konusunu ir-
deledi. “Stabil ve basit yaklafl›m tarafta-
r›y›m” diyen Yalç›n, cerrahide yap›lacak
tedavi prensiplerinin bilinmesi gerekti-
¤ini söyledi ve “Çok iyi bir perspektif la-
z›m” dedi. Daha sonra konuyu vaka su-
numlar›yla perçinledi. Total diflsizlik va-
kalar›nda yap›lmas› gerekenler ve imp-
lant say›lar› hakk›nda bilgi verdi. Konfe-
ransta alt çenede implant uygulamalar›
hakk›nda da bilgi veren Serdar Yalç›n,
alt çenede implant yerlefltirmeyi göste-
rerek, kriterleri anlatt›. Konferans soru-
cevap bölümüyle sona erdi. 

Tüm yönleriyle 

implant

22 kas›m

‹DO, Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› kapsam›nda,
“Fonksiyonel ve Estetik Bak›fl Aç›s›ndan Modern ‹mplant
Tedavi Planlamalar›” bafll›kl› bir konferans düzenledi.
Prof. Dr. Serdar Yalç›n’›n konuflmac› oldu¤u konferansa
269 meslektafl›m›z kat›ld›.

Prof. Dr. Serdar Yalç›n



Türk Kalp Vakf›’nda
ücretsiz muayene
Bilimsel diflhekimli¤inin kuruluflunun 99. y›ldönümü nedeniyle, 22 Kas›m “Türk Difl-
hekimli¤i Günü”nü de içine alan “A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas›” kutlama etkinlikleri
kapsam›nda, ‹DO ve Türk Kalp Vakf› ortak bir çal›flmaya imza att›. Buna göre, ‹DO
üyeleri kas›m ay› boyunca sadece sa¤l›k karneleriyle, ek ücret ödemeden kalp mu-
ayenesi yapt›rd›lar. ‹ki kurum aras›nda yap›lan iflbirli¤iyle A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Hafta-
s› boyunca, hem a¤›z ve difl sa¤l›¤›n›n hem de kalp sa¤l›¤›n›n önemi vurguland›. 

‹DO ve Türk Kalp
Vakf›’n›n iflbirli¤i

sonucunda, 
diflhekimleri kas›m ay›

boyunca sadece 
sa¤l›k karneleriyle, 
ek ücret ödemeden 

kalp muayenesi
yapt›rd›lar.

O¤uzhan Yurtluk:

T›p camias› 
birbirine bakmal›
Marmara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakül-
tesi 1981 mezunuyum. Kampanyadan Oda-
m›z sayesinde haberdar oldum. Çok iyi
muayene ettikleri için memnun kald›m.

Kan testi ve klinik muayene yapt›lar, efora soktular, ciddiyetle yap›-
lan detayl› tetkiklerdi, yani göz doldurmak için de¤ildi. Hafif bir koles-
terol d›fl›nda sonuçlar›m da iyi ç›kt›. Kampanya rutine ba¤lanarak her
sene tekrar edebilir ya da baflka alanlarda da benzer iflbirlikleri yap›-
labilir. Örne¤in bel ve boyun f›t›¤› bizim meslek hastal›¤›m›z. Bunlar-
la ilgili çal›flmalar olabilir. T›p camias› birbirine bakmazsa kim baka-
cak bize?

Arda Yal›ç:

Tekrar edilmeli
Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi 1997 mezunuyum. ‹lk kez kalp
check-up’›na girdim.  Gidemeyen pek çok
meslektafl›m oldu¤unu bildi¤imden, kam-
panyan›n tekrar edilmesinin faydal› olaca¤›-
n› düflünüyorum. 

Betül Er:

‹lk kalp 
check-up’›m
‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülte-
si 1992 mezunuyum. IDO dergi arac›l›¤›y-
la kampanyadan haberdar oldum. ‹lk kez
kalp check-up’› yapt›rd›m. Ailemde gene-

tik faktör çok fazla. Babam ve iki kardeflimde kalp sorunlar› vard›.
Ben de çok çabuk yoruluyordum. Bu yüzden kuflkular›m vard›. Mem-
nun kald›m. Her türlü tetkik ve tahlil yap›ld›. Sonuçlar da iyi ç›kt›, sa-
dece tiroid hormonu biraz yüksekmifl. Bizlere bu imkan› sundu¤u
için ‹DO’yu tebrik ediyorum. 

Hakan Dönmez:

Unuttuklar›m›z›
hat›rlatt›n›z 
Bütün meslektafllar›m›z gibi ben de, zaman
içinde rutin bir döngüye giren ve giderek
yo¤unlaflan çal›flma hayat›m içinde, kendi-
me zaman ay›ramamaya bafllam›flt›m. Hatta
ben önemli de¤ildim, sadece randevulara
sad›k kalmak, hastalar› memnun edebilmek, hastalar›m›n a¤›z ve difl
sa¤l›¤› önemliydi ve günler böyle geçti. Ne kadar flansl›yd›m ki,
‹DO’nun ‹stanbul Kalp Vakf› ile yapt›¤› iflbirli¤ini yaflayabilmek 35.
yafl›ma denk geldi. Belki “yolun yar›s›” idi, fakat bir ilkti ve çok
önemli ve de¤erliydi. Duyurular›n›z› görür görmez, uzun zamand›r
unuttu¤um “kendi vücudumun sa¤l›¤›” için bir fleyler yapma f›rsat›
ampulü yand› beynimde. Eflim hemen aray›p randevu ald›. Kendisi-
nin de yararlanabilmesi iyi olurdu. Belki bunu da ileride de¤erlendi-
rirsiniz. Eflimi ihmal edemezdim, onun da kontrollerini yapt›rd›k.
Bende fleker, onda kolesterol biraz yüksek ç›kt›. Diyetimizde bunlara
daha da dikkat etmeye bafllad›k. Umar›m tüm meslektafllar›m›z için
de benzer yararlar› olur. Bu vesileyle sizlere, bizlerin genellikle unut-
tu¤u ya da ikinci plana itti¤i “sa¤l›¤›m›z için çaba gösterme gereklili-
¤ini” hat›rlatt›¤›n›z için sonsuz teflekkür ederim. Bu yöndeki hizmet-
lerinizin devam edece¤inden flüphem olmad›¤›n› belirtmek isterim.
Çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.

Kat›l›mc› görüflleri
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22 kas›m

T oplum A¤›z Difl Sa¤l›¤› Haftas› kapsam›nda 20 Kas›m
2007 tarihinde, engellilerin sorunlar›na dikkati çekmek
ve çözüm yollar›n› uygulamaya koymak amac›yla ‹DO

Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤› Komisyonu (TADS) E¤itmen Diflheki-
mi Toplant›s› gerçeklefltirdi. Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi’nde yap›lan e¤itimde, bu y›l Oda bünyesinde özel ilgi
gösterilen engellilere yönelik çal›flma ve e¤itici faaliyetler ta-
n›t›ld›. Haz›rlanan broflür, e¤itim CD’si ve materyalleri diflhe-
kimlerine da¤›t›larak uygulanan e¤itim program› hakk›nda de-
tayl› bilgiler verildi. 

Sadece ‹stanbul’da 15 bin engelli
TADS Komisyonu ad›na toplant›da bir sunum yapan ‹DO
Yönetim Kurulu üyesi ve TADS Komisyonu sorumlusu Diflhe-
kimi Dr. Hediye Sözer, engellilerin demografik yap› içindeki
konumlar› ve karfl›laflt›klar› temel a¤›z difl sa¤l›¤› sorunlar›na
yönelik bulgular› meslektafllar›yla paylaflt›. Engelli bireyin e¤i-
tim, bak›m ve rehabilitasyon, meslek ve beceri edindirme
kurslar›, sa¤l›k, sosyal, kültürel, aile rehberli¤i ve dan›flmanl›k

gibi çeflitli hizmetlerden yeterince faydaland›r›lmas› gerekti¤i-
ni ifade eden Dr. Hediye Sözer, “‹stanbul ilinde 15 binden faz-
la olan engelli nüfusun a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunlar› göz ard›
edilemeyecek kadar çok ve çözüm bekliyor” dedi. 
Engellilerin a¤›z hijyeni, difl çürü¤ü, difl eti hastal›¤›, ortodon-
tik sorunlar›yla ilgili çal›flmalar incelendi¤inde a¤›z hijyeni bo-
zuklu¤u, gingivitis ve periodontitis gibi, a¤›z hijyeniyle yak›n-
dan ba¤lant›l› difl eti problemleri s›kl›kla görülen rahats›zl›k-
lar. Ayr›ca, tedavi edilmemifl difl çürü¤ü oranlar› fazla; özellik-
le çocuklarda uyum ve iflbirli¤i sorunlar› sebebiyle difl tedavi-
leri ve birçok uygulaman›n yap›lmas›nda güçlükler yaflan›yor.
Tüm bu gerekçeler engellileri a¤›z difl bak›m›, önleyici uygula-
malar, tan› ve tedaviler konusunda özel ilgi gösterilmesi gere-
ken bir grup haline getiriyor.

Engellinin yaflam kalitesi art›yor 
Özel bak›ma muhtaç bireylerin a¤›z sa¤l›¤›n›n devaml›l›¤›n›n
önemli oldu¤unu söyleyen Dr. Hediye Sözer, “Diflhekiminin
önerece¤i tedavi prensipleri s›ras›yla uygulanarak engellinin
a¤›z sa¤l›¤› devam ettirilebilir. Çok say›da engellinin, hayati
derecede yüksek risk yaflad›¤› a¤›z sa¤l›¤› sorunlar›n›n çözü-
müyle, yaflam kalitelerinde geliflme sa¤lanabilir” dedi. 
‹DO TADS Komisyonu’nun engellilere yönelik çal›flmalar›ndan
söz eden Dr. Hediye Sözer, farkl› engel gruplar›na yönelik 16
okulda, 30 e¤itmen diflhekimiyle yürüttükleri, ‘Engellilerde
A¤›z Difl Sa¤l›¤› E¤itim Program›’yla ilgili bilgiler de verdi. En-
gelli çocuklar›n aile ve ö¤retmenlerinin a¤›z difl bak›m› konu-
sunda bilinçlendirilmesini amaçlayan programda önce diflhe-
kimlerine, ard›ndan ebeveyn ve e¤iticilere gerekli e¤itimler

Engellilere özel ilgi...

Engelliler, a¤›z difl bak›m›, önleyici 
uygulamalar, tan› ve tedaviler 
konusunda özel ilgi gösterilmesi
gereken bir grup. Bu yüzden 22 Kas›m
etkinlikleri kapsam›nda engellilerde a¤›z
ve difl sa¤l›¤› konusu ayr›ca ele al›nd›.
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verildi. Büyük bir azim, kararl›l›k ve öz-
veriyle çal›flan gönüllü diflhekimleri a¤›z
difl sa¤l›¤› hizmetlerinden gerekti¤i ka-
dar yararlanabilmeleri için aile ve ö¤ret-
menlere yol gösterici haritalar çiziyor-
lar. E¤itimlerde, a¤›z bak›m›n› kendi
kendine yapabilen engelli çocuklar›n bu
al›flkanl›¤› ömür boyu sürdürmeleri için
e¤itici drama etkinlikleri yap›l›yor. Ken-
di a¤›z bak›m›n› k›smen yapabilen veya
tamamen bir yard›mc› taraf›ndan bu ifl-
lemin gerçeklefltirildi¤i durumlarda aile
ya da bak›c›lar›n e¤itimi önem kazan›-
yor. 

Engelliye özel merkezler aç›lmal›
A¤›z difl sa¤l›¤› sorunlar› nedeniyle ha-
yati risk yaflayabilen engellinin diflheki-
mi kontrolü tam da bu gerekçeden ötürü
çok önem arz ediyor. Davran›fl yönetimi
teknikleriyle kontrol alt›na al›n›p difl te-
davisi gerçeklefltirilemeyen engelliler
için anesteziyoloji ve reanimasyon uz-
man› hekimin sorumlulu¤unda, sedas-
yon ya da genel anesteziyle difl tedavile-
rinin yap›lmas› zorunlulu¤u var. 
Engelli hastalar diflhekimli¤i fakülteleri,
özel merkezler ve bu alanda deneyimi
olan diflhekimleri taraf›ndan tedavi edili-
yor, ancak bunlar yeterli de¤il. ‹letiflim
kurma güçlü¤ü, fiziksel koflullar›n k›s›t-
l›l›¤›, zaman darl›¤› gibi nedenler engelli
bireylere difl tedavilerinde sorun yaflat›-
yor. Engelli bireylerin a¤›z difl tedavileri-
nin yap›labilece¤i ayr› merkezlerin ku-
rulmas› bu anlamda çok önemli. Yerel
yönetimlerin iflbirli¤i, üniversitelerin, il-
gili kurum ve kurulufllar›n yeterli deste-
¤iyle engellilerin gereksinim duydu¤u
a¤›z sa¤l›¤› hizmetleri yerine getirilmeli.

‹flaret diliyle etkili anlat›m
Toplant›da TADS Komisyonu üyesi Çetin
Dan›fl da engellilerin aile ve ö¤retmenle-
rine uygulanan sa¤l›k e¤itimlerini detay-
land›ran bir konuflma yapt›. E¤itmen Difl-
hekimi Sibel Çevikel, E¤itmen Diflhekimi
Cem Persek ile birlikte A¤›r Zihinsel En-
gelliler Okulu’nda yürüttükleri çal›flmay›
sunarak yaflad›klar› deneyimleri kat›l›m-
c›larla paylaflt›lar. Diflhekimlerine mu-
ayenehanelerinde kullanmak üzere, en-
gelli çocuklar›n okullar›nda haz›rlad›kla-
r› galofllar› sat›n almalar› önerildi. ‹flitme

engelliler okulunda e¤itimlere kat›lan
e¤itmen diflhekimi Sevgi fiahinkaya Kü-
çük, okuldaki çal›flmalar›n› anlat›rken
görsel sunuma destek olmas› amac›yla,
anlat›lanlar›n iflaret diliyle desteklendi-
¤ini ve bu sayede çocuklar›n verilen e¤i-

timi bafl›ndan sonuna çok iyi kavrayabil-
diklerini dile getirdi.
Toplant›da söz alan TADS Komisyonu
üyesi Melek Bosut da E¤itmen Diflheki-
minin görev ve sorumluluklar›na de-
¤inerek, özellikle bireyin kendi a¤›z difl
sa¤l›¤›n›n temininde kilit rol üstlendi¤ini
söyledi. Daha sonra TADS komisyonu
üyesi Çi¤dem fiahin, Bolu-Göynük e¤itim
gezisi foto¤raflar› eflli¤inde, di¤er illerde
yürütülen benzer e¤itimlerden ve çocuk-
lar›n gösterdi¤i yo¤un ilgiden söz etti,
deneyimlerini meslektafllar›yla paylaflt›.
Toplant›n›n sonunda Özgür Tutucu birbi-
rinden güzel ‹stanbul foto¤raflar› ve mü-
zik dinletisi eflli¤inde fliirler okudu. 

E¤itmen Diflhekimi Melek Bosut:

Sa¤l›kl› olmak bizim elimizde!
E¤itmen diflhekimi olarak, topluma verdi¤imiz e¤itimlerin amac›, a¤›z difl sa¤l›¤›n›n
öneminin erken yafllardan itibaren fark›na var›lmas›n› sa¤lamak, ayr›ca a¤›z difl sa¤l›-
¤›n› gerçeklefltirmede bireyin kendi sorumlulu¤unu ve rolünü hissettirmektir. Bunun
için önce bilgilendirmek, sonra bunlar›n uygulanmas›n› sa¤lamak ve ard›ndan da
bunlar› bir davran›fl haline gelecek flekilde sürekli k›lacak ö¤retimi oluflturmak ana
hedefimiz. 
Toplumun sa¤l›k seviyesinin yükselmesi, sa¤l›kl› olma talebine ba¤l›d›r. E¤er birey,
sa¤l›¤›n›n korunmas›nda kendi sorumlulu¤unu kavrarsa, verilen bilgileri daha iyi iç-

sellefltirip davran›fla dönüfltürecektir. Yoksa en iyi
sa¤l›k hizmetini, en ucuza da sunsan›z, bireyin öz-
sa¤l›¤›n› korumada sorumluluk alma bilinci yoksa
sa¤l›k seviyesini yükseltemezsiniz.
Sa¤l›k e¤itimini nas›l verdi¤imize gelince; talep eden
okul veya kuruluflla temas kurup, e¤itim tarz›m›z›
anlat›yor, onlar›n koflullar› ve fiziki yap›lar› hakk›n-
da bilgi al›yoruz. E¤itimler için gün ve saati okul yö-
netimiyle birlikte kararlaflt›r›yoruz. Projeyi yürüten
hekim bu bilgiler do¤rultusunda, görev alacak gönül-
lü diflhekimlerini, hangi gün ve saatlerde gelecekleri-
ni belirliyor. Dosyada ayr›ca projenin amac›n›n yaz›l›
oldu¤u bir metin, okulun Milli E¤itim’den ald›¤› izin
ka¤›d› ve ‹DO taraf›ndan verilen bilgilendirici CD,
broflür ve afifller de kullan›l›yor. 

Engellilerin a¤›z hijyeni, difl çürü¤ü, difl eti hastal›¤›
ve ortodontik sorunlar›n› ortaya koyan çal›flmalar
incelendi¤inde, gingivitis ve periodontitis gibi, difl eti
problemlerinin s›kl›kla görülen rahats›zl›klar
oldu¤u söylenebilir. 



‹ stanbul Diflhekimleri Odas› (‹DO), 22
Kas›m 2007 tarihinde, ‹stanbul Üni-
versitesi Diflhekimli¤i Fakülte-

si’nin (‹ÜDF) 99. Kurulufl Y›ldönümü et-
kinliklerine kat›ld›. ‹ÜDF Dekan› Prof. Dr.
Hasan Meriç, ‹ÜDF Dekan Yard›mc›lar›
Prof. Dr. Serdar Çintan, Prof. Dr. Çetin Ka-
sapo¤lu ve ö¤retim üyelerinin haz›r bu-
lunduklar› toplant›ya TDB Genel Baflkan›
Celal Y›ld›r›m, TDB Merkez Yönetim Ku-
rulu üyeleri Ali Gürlek, Tatyos Bebek,
‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, Bafl-
kanvekili Kadir Ö¤üt, ‹DO Yönetim Kuru-

lu üyeleri Prof. Dr. Gamze Aren, Turgay
Akgün ve ‹DO Denetleme Kurulu Baflka-
n› Prof. Dr. Turhan Atalay kat›ld›lar.

Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› 
Bilim Ödülü 
Prof. Dr. Serdar Çintan’›n sunuculu¤unu
yapt›¤› törende ilk sözü alan ‹DO Baflkan›
Mustafa Dü¤encio¤lu, “‹DO ile ‹ÜDF y›l-
lard›r birbirini tamamlayan, destekleyen,
birlikte ifl yapabilen, sevgi ve sayg› ba¤la-
r›n› koruyan iki kurumsal yap›d›r” dedi.
Mustafa Dü¤encio¤lu konuflmas›nda 23

Nisan 2007 tarihinde kaybetti¤imiz Prof.
Dr. Y›lmaz Manisal›’y› anarak, ‹DO’nun
gelecek y›l “Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›
Haftas›” etkinlikleri kapsam›nda Prof. Dr.
Y›lmaz Manisal› Bilim Ödülü verece¤ini
aç›klad›.  Türk Diflhekimleri Birli¤i Genel
Baflkan› Celal Y›ld›r›m da konuflmas›nda
diflhekimli¤i mesle¤ine sahip ç›kmak ge-
rekti¤ini söyledi.

‹ÜDF 100. y›l etkinliklerine 
haz›rlan›yor
‹ÜDF Dekan› Prof. Dr. Hasan Meriç difl-
hekimli¤inin kuruluflunun 100. y›l›n›
an›msatarak, kutlama etkinlikleri için
her pazartesi topland›klar›n› ve fakülte-
nin 1 Ocak 2008’den itibaren gerçeklefl-
tirece¤i 100. y›l etkinliklerini planlad›k-
lar›n› söyledi. Konuflmalardan sonra bu
y›lki etkinliklere konuk olan Aç›k Rad-
yo’dan Ömer Madra “Küresel Is›nma! Ni-
çin Daha Fazla Bekleyemeyiz?” bafll›kl›
bir sohbet gerçeklefltirdi. ‹Ü Devlet Kon-
servatuar› Araflt›rma Görevlileri Yayl›
Sazlar Kenteti müzik dinletisinden sonra
Prof. Dr. Bülent Katipo¤lu “Diflhekimli-
¤inde genel anestezi ve lokal anestezi
komplikasyonlar›”, Prof. Dr. Bilgin Öner
ise “Difl çekimi komplikasyonlar›” konu-
lu konferanslar› verdiler. 

‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve ‹stanbul Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi y›llard›r sürdürdükleri güçlü,
sayg›n ve s›cak iliflkilerle ülkemizde kurumlar aras›

iflbirli¤inin en güzel örne¤ini veriyorlar.

22 kas›m
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Köklü ve s›cak iflbirli¤i

Gaziosmanpafla Belediyesi’nin düzenledi¤i kahvalt›da ‹DO ve
Gaziosmanpafla Belediyesi aras›nda geliflen ve sürdürülen iyi
iliflkilere de¤inildi.
Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Dr. Er-
han Erol 22 Kas›m’› da kapsayan “Türk
Diflhekimli¤i Günü” ve “Toplum A¤›z ve
Difl Sa¤l›¤› Haftas›” kutlamalar› nedeniyle
Gaziosmanpafla ilçesindeki diflhekimleri-
ne yönelik bir kahvalt› düzenledi. 
Gaziosmanpafla ve Bayrampafla’dan 50
meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflen
etkinli¤e ‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gür-

büz, Sayman Ali Yüksel Çal›flkan ve ilçe temsilcileri kat›ld›. Kah-
valt›da bir konuflma yapan Dr. Erhan Erol, Gaziosmanpafla Bele-

diyesi ve kendisinin diflhekimleri ve
‹DO’yla iyi iliflkilerini sürdürmeye ve des-
teklemeye devam edece¤ini söyledi. Daha
sonra söz alan ‹DO Genel Sekreteri Ah-
met Gürbüz ise Gaziosmanpafla Belediye-
si’nin daha önce “Toplum A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Projesi” ile yak›n zamanda da ‹DO
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merke-
zi’nin aç›l›fl›na katk›da bulundu¤unu be-
lirterek Dr. Erhan Erol’a teflekkür etti. 

Diflhekimleri Gaziosmanpafla 
Belediyesi’nde kahvalt›da bulufltu
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‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülte-
si’nin 99. Kurulufl Y›ldönümü kutlama et-
kinliklerinin bu y›lki misafir konuflmac›s›
Aç›k Radyo’dan Ömer Madra’yd›. Ömer
Madra “Küresel Is›nma! Niçin Daha Fazla
Bekleyemeyiz?” bafll›kl› sohbetinde, petrol,
kömür, do¤algaz gibi fosil yak›tlar›n atmos-
fere sald›¤› sera gazlar›n›n iklim de¤iflikli¤i-
ne neden oldu¤una dikkat çekerek, gelecek
kuflaklar›n ve gezegenin sürdürülebilirli¤ini
korumak için hükümetlerin bir an önce ted-
bir almas› gerekti¤ini anlatt›. NASA’n›n Go-
dart Enstitüsü Baflkan› Dr. James Hansen’›n
“Dünyan›n bundan sonra sadece ›s›naca¤›-
n›” söyleyen ilk iklimbilimci oldu¤unu kay-
deden Madra, k›sa süre önce yay›mlanan

“Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz: Küresel
Is›nma ve ‹klim Krizi” kitab›n›n ad›na da
at›fta bulunarak, “Bu bir soru de¤il, eylem
ça¤r›s›d›r” dedi. Konuflmas›nda Uluslararas›
‹klim De¤iflikli¤i Konferans› (IPCC) raporla-
r›n›n sonuçlar›n› aktaran Madra, bilim dün-
yas›n›n atmosfere sera gaz› b›rakan petrol,
kömür, do¤algaz gibi fosil yak›tlar›n atmos-
ferden çekilmesi ve yenilerinin de b›rak›l-
mamas›ndan baflka bir yol olmad›¤› konu-
sunda birleflti¤ini ve gezegenin kurtulabil-
mesi için en fazla sekiz y›ll›k zaman›n kal-
d›¤›n› belirtti. “Yap›lacak çok fley var. Mev-
cut hayat tarz›m›z› de¤ifltirmek, öncelikle

siyasi mekanizmalar› bask› alt›na almak ge-
rekiyor” diyen Madra, 9 Kas›m 2007 tari-
hinde TBMM’de kabul edilen Nükleer Enerji
Yasas›’n› da elefltirerek, “Tabuta çivi çak-
mak anlam›na gelen bu kanunun yürürlü¤e
girmemesi için mücadele etmek gerekir”
dedi. 
Ömer Madra konuflmas›n›n sonunda, 8 Ara-
l›k 2007 tarihinde 80 ülkeyle birlikte, ayn›
anda ‹stanbul’da gerçeklefltirilen “Küresel
Is›nmay› Durdural›m” mitingine ça¤r› yapt›
ve “Çocuklar›n›z›, küçük kardefllerinizi ve
onlar›n foto¤raflar›n› da getirmenizi tavsiye
ederim” dedi.

‹stanbul Diflhekimleri Odas› Özlük Haklar› Komisyonu 22
Kas›m “Türk Diflhekimli¤i Günü” nedeniyle, Marmara Üniver-
sitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Teras Restoran’da, kamuda çal›flan
diflhekimleri için yemekli bir toplant› düzenledi. Toplant›da ‹DO
Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, Baflkanvekili Kadir Ö¤üt, ‹DO
Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz, Denetleme Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Turhan Atalay ve ‹DO Yönetim Kurulu üyesi M. Tar›k
Tuncay haz›r bulundu. 
‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu’nun aç›l›fl konuflmas›yla
bafllayan toplant›da ‹DO Yönetim Kurulu üyesi M. Tar›k Tuncay
da söz alarak 2007 ve 2008 y›l› içinde sürekli diflhekimli¤i

e¤itimi kapsam›nda düzenlenecek bilimsel etkinliklerle ilgili
bilgi verdi. Kamuda çal›flan diflhekimlerinin sorunlar› ve öneri-
lerinin dinlendi¤i toplant›da ayr›ca onlar için düzenlenecek
sosyal ve bilimsel etkinlikler konusunda görüfl al›flveriflinde
bulunuldu. 

‹DO Özlük Haklar› Komisyonu’nun 22 Kas›m 
“Türk Diflhekimli¤i Günü” nedeniyle, 
21 Kas›m 2007 tarihinde kamuda çal›flan
diflhekimleri için düzenledi¤i yemekli
toplant›ya 80 meslektafl›m›z kat›ld›.

Kamuda çal›flan diflhekimleri topland›

“Küresel Is›nma! 
Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz?”
‹ÜDF’nin kurulufl y›ldönümü
kutlama etkinliklerine konuk
olan Ömer Madra, iklim 
de¤iflikli¤inin neden oldu¤u 
afetlere dikkat çekti ve 
hükümetleri bu konuda bir an
önce önlem almaya ça¤›rd›.

Ömer Madra, ‹ÜDF Dekan› Prof. Dr. 
Hasan Meriç’ten bir de plaket ald›.



22 kas›m

Diflhekimlerini bekleyen büyük tehlike: 

‹flsizlik ve iflçileflme

‹ çinde bulundu¤umuz haftada, biz
diflhekimleri ülkemizde bilimsel difl-
hekimli¤inin kuruluflunun 99. y›l›n›

kutluyoruz. Diflhekimlerinin meslek ör-
gütü olan Türk Diflhekimleri Birli¤i ise,
1986 y›l›nda kurulmufl, henüz genç sa-
y›labilecek bir kurumdur. TDB ve Diflhe-
kimleri Odalar›, bu genç yafl›na ra¤men
kurumsallaflma ad›na önemli mesafeler
kat etmifl, ülkemizde verilen diflhekimli-
¤i e¤itimi de ça¤dafl ve modern bir nok-
taya gelmifltir. Buna ra¤men, mesle¤i-
mizde yaflad›¤›m›z ve kronikleflmifl baz›
sorunlara yenileri eklenmektedir. Son
y›llarda daha h›zl› yaflanan
küresel neo-liberal süreç
etkisini birçok alanda
göstermifltir. Bu etki-
lenme-
nin

sonuçlar› önce genel sa¤l›k alan›nda,
flimdi de diflhekimli¤i alan›nda görül-
mektedir. Bu süreç çeflitli sorunlar› ve
de¤iflimleri içinde bar›nd›rmakla birlik-
te, özellikle “diflhekimli¤inde iflsizlik ve
diflhekimli¤inde iflçileflme” olgusu, h›zl›
ve yak›c› bir flekilde diflhekimlerini bek-
leyen yeni sorunlar olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Hükümetin siyasi tercihi
bu flekilde devam ederse, bu süreç mu-
ayenehanelerin kapanmas›na, diflhekim-
lerinin iflsiz kalmas›na ve iflçileflmesine
yol açacakt›r. 

Diflhekimli¤i hizmetlerinde 
dönüflüm

Ülkemizde diflhekimli¤i hizmetleri-
nin geleneksel yap›s› incelendi-
¤inde; hizmet sunumu ve örgüt-

lenmenin daha çok özel sek-
törde oldu¤unu ve diflhekim-
lerinin muayenehanelerinde

ve ço¤unlukla tek bafl›na
çal›flt›¤›n› görmekteyiz.

Kamu kesiminde ise öze-
le göre oldukça az say›-

da diflhekimi istih-
dam edilmifltir ve
kamuda üretilen
hizmet de olduk-
ça s›n›rl›d›r. Sos-

yal güvencesi olan hak sahipleri difl teda-
vilerinin önemli bir bölümünü serbest ça-
l›flan diflhekimlerinden sa¤lamaktayken,
bu durum 1990’lar›n sonuna do¤ru
önemli de¤ifliklikler göstermeye bafllad›.
Diflhekimli¤i hizmetleri sunulan birimler-
de kamuda merkezileflme, özelde ise bü-
yük sermaye birikimiyle aç›lan toplu ça-
l›flma birimleri oluflmaya bafllad›. 
Özel kesimde, difl hastaneleri, a¤›z ve
difl sa¤l›¤› poliklinikleri, merkezleri ve
genel t›p hizmeti veren özel hastanele-
rin kurduklar› difl polikliniklerinin say›-
s› h›zla artmaya bafllad›. A¤›z ve difl sa¤-
l›¤› hizmetleri de ticari hesaplar›n yap›l-
d›¤› ve piyasa kurallar›n›n hakim olma-
ya bafllad›¤› bir sektör haline dönüflme-
ye bafllad›. Hatta diflhekimi olmayanlar
bile a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetleri verilen
birimler açmaya ve yasal engelleri afl-
maya çal›flmakta. Ayr›ca hat›rlanaca¤›
gibi 59. AKP Hükümeti döneminde difl-
hekimi olmayanlar›n a¤›z ve difl sa¤l›¤›
poliklini¤i ve merkezi açabilmesi için
kanun teklifi dahi haz›rlanm›fl fakat flid-
detli tepkiler karfl›s›nda bu teklif geri çe-
kilmifltir. ‹flte yaflanan bu süreç, do¤al
olarak beraberinde çeflitli sorunlar› da
do¤urmufltur. Örne¤in sa¤l›k hizmetle-
rinde haks›z rekabet uygulamalar› ve
reklam artm›flt›r. Ayn› zamanda hasta
flikayetleri artm›flt›r.

‹DO, son günlerde diflhekimlerinin önemli sorunlar›ndan biri haline gelen,
diflhekimli¤inde iflsizlik ve iflçileflme olgusunu da A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› 
boyunca gündemde tuttu. ‹DO ve SMOK’un, 21 Kas›m 2007 tarihinde birlikte
gerçeklefltirdi¤i bas›n toplant›s›nda ‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz
diflhekimli¤inde iflsizlik ve iflçileflme süreciyle ilgili bir aç›klama yaparak, 
diflhekimlerinin can yak›c› sorunlar›n› meslektafllar› ve kamuoyuyla paylaflt›. 

Bas›n aç›klamas› 
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Uluslararas› sermaye 
diflhekimli¤ine de el att›
Bütün sektörleri etkisi alt›na alan neo-li-
beral dalga diflhekimli¤ini de etkilemifl
ve uluslararas› sermaye Türkiye’de (‹s-
tanbul’da) özel bir difl hastanesini sat›n
alarak mesle¤imize de girmifltir. Yak›n
bir gelecekte difl hastaneleri/merkezleri
zinciri görülmesi beklenmelidir. Bu yeni
yap›lanma tarz›yla yabanc› sermayedar-
lar›n uzun vadeli hastane iflletmecili¤i
yapmay› de¤il, belirli bir de¤ere ulafl›n-
ca bu yerleri satarak büyük kârlar elde
etmeyi planlad›klar› bilinmektedir.

Kamu kesiminde merkezileflme
Kamudaki a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet bi-
rimleri h›zla merkezileflmeye bafllam›fl-
t›r. Sa¤l›k ocaklar› önceli¤ini kaybetmifl,
yeni a¤›z difl sa¤l›¤› merkezleri aç›lm›fl
ve aç›lmaya devam etmektedir. Hatta ye-
rel yönetimler de difl hastaneleri, a¤›z ve
difl sa¤l›¤› merkezleri açmaktad›r. K›sa
bir süre önce kamuya 1047 diflhekimi
sözleflmeli statüsünde al›nm›flt›r. Önü-
müzdeki günlerde ise Sa¤l›k Bakanl›¤›
yaklafl›k 560 diflhekiminin al›naca¤›n›
duyurmufltur. Kamuda uygulanan per-
formans yöntemiyle üretilen hizmet sa-
y›s› artm›fl fakat niteli¤i denetlenemez
duruma gelmifltir. Vardiyal› çal›flma -
Entegre çal›flma sistemi gibi yöntemler
deneyen kamu, art›k reklam da yaparak
piyasan›n bir aktörü olmufltur. 
Kamuya yap›lan baflvuru say›s›n›n istih-
dam edilen say›n›n 2–3 kat› olmas› ve
çok say›da diflhekiminin muayenehane-
sini kapatarak sözleflmeli çal›flmay› ter-
cih etmesi, diflhekimli¤i alan›ndaki ifl-
sizli¤i ve iflçileflme sürecini aç›k bir fle-
kilde göstermektedir. 

Hastaneler iflletme, 
hastalar müflteri 
AKP Hükümeti’nin getirmek istedi¤i yasa
haz›rl›klar›na bak›ld›¤›nda süreci daha iyi
anlamak mümkün olacakt›r. Ç›kar›lacak
olan “Kamu Hastane Birlikleri Yasas›”yla
hastaneler özel veya özerk yap›lar haline
getirilecek ve hastane idarelerinde he-
kimlerin söz hakk› olmayacakt›r. Hasta-
neler iflletme anlay›fl›yla, kendi bafl›na
ayakta durmaya çal›flan özellefl-
mifl/özerklefltirilmifl yap›lara dönüflecek-

tir. Sa¤l›k hizmetleri sunumunun merke-
zi olarak organize edilmesinden vazgeçil-
mesi ve yerel yap›lara devredilmesi, bu-
ralar›n iflletme, hastalar›n ise müflteri ko-
numuna getirilmesine olanak sa¤layacak-
t›r. Bu yap›lar›n (iflletmelerin) ayakta du-
rabilmesi için do¤al olarak hekim ücretle-
ri düflük olacak ve hastalar da fark ödeye-
cektir. Yürürlü¤e girmesi 1 Haziran
2008’e ertelenen ve yeni de¤ifliklikler
içeren Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› yasas›yla hizmet al›nmas› he-
deflenen sa¤l›k birimleri bu yap›lanma
flekline göre oluflturulmufl olacakt›r. 
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yak›nda ç›kartmay›
hedefledi¤i “Tam Gün Yasas›”yla bu top-
lu çal›flma birimlerinde gerekli istihdam
sa¤lanm›fl olacak, art›k önemli ölçüde
oturtulmufl olan performans sistemiyle

de daha fazla say›da muayene veya teda-
vi yap›lmas› sa¤lanacakt›r. 
Özetle bu geliflmelerin iktidar›n hedef ve
program›yla uygun oldu¤u aç›kt›r. Bu uy-
gulamalarla iktidar hem kendisine yak›n
sermaye gruplar›n›n oluflmas›n› sa¤lam›fl
olacak hem de yandafllar›na kaynak ak-
tarman›n yolunu açm›fl olacakt›r. Böylece
siyasi iktidar›n devam› sa¤lanacakt›r. 

A¤›z ve difl sa¤l›¤›n› 
korumak mümkün
Halk›m›z›n a¤›z ve difl sa¤l›¤› gösterge-
leri son derece kötüdür. A¤›z ve difl sa¤-
l›¤› bilinci yeterince geliflmemifltir, tüke-
tilen difl macunu ve difl f›rças› miktarla-
r› bunu do¤rulamaktad›r. E¤itim sistemi
içerisinde a¤›z ve difl sa¤l›¤›na yeteri ka-
dar önem verilmemektedir. Kamu kesi-
minde a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet sunu-
mu koruyucu amaçl› de¤il, tedavi amaç-
l›d›r. Diflhekimli¤i hizmetlerinin yap›-
lanmas›nda, üzerinde uzlafl›lm›fl ulusal
bir politika yoktur, toplumun a¤›z ve difl
sa¤l›¤›n› yükseltme gibi bir hedef bulun-
mamaktad›r. 

Neler yap›lmal›?
Difl ve difl eti hastal›klar› yayg›nl›¤› çok
yüksek olmas›na ra¤men, koruyucu ön-
lemlerle, hastal›k oluflmadan önlenebil-
me özelli¤ine sahiptir. Difl tedavileri ve
eksikliklerinin giderilmesi pahal› tedavi-
lerdir. Yap›lmas› gereken en önemli ifl,
baflta koruyucu tedavileri önceleyen ka-
mu ve serbest kesimin birlikte planlan-
d›¤› bir hizmet modeli oluflturmakt›r.
Öncelikli gruplar ve tedaviler tespit edi-
lerek kamu, baflta muayenehaneler ol-
mak üzere, serbest diflhekimlerinden de
hizmet al›nmal›d›r. 
Ülkemizde bugün 20 tane diflhekimli¤i
fakültesi vard›r ve diflhekimlerine olan
hasta baflvurusunun düflüklü¤ü de dik-
kate al›narak, kontenjan k›s›tlamas›na
gidilmelidir. 

Kamu, açmay› planlad›¤› merkezleri difl-
hekimi say›s›n›n az oldu¤u ve gerçekten
ihtiyaç olan bölgelere yapmal›d›r. Diflhe-
kimi da¤›l›m›nda co¤rafi da¤›l›ma dikkat
edilmelidir. Diflhekimli¤i insan gücü
planlamas› ülke gerçeklerine göre yap›l-
mal›d›r. Halk›m›z›n a¤›z ve difl sa¤l›¤›n›
yükseltme hedefi olan böyle bir sistemin
oluflmas› için yap›lmas› gereken ise, difl-
hekimlerinin meslek örgütünün sesine
kulak verilmesidir. 
Son söz: Asl›nda neler yap›lmas› gerek-
ti¤ini bugüne kadar defalarca dile getir-
memize ra¤men hükümetler halk›m›z›n
a¤›z ve difl sa¤l›¤›n› ve meslek örgütü-
müzün taleplerini ciddiye almam›fllar-
d›r. Bu nedenle hakl› taleplerimizi eylem
ve etkinliklerle dile getirmenin zaman›
gelmifltir. 

fiimdi birlik ve beraberlik içinde 
hareket etmenin zaman›d›r.
fiimdi taleplerimizi daha yüksek 
sesle duyurman›n zaman›d›r. 
fiimdi güç birli¤i yapman›n 
zaman›d›r. 

Kamuya yap›lan baflvuru say›s›n›n istihdam edilen
say›n›n 2–3 kat› olmas› ve çok say›da diflhekiminin
muayenehanesini kapatarak sözleflmeli çal›flmay› 
tercih etmesi, diflhekimli¤i alan›ndaki iflsizli¤i ve 
iflçileflme sürecini aç›k bir flekilde göstermektedir. 
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22 kas›m Diflhekimi A. Ulvi Uçar ulviucar@hotmail.com
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Bowling, futbol ve teniste
k›yas›ya mücadele

Tenis Turnuvas›
‹DO’nun en eski sportif organizasyonu olan tenis turnuvas›,
29 Eylül-21 Ekim tarihleri aras›nda Feneryolu Aden Tenis Ku-
lübü’nde düzenlendi. Final günü ya¤an ya¤mur nedeniyle ba-
z› maçlar›n 4 Kas›m 2007 tarihine ertelendi¤i turnuvan›n so-
nuçlar› afla¤›daki gibi oldu:

2008, Türk Diflhekimli¤inin 100. y›l› ve bu nedenle y›l
içinde Türkiye’nin de¤iflik yörelerinde, bilimsel, kültürel,
sportif ve sanatsal organizasyonlar planlan›yor. ‹flte 
turnuvalardan renkli görüntüler ve sonuçlar...

Bowling Turnuvas›
‹stanbul Diflhekimleri Odas›, Toplum A¤›z
ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri kapsa-
m›nda, 21 Kas›m 2007 tarihinde, Mecidiye-
köy Profilo Al›flverifl Merkezi’nde, diflhe-
kimli¤i fakültesi ö¤rencileriyle diflhekimle-
rini buluflturan bir bowling turnuvas› dü-
zenledi. Bu y›l ikincisi düzenlenen turnu-
vada Marmara (MÜDF), Yeditepe, ‹stanbul
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi (‹ÜDF)

ö¤rencileriyle, aralar›nda ‹DO Sayman› Ali
Yüksel Çal›flkan ve ‹DO Yönetim Kurulu
üyesi Aret Karubulut’un da bulundu¤u difl-
hekimleri k›yas›ya yar›flt›lar. Turnuva so-
nunda ‹ÜDF ö¤rencileri birinci ve üçüncü,
MÜDF ö¤rencileri ise ikinci oldu. Derece
alanlara plaket verilen turnuvada yar›flma-
ya kat›lanlar, bowling turnuvas›n›n gele-
nekselleflmesi dile¤ini dile getirdiler.

55 + Tek Erkekler : 1. Yüksel Metin 6/0 - 7/6 (7/4)
2.  Süreyya Örgev        

35-55  Tek Erkekler : 1. Bahad›r Köprülü 6/1 – 6/1
2. Kenan Çamo¤lu     

35 -  Tek Erkekler : 1. Salih Bayraktaro¤lu 6/2 – 7/5
2. Kenan Çamo¤lu

35 – 55 Tek Bayanlar : 1. Dilek Ayd›n 6/4 – 4/6 – 10/7
2. Ifl›l Karaaslan

Kar›fl›k Çiftler           : 1. Sevinç Say›n- Kenan Çamo¤lu 4/6 – 6/3 – 6/3
2. Dilek Ayd›n- Ünal Okutan

Çift Erkekler              : 1. Eflref Arantekin- Nurettin Mazlumo¤lu 6/3 – 7/6 (7/2)
2. Erdal Poyrazo¤lu - Volkan Karaaslan

Kar›fl›k Çiftler karfl›laflmas›n›n 1. Sevinç
Say›n- Kenan Çamo¤lu (sa¤da),  2. Dilek
Ayd›n- Ünal Okutan (solda)
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100. Y›l Futbol 
Turnuvas›

‹stanbul Diflhekimleri Odas› (‹DO)’n›n dü-
zenledi¤i 100. Y›l Futbol Turnuvas›’nda Di-
nazorlar, di¤er illerden gelecek tak›mlarla fi-
nal mücadelesi yapmaya hak kazand›. Dina-
zorlar, Büyük Az›lar’›, ilk devresi 3-0 biten
maç sonunda 14-1 gibi farkl› skorla yenerek,
finallerde de favori oldu¤unu gösterdi.

Geçen y›l Marmara Üniversitesi Diflhekimli-
¤i Fakültesi (MÜDF) ö¤retim görevlilerinin
kazand›¤› turnuvaya, bu y›l tak›mlar daha
ciddi haz›rland›lar. MÜDF, dekanlar›ndan
yoksun ç›kt›¤› ilk maçta, ‹stanbul Üniversi-
tesi (‹Ü)’ne 7-3 yenildi. ‹kinci maçta, MÜDF
‹DO’yu 5-4 yenerek iddias›n› sürdürdü. An-
cak, ‹Ü son maçta ‹DO’yu da 3-1 yenerek
turnuvan›n flampiyonlu¤unu kazand›.
MÜDF ikincilikte kald›, ‹DO ise kendi orga-
nizasyonunda üçüncü olarak misafirperver-
lik göstermifl oldu.

22 Kas›m Futbol Turnuvas›

‹DO Briç
Turnuvas›

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 

17 fiubat 2008 tarihinde

saat 11.00’de Majör Bo¤aziçi

Briç Spor Kulübü’nde Briç

Turnuvas› düzenleyecektir.

Kat›lmak isteyenlerin 

10 fiubat 2008 tarihine kadar

Diflhekimi A. Ulvi Uçar’a 

baflvurmas› gerekmektedir.

Baflvuru için:
Diflhekimi A. Ulvi Uçar 
Muayenehane 
Telefon: 0 212 322 47 00
GSM: 0 532 613 73 34 
Majör Bo¤aziçi 
Briç Spor Kulübü 
Yanarsu Sok. 
M.çelik Apt. No: 58/1Etiler
www.majorbogazici.com
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Balodan keyifli anlar
A ¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› kapsam›nda

bir hafta boyunca süren etkinlikler 23
Kas›m’da ‹stek Vakf› Balmumcu Tesis-

leri’nde gerçeklefltirilen baloyla sona erdi. Ge-
ce boyunca gönüllerince e¤lenen diflhekimle-
ri, uzun y›llard›r görmedikleri okul arkadaflla-
r›yla yeniden buluflman›n heyecan›n› ve mut-
lulu¤unu yaflad›lar. Balonun aç›l›fl›n› yapan
‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, “Yo¤un
tempolu bir haftan›n ard›ndan art›k e¤lenme
zaman› gelmifltir” diyerek davetlileri dans pis-
tine ça¤›rd›. Danslar›n edildi¤i, halaylar›n çe-
kildi¤i gecenin sonunda bu 22 Kas›m kutla-
malar›n› da unutulmaz k›lacak toplu foto¤raf-
lar çekildi. 

Ali Yüksel Çal›flkan:
Dolu dolu bir 22 Kas›m 
Haftas› yaflad›k

Bu y›lki kutlamalar her zamankinden daha
verimli geçti. E¤itim çal›flmalar›m›za kat›-
l›mlar›n yüksekli¤i, plaket törenine kat›l›-
m›n coflkusu, bas›n›n ilgisi ve okuldaki tö-
renlerle bir 22 Kas›m’› daha bitiriyoruz. 
22 Kas›m Komisyonu üyelerine çok teflek-
kür ediyorum. 

‹. Levent Terzi:
Tekrar dünyaya 
gelsem yine 
diflhekimi olurdum

1978 ‹stanbul ‹ktisadi Ticari ‹limler Akade-
misi Diflhekimli¤i Yüksekokulu mezunu-
yum. Önümüzdeki y›l hem bilimsel diflhe-
kimli¤inin 100. y›l› hem de meslekteki 30.
y›l›m olacak. Tekrar dünyaya gelsem yine
diflhekimi olurdum fakat kimseye de tavsiye
etmiyorum, çünkü diflhekimli¤inin en olum-

suz karfl›land›¤› ve takdir edilmedi¤i ülke
Türkiye. Sekiz sene cezaevi hekimli¤i yap-
t›m. Benden önce gelen iki diflhekimden biri,
daha cezaevi kap›s›n› gördükten sonra vaz-
geçmifl, di¤eri de bir hafta dayanabilmifl. Be-
nim bu kadar uzun seneler kalm›fl olmam›n
sebebi, önce diflhekimiyim; ikincisi mesle¤i-
mi çok seviyorum; üçüncüsü de bu mesle¤i
seçmek için insanlar› sevmek laz›m. Ben de
insanlar› seviyorum. Bu diflhekimli¤ini seçe-
cek olan arkadafllara mesaj›m olsun... Çünkü
diflhekimli¤i ve genelde hekimlik para ka-
zanmak için de¤il, hekim ve diflhekimi ol-

mak için yap›lan mesleklerdir.
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Serpil Ertürk:

E¤itimlerle kendimizi yeniliyoruz
1982 ‹ÜDF mezunuyum. 25 y›l›m›z› kutluyoruz bu y›l
ama her fley dün gibi daha. Diflhekimli¤i keyifli ama
stresli ve yorucu bir meslek. Zevk alarak yapt›¤›n›z sü-
rece bu yorgunlu¤u pek hissetmiyorsunuz. Mesle¤e ye-
ni giren arkadafllar›m›z›n e¤itim ve teknoloji kullanma
yönlerinden bizden çok daha flansl› olduklar›n› düflünü-
yorum. Biz de e¤itimleri takip ederek kendimizi yenile-
meye gayret ediyoruz. Bu çok önemli, asla ‘oldum’ di-
yemiyorsunuz. Her yeni teknolojiye de hemen atlama-
mak gerekiyor. Kontrollü gitmek ve sonuçlar›n› takip
etmek flart. 

Cemil Aç›k:

Kitab›m›z bile yoktu!

1982 ‹ÜDF mezunuyum. Asl›nda haya-
lim t›pt› ama diflhekimli¤ine girdikten
sonra çok memnun kald›m. Arkadafl or-
tam›m›z çok s›cakt›, bu yüzden mutlu
bir ö¤rencilik yaflad›m. Ben t›pa mensup
bir aileden geliyorum ama buna ra¤men

her aileye bir diflhekimi de gerekir diye düflünüyorum. 25 y›ll›k
meslek hayat›m boyunca pek çok an› biriktirdim ama en unutul-
maz› askerlikte geçti. Bir koramirale lavabo sildirdim. “A¤z›n›z›n

etraf›n› silin” demek yerine “etraf› temizleyin” deyince koramiral
kalk›p, lavaboyu temizlemeye bafllad›. Bozuntuya vermedim ama
“Müsaade edin, a¤z›n›z›n etraf›n› ben sileyim” dedim, e¤er ilkinde
neyi kastetti¤imi söyleseydim, muhtemelen askerli¤im hiç bitme-
yebilirdi. 
Bilimsel geçmifli bir asra uzanan bir mesle¤in neferleriyiz ama hâ-
lâ bu konuda yeterli bilinç oluflmad›. ‹nsanlar›n diflin ne kadar de-
¤erli bir organ oldu¤unu anlamas› laz›m. Di¤er organlara göre
avantaj›, telafi edilebiliniyor olmas›d›r. Öte yandan tecrübe de çok
önemli. Hat›rl›yorum da muayenehaneyi açt›¤›m ilk on y›lda hiçbir
akrabam tedaviye gelmedi. Yeni kuflaklar bize göre avantajl›, çün-
kü bizim kitab›m›z bile yoktu. Periodontoloji kitab› ç›kt›¤›nda her-
kes para biriktirip ald›. fiimdi internet elinizin alt›nda, o yüzden de
gençler daha donan›ml›. 

Aylin Ekinci: 
Gençler konferanslar›
kaç›rmas›n!

1982 ‹ÜDF mezunuyum.
Diflhekimi olmaktan mutlu-
yum ama bu flartlarda, bu
sa¤l›k politikas›nda de¤il.
Gençlere tavsiyem kendile-
rini sürekli yenilesinler, hiç-
bir konferans ve kongreyi
kaç›rmas›nlar. Yenilikçi ol-
mak zorundalar. 

Halime Ersoy: 
Halk›n 
bilinçlendirilmesi gerek

1987 ‹ÜDF (Çapa) mezunuyum. Diflhekimli¤i-
ni isteyerek seçmedim ama piflman de¤ilim.
Mesle¤imizin bir as›rl›k bilimsel geçmiflinden
söz ediyoruz ama henüz Türkiye’de diflhekim-
li¤inin köklü bir meslek oldu¤una dair izle-
nimler alam›yoruz. Halk›n daha bilinçlendiril-
mesi gerekiyor. Bu da insanlara difl sa¤l›¤›n›n
önemini anlatmaktan geçiyor. En büyük soru-
numuz ekonomik s›k›nt›lar›n getirdi¤i zorluk-

lar, düzenli ifl ak›fl›n›n olmamas›.

Hülya Nuho¤lu: 
Serbest diflhekimli¤i 
bilinçli flekilde bitiriliyor

1987 ‹ÜDF mezunuyum. 20 senedir görmedi-
¤im arkadafllar›mla baloda bir araya geldik ve
an›lar› tazeledik. Türkiye’de diflhekimli¤inin
kas›tl› olarak özel sektörden kamuya do¤ru yö-
neltildi¤ini, bunun da farkl› kültürlerin ç›kar-
lar›na hizmet etti¤ini düflünüyorum. Serbest
diflhekimli¤inin bilinçli bir flekilde bitirildi¤ine
inan›yor, bundan da üzüntü duyuyorum. Sihir-
li bir de¤ne¤im olsayd› mevcut partileri ve hü-

kümeti hemen de¤ifltirmek isterdim.

Hülya Nuho¤lu- Halime Ersoy



D ergimizin bas›m aflamas›nda sahte diflhekimlerine veri-
len cezan›n alt s›n›r›n› 2 y›la düflürerek cezan›n tecil
edilmesine veya para cezas›na çevrilmesine olanak sa¤-

layan “Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli Kanun-
larda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”ndaki yasa
maddesi Meclis Genel Kurulu’nda görüflüldü. 8 Ocak 2008 tari-
hinde yap›lan görüflmede muhalefet partilerinin sahte diflhekim-
lerine verilmesi öngörülen 2 y›ldan 5 y›la kadar hapis cezas›n›n
alt s›n›r›n›n 3 y›la ç›kar›lmas›na iliflkin önergesi kabul edildi.
Komisyonun kat›lmad›¤› ve hükümetin takdire b›rakt›¤› önerge,
muhalefet partileri milletvekilleri ile baz› AKP’li milletvekilleri-
nin oylar›yla kabul edildi.

Sahte diflhekimlerine “örtülü af” çabalar›
Geçti¤imiz haftalarda, sahte diflhekimli¤i ve hekimlik yapanlara
verilen cezalara yeni düzenlemeler getiren “Temel Ceza Kanun-
lar›na Uyum Amac›yla Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›-
na Dair Kanun Tasar›s›” olarak geçen yasa tasar›s›, TBMM Ada-
let Komisyonu’nda kabul edilerek, görüflülmek üzere TBMM Ge-
nel Kurulu’na getirildi. Tasar›ya göre, sahte diflhekimlerine da-
ha önce 3 y›ldan 5 y›la kadar verilen hapis cezalar›n›n alt s›n›r›
2 y›la indiriliyordu. 
10.06.2004 tarihinde, 5181 say›l› kanunla, 1219 say›l› kanunun
41. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle sahte diflhekimlerine 3 y›l-
dan 5 y›la kadar hapis cezas› verilmesi yürürlü¤e girmiflti. Bu
yasan›n olumlu sonuçlar› al›nmaya bafllanm›flken, sahtecilere
verilen cezalar›n indirilmesi için iki kez yasa tasar›s› haz›rlan-
m›fl, TDB’nin ve Odalar›n giriflimleri, Adalet Komisyonu’na tep-
kilerini fakslarla gönderen meslektafllar›m›z›n çabalar› ve yap›-
lan protesto yürüyüflleri sonucunda tasar›lar geri çekilmiflti. 

Yasa neyi amaçl›yor?
Yarg› reformu çerçevesinde olmak üzere, özel ceza kanunlar› ile
ceza hükmü içeren özel kanunlar›n yeni ceza mevzuat›na uyu-

munun sa¤lanmas› amac›yla haz›rlanan yasa tasar›s›nda, sahte
diflhekimlerine verilen cezan›n indirilmesi “uyumdan” çok, sah-
te diflhekimlerine “örtülü af” anlam›na geliyor. Haz›rlanan yasa
tasar›s›nda sahte hekimlere 2 y›ldan 5 y›la kadar hapis cezas›-
n›n verilmesi yasan›n cayd›r›c› yönünü de ortadan kald›r›yor.
Çünkü sahte diflhekimleriyle ilgili, 1989 y›l›ndan 2004 y›l›na
kadar yürürlükte olan yasada 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas›
öngörülüyordu. Ancak bu yasayla hiçbir sahte diflhekimi cezaya
çarpt›r›lmad›. Uygulama sürekli para cezas›na çevirme ve tecil
yönünde oldu. Böylece sahte diflhekimleri ellerini kollar›n› salla-
yarak halk›n sa¤l›¤›yla oynamaya devam ettiler. Bu durum 2004
y›l›nda yürürlü¤e giren ve hapis cezas›n› 3 ila 5 y›la kadar art›-
ran 5181 say›l› yasayla düzelmeye bafllad›. Hapis cezas›n›n alt
s›n›r› 3 y›l oldu¤u ve tecil edilmedi¤i için sahte diflhekimleri ilk
defa ciddi bir yapt›r›mla karfl› karfl›ya kald›lar. Yasan›n yürürlü-
¤e girmesinden sonra yarg›lama sürecinin daha h›zl› iflledi¤i kü-
çük il ve ilçelerde baz› sahte diflhekimleri hapis cezas› ald›, ba-
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“Temel Ceza Kanunlar›na Uyum 
Amac›yla Çeflitli Kanunlarda 
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun 
Tasar›s›”ndaki sahte diflhekimlerine
verilen cezan›n alt s›n›r›n›n
2 y›la düflürülmesini öngören 
madde, Türk Diflhekimleri Birli¤i,
‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve 
muhalefet partilerinin yo¤un çabalar›
sonucunda yeniden 3 y›la ç›kart›larak,
sahte diflhekimlerine “örtülü af”
çabalar›n› sonuçsuz b›rakt›.

gündem

Sahte
diflhekimlerine 

verilen cezalar›n
düflürülmesi 

giriflimi

bir kez daha engellendi!
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z›lar› ifli b›rakt›, baz›lar› da risklerinden ötürü b›rakma olas›l›¤›-
n› düflünmeye bafllad›.

‹DO’dan tasar›ya karfl› kampanya 
Türk Diflhekimleri Birli¤i (TDB)  ve Diflhekimleri Odalar› yap-
t›klar› aç›klamalarda bu tasar›n›n karfl›s›nda olduklar›n› belir-
terek, Hükümetin bir an önce bu tasar›y› geri çekmesini istedi. 
‹stanbul Diflhekimleri Odas› (‹DO) da, ceza indirimiyle tecil hak-
k›n›n do¤mas›na neden olacak bu son derece tehlikeli giriflime
karfl› kamuoyunun dikkatini çekmek ve tasar›n›n geri çekilme-
sini sa¤lamak amac›yla A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› bafl›ndan iti-
baren genifl çapl› bir kampanya bafllatt›. Hafta boyunca düzen-
ledi¤i bilimsel ve sosyal etkinliklerde konuyu gündeme getire-
rek üyelerinin tasar›ya karfl› duyarl› olmalar›n› sa¤lad›. Tasar›-
ya karfl› TDB’nin bafllatt›¤› imza kampanyas›na destek verdi.
‹DO üyeleri TBMM Adalet Komisyonu üyelerine, Adalet Bakan›
Mehmet Ali fiahin’e ve Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤’a faks gön-
dererek tasar›n›n geri çekilmesini istedi. Ayr›ca ‹DO ilk defa uy-
gulanan bir yöntemle “e-tepki” eylemini bafllatt›. Üyelerimiz sa-
dece bir linki t›klayarak Baflbakan’a, Sa¤l›k Bakan›’na, Adalet
Bakan›’na, TBMM Adalet Komisyonu üyelerine, siyasi partilerin
grup baflkanvekillerine ve diflhekimi milletvekillerine gönderil-
mek üzere haz›rlanm›fl olan tepki mesajlar›n› ilettiler. ‹DO, hal-
k›n ilgisini çekmek ve bu flekilde kamuoyunun da bir bask› un-
suru olmas›n› sa¤lamak için ‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar›’n›n
deste¤i, CHP ‹stanbul Milletvekili Çetin Soysal’›n da kat›l›m›yla
bir bas›n toplant›s› düzenledi. Ayr›ca, Kanaltürk ve Aç›k Rad-
yo’daki programa kat›lan ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu ve
Haber 7’deki “Ersoy Dede’yle Bugün” program›na kat›lan ‹DO
Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz Türkiye’nin a¤›z ve difl sa¤l›¤›
durumu hakk›nda bilgi verdiler ve sahte diflhekimlerinin halk
sa¤l›¤›na verdi¤i zararlar› anlatt›lar. 

Siyasi partilere ziyaret
DSP Genel Baflkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul Milletvekilleriyle
görüflme: DSP Genel Baflkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul Milletveki-
li Hasan Macit, DSP ‹stanbul Milletvekilleri Ayfle Jale A¤›rbafl ve
Hüseyin Mert 16 Kas›m 2007 tarihinde, Gaziosmanpafla ilçesin-
deki sivil toplum örgütlerini, Esnaf Derne¤i’ni ve Gaziosmanpa-
fla Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaret s›ras›nda ‹DO Genel Sekre-
teri Ahmet Gürbüz de toplant›ya kat›larak Gaziosmanpafla Bele-

diyesi Baflkan› Erhan Erol ve DSP heyetine sahte diflhekimleri-
ne ceza öngören tasar›n›n halk sa¤l›¤› üzerinde yarataca¤› so-
runlar› içeren bir sunum yapt› ve DSP Genel Baflkan Yard›mc›-
s› Hasan Macit’e konuyla ilgili bir dosya sundu. 

AKP ve MHP ziyaret edildi: ‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz
ve Yönetim Kurulu üyesi M. Tar›k Tuncay, 26 Kas›m 2007 tari-
hinde, Ankara’da AKP Genel Merkezi’nde ‹stanbul Milletvekili
ve Teflkilat Baflkan Yard›mc›s› Dr. Mehmet Müezzino¤lu ve ‹s-
tanbul ‹l Baflkan Aziz Babuflçu’yla, MHP Genel Merkezi’nde Ge-
nel Muhasip, ‹stanbul Milletvekili Ümit fiafak’la görüfltüler. Gö-
rüflmelerde uygulanmakta olan 5181 no.lu yasa ve “Temel Ceza
Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli De¤ifliklik Yap›lmas›na Da-
ir Kanun Tasar›s›” hakk›nda bilgi verdiler. ‹stanbul Diflhekimle-
ri Odas›’n›n ve ‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar›n›n, Adalet Komis-
yonu’ndan geçen ve toplum sa¤l›¤›na zarar verecek bu tasar›n›n
karfl›s›nda oldu¤unu belirttiler. 

Milletvekilleriyle görüflmeler: ‹DO Baflkanvekili Kadir Ö¤üt,
‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz ve ‹DO Yönetim Kurulu
üyesi Tar›k Tuncay, CHP Grup Baflkanvekili Kemal K›l›çdar-
o¤lu ile birçok milletvekili ve ‹stanbul Ba¤›ms›z Milletvekili
Ufuk Uras’la birebir görüflerek konuyla ilgili bilgi verdi. 
Ayr›ca ‹stanbul milletvekillerine TDB ve Diflhekimleri Odalar›-
n›n sahte diflhekimleriyle ilgili mücadele sürecini anlatan bir
dosyayla birlikte yaz› gönderilerek, milletvekillerinden halk›n
sa¤l›¤›yla oynayan ve diflhekimli¤i mesle¤inin sayg›nl›¤›n› ze-
deleyen sahte diflhekimlerine “örtülü af” getiren bu yasa tasla-
¤›na karfl› ç›kmalar› istendi. 

AKP Genel Merkezi ziyareti

MHP Genel Merkezi ziyareti

Gaziosmanpafla
Belediye Baflkan› 
Dr. Erhan Erol ve
DSP Heyetiyle bir
arada.



gündem
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Say›n Milletvekilim,

“Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”
kapsam›nda sahte diflhekimlerine verilecek cezalar›n alt s›n›r›n›n iki y›la düflürülmesine ve böylece tecil
edilebilmesine olanak sa¤layacak, ayr›ca sahtecilerin kulland›klar› araç ve gereçlerin müsadere edilmesini
kald›racak tasar›, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmifl ve Meclis Genel Kurulu’na gönderilmesine karar
verilmifltir.

Halbuki sahte diflhekimleriyle ilgili olarak 10.06.2004 tarihinde yap›lan de¤ifliklikle (5181 say›l› Tababet ve
fiuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun) ilgili kanunun 41.
maddesi flu flekilde de¤ifltirilmiflti: “Kiflisel ç›kar amac› olmasa bile diplomas›z olarak diflhekimli¤i mesle¤ine iliflkin
herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diflhekimli¤i klinik hizmetleri ile ilgili iflyeri açanlar›n meslek icralar›
durdurulur. Bu kimseler hakk›nda 3 y›ldan 5 y›la kadar hapis ve 1 milyar liradan 3 milyar liraya kadar a¤›r para
cezas›na hükmolunur. Ayr›ca, iflyerlerinde bulunan ve münhas›ran diflhekimli¤i mesle¤ini icra etmekte kullan›lan
araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir.” 

Bu de¤ifliklikten sonra ülkemizin çeflitli yerlerinden sahte diflhekimleriyle mücadele konusunda iyi haberler de
al›nmaya bafllanm›flt›. Sahte diflhekimlerine aç›lan birçok davada hapis cezas› istemi, araç ve gereçlerin müsadere
edilmesi cayd›r›c›l›k unsuru teflkil etmifl ve baz› sahteciler hapis cezas› alm›fl, baz›lar› da bu ifli yapmay› b›rakm›fl 
ya da b›rakmay› düflünür hale gelmiflti.

Ancak, “Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Tasar›s›” ile sahte diflhekimlerine verilecek cezalar›n alt s›n›r›n›n iki y›la düflürülmesi cezalar›n tecil 
edilebilmesine, sahte diflhekimli¤i yapanlar›n kulland›klar› araç ve gereçlerinin müsadere edilece¤i ifadesinin
ç›kart›lmas› ise sahtecilerin yasal süreç devam ederken bu ifli sürdürebilmelerine yol açacakt›r. Her ne kadar bu
maddeyle ilgili bir gerekçe bu tasar›da bulunmuyorsa da, daha önceki ceza indirimi giriflimlerinde sahte doktorlara
verilen cezalar›n düflük olmas› buna dayanak olarak gösteriliyordu. Sahte doktorlara daha önce bir aydan alt› aya
kadar verilen hapis cezalar› bu düzenlemelere göre bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas›na ç›kar›l›yor. Sahte
diflhekimlerini de bu duruma uygun hale getirmek için ceza indirimi yap›l›yor. Oysa sahte doktorlara verilen cezan›n
bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas›na ç›kar›lmas›, sahte diflhekimlerine verilen cezan›n ise indirilmesi “cezada
birlik”ten çok, sahtecilere “örtülü af” anlam›na geliyor. Nitekim Tabip Odalar› da sahte doktorlara verilen cezan›n
düflük oldu¤unu, e¤er bir uyum yap›lmak isteniyorsa, sa¤l›k gibi insanlar için çok önemli olan bir alanda, halk›n
sa¤l›¤›yla oynayan sahtekarlara verilecek cezalardaki uyumun sahte diflhekimlerine verilen cezalar› düflürerek de¤il,
sahte doktorlara verilen hapis cezas›n›n üç y›ldan befl y›la kadar ç›kar›lmas› fleklinde düzenlenmesini talep
etmektedir. Ayr›ca, bu kanun de¤iflikli¤iyle cezalar›n azalt›lmas› yoluna gidilmesi, sahte diflhekimleriyle ilgili olarak
2004 y›l›nda yap›lan düzenlemenin sonuçlar›n›n yeni yeni al›nmaya baflland›¤› bu süreçte halk›n sa¤l›¤›na zarar
verece¤i gibi, sahte diflhekimlerine de cesaret vermifl olacakt›r.

Bizler, diflhekimleri olarak, Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Diflhekimleri Odalar›n›n kuruldu¤u 1986 y›l›ndan beri
halk›n sa¤l›¤› ve mesle¤imizin sayg›nl›¤›n› korumak için, zaman zaman ald›¤›m›z tehditler ve u¤rad›¤›m›z fiili
sald›r›lara ra¤men, sahte diflhekimleriyle sürdürdü¤ümüz mücadelede 2004 y›l›nda at›lm›fl olan do¤ru ad›mdan
dönülmemesini istiyoruz. 

Say›n Milletvekilim,
Ekte sahte diflhekimleriyle ilgili mücadele sürecimizi anlatan dosyay› bilgilerinize sunuyoruz. Halk›n sa¤l›¤›yla

oynayan ve diflhekimli¤i mesle¤inin sayg›nl›¤›n› zedeleyen sahte diflhekimlerine getirilen “örtülü affa” karfl›
ç›kman›z›, halen yürürlükte olan 5181 say›l› kanunun de¤ifltirilmemesi için bizlere destek vermenizi talep eder,
katk›lar›n›z için flimdiden teflekkür ederiz. 

Sayg›lar›m›zla,
Ahmet Gürbüz   

‹stanbul Diflhekimleri Odas›   
Genel Sekreteri

‹DO’nun ‹stanbul Milletvekillerine gönderdi¤i ça¤r› mektubu
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Meclis Genel Kurulu’nda görüflülen ya-
sa tasar›s› maddesiyle ilgili görüflmenin
k›sa bir özetini alabilir miyiz?
Sahte diflhekimli¤i konusu mesle¤imizi il-
gilendiren önemli sorunlardan biridir. Bu
ba¤lamda; yap›lan yasal düzenlemeler
sahte diflhekimleriyle mücadele edilme-
sinde elde etti¤imiz önemli ve vazgeçile-
mez kazan›mlar›m›zd›r. 2004 y›l›nda yap›-
lan düzenlemeyle sahte diflhekimleriyle
mücadelede önemli bir kazan›m elde ettik.
5181 say›l› yasada yap›lan düzenlemeyle
sahte diflhekimlerine verilen hapis cezas›
alt s›n›r›n› 3 ila 5 y›la kadar art›r›ld›. Hapis
cezas›n›n alt s›n›r 3 y›l oldu¤u ve tecil edil-
medi¤i için sahte diflhekimleri ilk defa cid-
di bir yapt›r›mla karfl› karfl›ya kald›lar ve
hapis cezalar› uygulanmaya bafllad›. An-
cak daha sonra anlafl›lmaz bir flekilde bu
cezan›n alt s›n›r›n›n 2 y›la indirilerek veri-
len cezan›n tecil edilmesine veya para ce-
zas›na çevrilmesine olanak sa¤lanmak is-
tendi. “Temel Ceza Kanunlar›na Uyum
Amac›yla Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”yla ilgili
8 Ocak 2008 tarihinde yap›lan Meclis Ge-
nel Kurulu’ndaki görüflmede de, özellikle
baz› AKP milletvekilleri bu cezan›n alt s›-
n›r›n›n düflürülmesi için anlafl›lmaz ve ka-
bul edilemez bir flekilde çaba sarf etti. 
Muhalefet milletvekilleri Meclis Genel Ku-
rulu’na bir önerge vererek sahte diflhe-
kimlerine verilmesi öngörülen cezan›n alt
s›n›r›n›n tekrar 3 y›la ç›kar›lmas›n› teklif
etti. Önergenin muhalefet ve baz› sa¤du-
yulu AKP’li milletvekilleri taraf›ndan ka-
bul edilmesi üzerine sahte diflhekimleri-
nin önünü açan yasa maddesi bir kez da-
ha engellenmifl oldu. Hat›rlanaca¤› gibi,
geçmifl parlamento döneminde de böyle
bir giriflim olmufl ve dönemin Adalet Baka-
n› Cemil Çiçek tasla¤› geri çektirmiflti.

‹stanbul Diflhekimleri Odas›, yasa tasa-
r›s› Meclis gündemine gelmeden önce çe-
flitli giriflimler ve çal›flmalarda bulundu.
Bunlardan da söz eder misiniz?
‹stanbul Diflhekimleri Odas› olarak sahte
diflhekimlerinin önünü açan tasar›n›n
Meclis gündemine getirilmesi karfl›s›nda

genifl çapl› bir kampanya yürüttük. Önce-
likle ‹stanbul milletvekillerine konuyla il-
gili bir dosya haz›rlayarak sahte diflhekim-
lerinin toplum sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz
etkilerini ve sahte diflhekimleriyle müca-
dele sürecini anlatt›k. Baz› milletvekille-
riyle de birebir görüflerek konunun diflhe-
kimleri ve halk sa¤l›¤› için önemini aktar-
d›k. Siyasi partilerin genel baflkan
yard›mc›lar›, grup baflkanvekilleri, çok sa-
y›da milletvekili ve milletvekili dan›flman-
lar› düzeyinde ziyaretler düzenledik, gö-
rüflmeler yapt›k. ‹stanbul sa¤l›k meslek
odalar›yla birlikte bas›n aç›klamas› yapt›k.
Televizyon ve radyo programlar›yla konu-
yu gündemde tutmaya çal›flt›k. Yasa tasa-
r›s›na karfl› meslektafllar›m›zdan toplad›-
¤›m›z yüzlerce imzay› Meclis’te grubu bu-
lunan siyasi partilere ve ilgili bakanl›klara
fakslad›k. Ayr›ca ilk kez düzenledi¤imiz
bir kampanyayla sahte diflhekimlerine ne-
den karfl› oldu¤umuzu içeren bir mektup-
la “e-tepki” eylemini örgütledik.  Meslek-
tafllar›m›z yasaya karfl› tepkilerini elektro-
nik posta yoluyla ilgili bakanl›klara ve ko-
misyonlara gönderdiler. Tasar› maddesi
Meclis Genel Kurulu’nda görüflüldü¤ü s›-
rada milletvekillerini arayarak kararl›l›¤›-
m›z› gösterdik. 

Baflar›n›z›n ard›ndaki temel faktörler
nelerdir? K›saca de¤erlendirir misiniz?
Mücadelemiz sonucunda elde etti¤imiz
baflar› hakl›l›¤›m›z›n ve kararl›l›¤›m›z›n da
bir göstergesidir. Bu arada flunu da ifade
etmek isterim ki; diflhekimi milletvekille-
rimiz konu görüflülürken Meclis Genel Ku-
rulu’nda bulunmad›lar ya da söz haklar›n›
kullanmad›lar. Bu da oldukça düflündürü-
cü ve üzücü bir durumdur. Ayr›ca sa¤l›k
alan›n› düzenleyen maddelerin görüflül-
mesi s›ras›nda Sa¤l›k Bakan›, Sa¤l›k Ko-
misyonu milletvekilleri ve sa¤l›kç› millet-
vekilleri de konuya duyars›z kald›lar, yete-
rince ilgi göstermediler. 

Sahte diflhekimlerine verilen ceza kesin-
leflti mi? Süreç tamamland› m›?
Hay›r, süreç henüz tamamlanmad›. Bu ka-
nun tasar›s› 651 maddeden, 22 bölümden

oluflmakta ve Temel Kanun olarak görü-
flülmekte. Görüflmeler önümüzdeki hafta
da devam edecek. Verilen önergenin ka-
bul edilmesiyle sahtecilere verilen cezan›n
alt s›n›r›n›n 3 y›la ç›kar›lmas› olumlu bir
sonuçtur. Ancak bizim istedi¤imiz flekle
yak›n geçen bu maddenin TBMM ve tüzük
kurallar›na göre tekrar Genel Kurul gün-
demine getirilip görüflülmesi mümkün-
dür. Üstelik buna iliflkin bir duyum da söz
konusu. Hükümetin geri ad›m atmas›ndan
ve sahtecilere verilecek cezan›n alt s›n›r›-
n› yeniden düflürülmesini sa¤layacak bir
giriflimde bulunmas›ndan endifleliyiz.
Umar›z böyle bir giriflim olmaz.
Meclis Genel Kurulu’nda muhalefetin
önergesinin kabul edilmesinde ‹DO olarak
yapt›¤›m›z giriflimlerin etkili oldu¤unu dü-
flünüyor ve bu konuda çaba gösteren, mes-
le¤ine sahip ç›kan meslektafllar›m›za, mil-
letvekillerine ve eme¤i geçen, katk›da bu-
lunan herkese teflekkür ediyorum. 

“Kararl›l›¤›m›z› gösterdik”
‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz:

“Hükümetin geri ad›m 
atmas›ndan ve 
sahtecilere 
verilecek cezan›n alt 
s›n›r›n› yeniden 
düflürülmesini 
sa¤layacak bir giriflimde
bulunmas›ndan 
endifleliyiz. Umar›z böyle
bir giriflim olmaz.”
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‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar›ndan tek ses: 

‹ stanbul Diflhekimleri Odas› 21 Ka-
s›m 2007 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›l-
maz Manisal› E¤itim Merkezi’nde,

‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar›’n›n des-
te¤i, CHP ‹stanbul Milletvekili Çetin
Soysal’›n kat›l›m›yla TBMM Genel Kuru-
lu’nda görüflülmeyi bekleyen, “Temel
Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çe-
flitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun Tasar›s›” olarak geçen, sah-
te diflhekimlerine ceza indirimini öngö-
ren yasa tasla¤›yla ilgili bir bas›n toplan-
t›s› düzenledi. ‹DO Baflkan› Mustafa Dü-
¤encio¤lu, ‹DO Genel Sekreteri Ahmet
Gürbüz, ‹TO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin
Demirdizen, ‹VHO Baflkan› Doç. Dr. Mu-
rat Aslan ve CHP ‹stanbul Milletvekili
Çetin Soysal’›n haz›r bulundu¤u toplan-
t›ya; Türk Diflhekimleri Birli¤i (TDB)
Baflkan› Celal Y›ld›r›m, TDB Genel Sek-
reteri Murat Ersoy, TDB Yönetim Kurulu
üyesi Saba Ery›lmaz, TDB Merkez De-
netleme Kurulu üyesi Bülent Öztürk,
‹DO Yönetim Kurulu üyeleri Aret Kara-
bulut, Turgay Akgün, Dr. Diflhekimi He-
diye Sözer ile 100. Y›l Organizasyon Ko-
mitesi üyeleri kat›ld›. 
Aç›l›fl konuflmas›n› ‹DO Baflkan› Musta-
fa Dü¤encio¤lu’nun yapt›¤› bas›n toplan-
t›s›nda, yasa tasla¤›n›n hekimlik mesle-

¤inin sayg›nl›¤›n› zedeleyece¤i, halk
sa¤l›¤›na zarar verece¤i öne sürülerek,
Hükümet’in bu tasar›y› geri çekmesi,
sahte doktorlara verilecek cezalar›n ise
flu anda sahte diflhekimleri için yürür-
lükte olan 5181 say›l› yasada oldu¤u gi-
bi üç y›ldan befl y›la kadar hapis cezas›
olarak de¤ifltirilmesi istendi.

Sahtecilere “örtülü af” 
‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar› ad›na ko-
nuflan ‹stanbul Diflhekimleri Odas› Ge-
nel Sekreteri Ahmet Gürbüz, “Hükümet,
yasa tasar›s›yla verilen cezalarda birlik
sa¤lamay› amaçlad›¤›n› belirtiyor. Oysa
sahte doktorlara verilen cezan›n iki y›l-
dan befl y›la kadar hapis cezas›na ç›ka-
r›lmas›, sahte diflhekimlerine verilen ce-
zan›n ise indirilmesi “cezada birlik”ten
çok sahtecilere “örtülü af” anlam›na ge-
liyor” dedi. 

Mecliste beyaz önlüklülerin bask›s›
CHP ‹stanbul Milletvekili Çetin Soysal,
say›s› 5000’i bulan sahte diflhekimleri-
nin güçlü bir lobi oluflturduklar›n› iddia
etti. Hükümetin yasa tasar›s›yla hukuka
ayk›r› davranarak, toplumu koruyacak
cayd›r›c›l›k niteli¤ini ortadan kald›rd›¤›-
n› ileri sürdü. Çetin Soysal, yasa tasar›-

n›n engellenmesi ve kamuoyu oluflturul-
mas› için milletvekillerine bask› uygu-
lanmas› gerekti¤ini söyledi, hekimlere
“beyaz önlüklerinizle sizleri meclise da-
vet ediyorum” dedi. 

3-6 ay hapis 
Yasa tasar›s›nda sahte veterinerlerin hiç
yer almad›¤›na dikkat çeken ‹stanbul
Veteriner Hekimler Odas› Baflkan› Doç.
Dr. Murat Aslan, “Üreticiler torba torba
ilaç al›yorlar, kendileri uyguluyorlar.
Bunlar insanlar›n sofralar›na gidiyor. Bir
veteriner hekimin ya da sahte veteriner
hekimin yapt›¤› hata yüzlerce kifliyi ilgi-
lendiriyor” dedi ve sahte veteriner he-
kimlere 3-6 ay hapis cezas› verildi¤ini
söyledi. Doç. Dr. Murat Arslan yap›lacak
olan yasal düzenlemede sahte veteriner
hekimlere de cayd›r›c› düzenlemeler ge-
tirilmesini istedi.

Cayd›r›c› yasalar düzenlenmeli
‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Dr.
Hüseyin Demirdizen ise, hükümetin sa¤-
l›k alan›nda gerçeklefltirdi¤i yeni düzen-
lemelerle vatandafl›n, sa¤l›k hizmetlerine
ulaflamayaca¤› ve nitelikli sa¤l›k hizmeti
alamayaca¤›ndan, sahte hekimlere gide-
ce¤ini söyledi. Kiflisel ve toplumsal olarak

Sahtecilere hay›r!
‹DO, ‹stanbul Sa¤l›k

Meslek Odalar›yla
birlikte düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda

TBMM Genel Kurulu’nda
görüflülmeyi bekleyen,

sahte diflhekimlerine
ceza indirimini 
öngören yasa 

tasla¤›n›n geri 
çekilmesini istedi.
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geri dönüflü mümkün olamayacak bu tür yasal dü-
zenlemelere karfl› ç›k›lmas›, halk sa¤l›¤›yla bilerek
ve isteyerek oynayan bu kiflileri cayd›r›c› yasalar›n
düzenlenmesi gerekti¤ini söyledi. 

Gündemden s›cak geliflmeler...
“Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Ta-
sar›s›” olarak geçen, sahte diflhekimlerine ceza indi-
rimini öngören yasa de¤iflikli¤inin Meclis Genel Ku-
rulu’nda görüflülmesinin gündeme gelmesi üzerine
‹stanbul Diflhekimleri Odas› 26 Aral›k 2007 tarihin-
de bir aç›klama yaparak kamu sa¤l›¤›n› ve diflhe-
kimlerinin mesleki sayg›nl›¤›n› korumak için sahte-
cilere verilen cezan›n indirilmemesini talep ettikle-
rini, 5181 say›l› yasaya sahip ç›kt›klar›n› bir kez daha belirti. 

TDB ve Diflhekimleri Odalar› TBMM’de
Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Diflhekimleri Odalar› Baflkan ve Yö-
neticileri TBMM’ni ziyaret ederek, sahte diflhekimlerine verilen
cezalar›n düflürülmemesi için bir dizi görüflme yapt›lar.
TDB Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m ve Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri ile aralar›nda ‹DO Baflkanvekili Kadir Ö¤üt’ün bulundu-
¤u, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Manisa, Bal›kesir, Eskiflehir Difl-
hekimleri Odalar› Baflkan ve yöneticilerinden oluflan heyet, 27
Aral›k 2007 tarihinde bölge milletvekilleri, CHP ve AKP Grup
Baflkan Vekilleriyle görüfltüler. Yap›lan görüflmelerde baflta
Bayram Özçelik olmak üzere diflhekimi milletvekilleri de haz›r

bulundular. TDB Heyeti Meclis Adalet Komisyonu Baflkan› Ah-
met ‹yimaya ile Adalet Komisyonu üyeleri ‹sa Gök, Ali R›za Öz-
türk ve Halil Ünlütepe’yi ziyaret ederek, sahte diflhekimlerine
verilen cezalar›n düflürülmesinin kamu sa¤l›¤›na zarar, sahte
diflhekimli¤i yapan kiflilere de cesaret verece¤ini ifade etti. 
Ayn› gün Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin’le de bir görüflme
gerçeklefltirildi. Görüflmede yasa tasar›s› hakk›nda TDB ve
Diflhekimleri Odalar›n›n çekinceleri dile getirildi. Adalet Baka-
n› Mehmet Ali fiahin konu hakk›nda bilgi sahibi oldu¤unu,
TDB’nin hassasiyetlerini paylaflt›¤›n› ve gerekli düzenlemele-
rin yap›laca¤›n› ifade etti.

Medyadan yans›malar

‹DO ‘da düzenlenen bas›n toplant›s›na CHP Milletvekili Çetin
Soysal ve Sa¤l›k Meslek Odalar› yöneticileri de kat›ld›.
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M esle¤imiz aç›s›ndan büyük öneme sahip ve sahte difl-
hekimleriyle mücadelede dayanak noktam›z olan ya-
sal düzenlemelerin ilki 11.04.1928 tarihinde yürürlü-

¤e giren 1219 say›l› kanunun 41. maddesinde yer almaktayd›. 
1219 say›l› Tababet ve fiuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair
Kanun’un 41. maddesinde “…. diplomas›z veya ruhsatnamesiz
olarak, cerri menfaat için olmasa dahi diflçilik sanat›n› yapan ve
herhangi surette olursa olsun difl tedavisi veya difle ait sair mü-
dahaleleri icra eden kimselerin icra’i sanat›na mümanaat edile-
ce¤i” denilmekteydi.
Bu kanuna göre, suçu sabit olan kifli bir aydan alt› aya kadar ha-
pis cezas›na çarpt›r›labilir ve TCK’n›n 36. maddesine göre alet-
leri müsadere edilebilirdi. Kiflinin bir daha suç ifllemeyece-
¤ine kanaat getirildi¤inde cezas› tecil edilirdi. Ülkemiz-
de 1986 y›l›nda 3224 say›l› kanunla Türk Diflhekim-
leri Birli¤i ve Diflhekimleri Odalar› kurulduktan son-
ra gerek Birli¤in gerekse Odalar›n yo¤un çabalar›
sonucunda, 14.03.1989 tarihinde 3575 say›l› yasa
ile söz konusu kanunun 41. maddesi de¤ifltirilerek
bu kanuna yedi ek, üç de geçici madde eklenmifltir.
Bu de¤iflikli¤e göre; “Kiflisel ç›kar amac› olmasa bi-
le diplomas›z olarak diflhekimli¤i mesle¤ine iliflkin
herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diflhe-
kimli¤i klinik hizmetleri ile ilgili iflyeri açan, diflhe-
kimli¤i veya difl protez teknisyenli¤i ile ilgili a¤›z ve-
ya çene-yüz protezleri ile ortodontik tedavi ayg›tlar›-
n› imal eden veya imal ederek satan kimselerin
meslek icras› durdurulur, iflyerlerinde bulundur-
duklar› diflhekimli¤i ile ilgili araç ve gereçler müsa-
dere olunur ve bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas›-
na hükmolunur. Bu suretle meslek icras› sonucun-
da Türk Ceza Kanunu itibariyle daha a¤›r cezay›
müstelaim bir fiil ifllenmifl oldu¤u takdirde, o fiile
mahsus ceza verilir.” 
Ancak bu madde uyar›nca verilen hapis cezalar›n›n
alt s›n›r›n›n bir y›l olmas› nedeniyle cezalar›n ço¤u
“para cezas›na” çevrilebiliyor veya tecil edilebiliyor-
du. Bu nedenle verilen cezalar›n cayd›r›c› niteli¤i
bulunmuyor, sahte diflhekimleri yine halk›n sa¤l›-
¤›yla oynamaya devam ediyordu. Ayr›ca gerek baz›
hakimlerin gerekse mülki idare gö-
revlilerinin sahtecilere, “Adam›n ek-
mek paras›, ne yaps›n?” gibi hofl-
görülü yaklafl›m› sahtecili¤in h›z-
la artmas›nda önemli bir rol oyna-

m›flt›r. TDB ve Odalar ise bu kanun maddesinin de¤ifltirilerek te-
cile imkân verilmemesi konusunda ilgili tüm makamlar nezdin-
de giriflimlerde bulunmufl ve cezan›n alt s›n›r›n›n üç y›l olmas›
için çaba harcam›flt›r. Çünkü alt s›n›r iki y›l oldu¤unda ceza pa-
raya çevrilemiyor ama tecil edilebiliyordu. (Halbuki alt s›n›r üç
y›l olunca cezalar hem tecil edilemiyor hem de paraya çevrile-
miyor.)

Sahte diflhekimleriyle mücadelede önemli bir ad›m
TDB ve Diflhekimleri Odalar›n›n bu yo¤un çabalar› sonucunda
10.06.2004 tarihinde 5181 say›l› Tababet ve fiuabat› Sanatlar›-
n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda

Kanun yürürlü¤e girmifltir. Buna göre, ilgili kanunun 41.
maddesi flu flekilde de¤ifltirilmifltir: “Kiflisel ç›kar amac›

olmasa bile diplomas›z olarak diflhekimli¤i mesle¤ine
iliflkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan,
diflhekimli¤i klinik hizmetleri ile ilgili iflyeri açanlar›n
meslek icralar› durdurulur. Bu kimseler hakk›nda üç
y›ldan befl y›la kadar hapis ve bir milyar liradan üç mil-
yar liraya kadar a¤›r para cezas›na hükmolunur. Ayr›-
ca, iflyerlerinde bulunan ve münhas›ran diflhekimli¤i
mesle¤ini icra etmekte kullan›lan araç ve gereçler ki-
me ait olursa olsun müsadere edilir.” 
Bu de¤ifliklikten sonra ülkemizin çeflitli yerlerinden
sahte diflhekimleriyle mücadele konusunda iyi haberler
de al›nmaya baflland›. Sahte diflhekimlerine aç›lan bir-
çok davada hapis cezas› istemi, araç ve gereçlerin mü-
sadere edilmesi cayd›r›c›l›k unsuru teflkil etmifl ve ba-
z› sahteciler hapis cezas› alm›fl, baz›lar› da bu ifli yap-
may› b›rakm›fl ya da b›rakmay› düflünür hale gelmifl-
tir. Görünen o ki, hapis cezas› alanlar›n say›s› artt›kça
bu alan sahtecilere cazip gelmeyecek ve bu ifle yöne-
lim azalacakt›r. 
Sahte diflhekimleriyle mücadele için y›llard›r eksikli¤i
çekilen yasal düzenlemenin yap›larak kanunun ç›k-
mas›nda 22. Dönem TBMM’de bulunan diflhekimi mil-
letvekilleri büyük çaba sarf etmifllerdir. Baflta, Sa¤l›k
Komisyonu’nda görev alan Remziye Öztoprak ve Bay-
ram Özçelik olmak üzere, milletvekili meslektafllar›-

m›z ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Mü-
dür Yard›mc›s› Diflhekimi Yavuz Yeni-
dünya’ya tekrar teflekkür ederiz.

Mücadelede geri ad›m çabalar›
Sahte diflhekimleriyle mücadelede

Sahte diflhekimleriyle
mücadelenin kronolojisi
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at›lan olumlu ad›mlar ne yaz›k ki 2005
y›l› bafllar›nda TBMM Adalet Komisyo-
nu’nunda sahte diflhekimli¤ine verilecek
cezalar›n alt s›n›r›n›n iki y›la indirilmesi
yönündeki giriflimlerle baltalanmaya ça-
l›fl›ld›. Bu yöndeki giriflimlerin ö¤renil-
mesi üzerine TDB ve Diflhekimleri Oda-
lar›n›n öncülü¤ünde, ülkemizin dört bir
yan›ndan diflhekimleri Adalet Komisyo-
nu üyelerini faks ya¤muruna tuttular.
Ayr›ca 28 Mart 2005 tarihinde ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› yöneticileri ve üyele-
ri Galatasaray Postanesi önünden Tak-
sim Meydan›’na kadar yürüyüp Atatürk
An›t›’na siyah çelenk b›rakarak protesto-
lar›n› dile getirdiler.
Tasar›n›n TBMM’de görüflülmesinden
bir gün önce 29 Mart 2005 tarihinde de
TDB yöneticileri ve Türkiye’deki 32 Difl-
hekimleri Odas›’ndan gelen yönetici ve
üyeler Ankara’da TDB Merkezi’nin
önünden TBMM’ye do¤ru yürüyüfl yap-
t›lar. Meclis’in önünde TDB Genel Bafl-
kan› Celal Y›ld›r›m taraf›ndan bas›n
aç›klamas› okundu ve TDB yöneticileri
ile Oda baflkanlar›ndan oluflan bir heyet
TBMM’ye girerek görüflmelerde bulun-
du.
Tüm bu giriflimler ve eylemlilikler sonu-
cunda, TCK’da sahte diflhekimli¤ine ve-
rilecek cezalar› düzenleyen 11. ve 12.
maddelerin geri çekilmesi konusunda
görüfl birli¤ine var›ld› ve Adalet Komis-
yonu taraf›ndan 5181 say›l› yasayla ilgi-
li de¤ifliklik tasar›s› geri çekildi. 
Sahte diflhekimlerine ceza indirimi ko-
nusu maalesef Adalet Komisyonu’nun
gündeminden hiç düflmedi. Nitekim
2006 Haziran ay›nda “170 Maddeden
Oluflan Ceza Hükümlerini Türk Ceza Ka-
nununa Uyarlayan Yasa Tasar›s›”nda
yer alan, Sahte Diflhekimlerine Verilen
Cezalar›n Düflürülmesi Hakk›ndaki Ka-
nun maddesi yine üyelerimizin faksl›
protestolar›yla karfl›land›, TDB Genel
Baflkan› Celal Y›ld›r›m ve Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Akka-
ya’n›n Adalet Komisyonu toplant›s›na
kat›lmalar› ve Adalet Bakan›’n› bilgilen-
dirmeleri üzerine dönemin Adalet Baka-
n› Cemil Çiçek taraf›ndan kanun tasar›s›
geri çekildi ve bu çekilme Adalet Komis-
yonu’nda oy çoklu¤uyla kabul edildi.
Böylece bir yanl›fltan dönülmüfl oldu. 

Sahte diflhekimleri lobisi 
ifl bafl›nda!
Ancak anlafl›lan o ki sahte diflhekimleri
lobisinin çal›flmalar› hâlâ sürmektedir.
Bu kez de “Temel Ceza Kanunlar›na
Uyum Amac›yla Çeflitli Kanunlarda De-
¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›-
s›” kapsam›nda, sahte diflhekimlerine
verilecek cezalar›n alt s›n›r›n›n iki y›la
düflürülmesine ve böylece tecil edilebil-
mesine olanak sa¤layacak taslak TBMM
Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek
Meclis Genel Kurulu’na gönderilmesine

karar verildi. Hukukta benzer suçlara
benzer cezalar verilebilece¤i gerekçesi
ifade edilerek, azalt›lacak cezalar önceki
düzenlemelerin sonuçlar›n›n henüz al›n-
maya baflland›¤› bu süreçte halk›n sa¤l›-
¤›na zarar verece¤i gibi, sahte diflhekim-
lerine de cesaret vermifl olacakt›r. Örne-
¤in, Odam›z›n flikayeti üzerine sadece
2007 y›l›nda dört sahtecinin yarg›lanma-
s› sürmekte olup dört sahteciyle ilgili fli-
kayetimiz ise halen savc›l›k soruflturma-
s› aflamas›nda devam etmektedir. Ayr›ca
Odam›za gelen flikayetler üzerine 20 ta-
ne sahteciyle ilgili ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Mü-

dürlü¤ü’ne gere¤i için bildirimde bulu-
nulmufltur. Sahtecilere ceza indirimi ya-
p›ld›¤› takdirde geçen y›llara göre nispe-
ten azalmaya bafllam›fl olan bu say›n›n
h›zla artmas› kaç›n›lmazd›r.

Diflhekimleri mücadelede kararl›…
Sahte rak› üretenlerin müebbet hapis is-
temiyle yarg›land›¤› ülkemizde sahte
diflhekimlerine ceza indirimine gidilme-
si çabalar› halk sa¤l›¤›na zarar verecek,
tehlikeli bir giriflimdir.
Gerek kamu sa¤l›¤›n› korumak, gerekse

mesleki sayg›nl›¤›m›z› korumak için biz
diflhekimleri demokratik yollardan çaba-
lar›m›z› sürdürmeye devam edece¤iz. 
Diflhekimleri olarak, sahte diflhekimleri-
ne “örtülü affa” karfl› ç›k›yor, verilen ce-
zan›n indirilmemesini talep ediyor, 5181
say›l› yasaya sahip ç›k›yoruz.

Ve diyoruz ki: 

“Sahte diflhekimleri sakat b›rak›r”
“Sahte diflhekimleri hepatit, verem
ve AIDS bulaflt›r›r”

Sahte rak› üretenlerin müebbet hapis istemiyle
yarg›land›¤› ülkemizde sahte diflhekimlerine ceza

indirimine gidilmesi çabalar› halk sa¤l›¤›na zarar
verecek, tehlikeli bir giriflimdir.
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‹ stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n Yard›mc› Personel E¤itimi
Program› kapsam›nda düzenledi¤i, “Maddeler Bilgisi ve Mu-
ayenehane ‹daresi ve Düzenlenmesi” konulu konferanstan

sonra Prof. Dr. Emine Nay›r’la yard›mc› personel e¤itimi ve Tür-
kiye’de diflhekimi yard›mc› personeli mesle¤inin geliflimi ve ge-
lece¤i üzerine konufltuk. Prof. Dr. Emine Nay›r, son y›llarda difl-
hekimi yard›mc›l›¤›n›n bir meslek olarak ortaya ç›kt›¤›n›, ara-
nan bir meslek olmas›yla birlikte meslek ve yüksek okullar›na
da ilginin artt›¤›n› söylüyor.

Ülkemizde yard›mc› personel yetifltiren bir okul var m›? Yar-
d›mc› personel e¤itimi nas›l olmal›?
Türkiye’de y›llarca, diflhekimi yard›mc›l›¤›n›n bir meslek olarak
kabul edilmemesinden dolay› yard›mc› personel e¤itiminde ger-
çekten bir karmafla var. Daha önceleri diflhekimlerinin yan›nda,
diflhekimlerinin kendi özel çabas›yla yetiflen, bu ifli meslek de-
¤il de ifl olarak düflünen bir grup insan çal›fl›yordu. Bunlar›n bir
k›sm› ifllerini sevdi¤i için bu ifli baflar›yla yapt›lar. Bir k›sm› da
bir müddet bu ifli yap›p, baflka ifllere yöneldiler. ‹fli de tam sev-
medikleri için çok baflar›l› bir ekip olmad›lar. fiu anda ‹stanbul,
Yeditepe ve Adana’da da aç›lm›fl üniversite ve yüksek okul se-
viyesinde okullar var. Bu okullara kay›t yapt›ran ö¤renciler ve-
rilen e¤itimden pek tatmin olmad›lar. Ve ö¤renciler yüksek oku-

la paso gibi ö¤rencilik haklar›ndan faydalanmak amac›yla kay›t
yapt›rd›lar. Ama son y›llarda art›k bu iflin bir meslek olarak or-
taya ç›k›p, art› aranan bir meslek grubu olmas›yla hem meslek
okullar›na hem de yüksek okullara ilgi artt›. Yüksek okullara
diflhekimli¤i yard›mc›l›¤›n› meslek olarak seçen kifliler kay›t ol-
maya bafllad›. Bu da tabii, hizmette kaliteyi artt›rd›. Diflhekimle-
ri de kaliteli hizmet ald›klar› için bu iflin önemine vard›lar. fiim-
di, yapt›¤›m›z ifli biraz daha ö¤renelim, biraz daha kaliteli ifl ç›-
karal›m notas›na geldik. Geldi¤imiz son noktada, düzenledi¤i-
miz yard›mc› personel e¤itimlerine yayg›n bir ilgi var.

Diflhekimi yard›mc› personeli olmak için yüksek okul seviye-
sinde e¤itim almak gerekiyor mu?
Üniversitede yüksek okul seviyesinde e¤itim alanlar biraz ken-
dilerine ac›yorlar. Burada bir çeliflki var. Bence e¤itim orta e¤i-
tim seviyesinde olmal›. E¤er gerekirse ameliyathanelerde çal›fla-
cak, a¤›z sa¤l›¤› e¤itimi verecek kiflilerin e¤itildi¤i bir üst okul
olmal›. Ancak yard›mc› elemanlar ortaokul seviyesinde yetiflti-
rilmeli. Hem ülke ekonomisi için böyle bir yat›r›m daha uygun
olur, hem de daha baflar›l› sonuçlar al›n›r düflüncesindeyim.

Bu e¤itimler sonunda sertifika veriyor musunuz? 
Biz sertifika vermiyoruz. Çünkü sertifika verecek kadar genifl

Son y›llarda diflhekimi yard›mc›l›¤›n›n
aranan bir meslek olmaya bafllamas›yla,

bu alanda e¤itim veren meslek ve 
yüksek okullar›na da ilgi artt›. ‹stanbul 

Diflhekimleri Odas›’n›n Yard›mc›
Personel E¤itimi Program› kapsam›nda
e¤itimler veren Prof. Dr. Emine Nay›r’la

yard›mc› personel e¤itiminin geliflimi ve
gelece¤i üzerine konufltuk.

Diflhekimi 
yard›mc›s› 
mesle¤inin 

neresindeyiz?



bir e¤itim yapm›yoruz. E¤itim program›n›
geniflletip, e¤itim sonunda da s›nav ya-
parsak sertifika verebiliriz. fiu anda verdi-
¤imiz e¤itimin ne kadar›n›n kat›l›mc›lar
taraf›ndan al›nd›¤›n› bilmiyoruz. Sadece
dinledi¤i için de bir kifliye sertifika ver-
mek yanl›fl olacakt›r. Onun için “Kat›l›m
Belgesi” veriyoruz. 

‹ki günlük e¤itim ne derece yeterli?
E¤itim program›m›za kat›lanlar uzun sü-
re diflhekimi yan›nda çal›flm›fl, yani bir ç›-
rakl›k e¤itiminden geçmifl insanlar. O an-

lamda, iki günlük e¤itimi de çok küçük
görmeyelim. Gelen kiflilerin iki günlük
e¤itimin d›fl›nda baz›lar›n›n en az befl y›l-
l›k, baz›lar›n 20 y›ll›k ç›rakl›k deneyimi
var. Onun için, “iletiflim, bilgisayar e¤iti-
mi, acil yard›m” gibi daha genifl, onlar›
gelifltirecek kurslara ihtiyac›m›z var. fiu
anda biz temel diflhekimi¤i kavramlar›-
n›n e¤itimlerini veriyoruz. Ondan sonra
di¤er konulara geçmeyi düflünüyoruz.

Geliflmifl ülkeler yard›mc› personel e¤i-
timi sorununu nas›l çözüyor? Sertifika-
s›z ya da diplomas›z yard›mc› personel
çal›fl›yor mu?
AB ülkelerinde lise seviyesinde e¤itim
görüyorlar ve o dönem içinde okulda ve
diflhekimi yan›nda çal›fl›yorlar. Hem teo-
rik e¤itim görüyorlar hem de pratik yap›-
yorlar. Böylece diplomal› oluyorlar. Lise
seviyesinde bu ifli hallediyorlar.

Konferanslara kat›l›m yüksek. Bu kon-
feranslar devam edecek mi?
Bu sene ayn› flekilde devam edece¤iz.
Sonraki dönemde yard›mc› personel e¤i-
timinin biraz daha derinlemesine ifllen-
di¤i konu bafll›klar›ndan oluflmas›n› dü-
flünüyorum. Çünkü iki y›ld›r dezenfeksi-
yon ve maddeler bilgisi anlat›yoruz. Bu
y›l biraz “muayehane idaresi” konusuna
girdik. Diflhekimi yan›nda çal›flan yar-

d›mc›lara, temel olarak yapmalar› gere-
kenleri verdik. Ancak hasta psikolojisi,
iletiflim, acil yard›m, at›klar gibi konular-
la e¤itimin daha farkl› boyutlarda veril-
mesi düflüncesindeyim. 

Diflhekimlerine muayenehane yöneti-
miyle ilgili seminer vermeyi düflünüyor
musunuz?
Bu programa diflhekimi yard›mc›lar›yla
diflhekimlerinin birlikte gelmesini çok is-
terim. Böylece hekimler, yard›mc›lara ne-
lerin anlat›ld›¤›n›, yard›mc›lar›n neler

yapmas› gerekti¤ini ö¤renecekler. Diflhe-
kimlerinin burada ö¤rendikleri bilgilerin
sentezini yap›p, kendi çal›flma flartlar›n›,
düzenlerini kendilerinin ayarlamas› la-
z›m. Çünkü her muayenehane kendi ça-
p›nda idari bir birim. Her muayenehane-
de gerek diflhekiminin gerekse yard›mc›-
n›n çal›flma koflullar› farkl› olabilir. Tabii
ki sterilizasyon, mali sorumluluklar, mal-
zemeler sabit bilgiler. Ama iki kifli aras›n-
daki yönetim birimi farkl› olabilir. Onun
için burada ne anlat›l›yor, diflhekiminin
bunu bilmesi, daha sonra bunu yard›mc›-
s›yla birlikte tart›fl›p, çal›flma prensipleri-

ni birlikte oluflturmalar› gerekir. Bu yön-
tem muayenehanenin düzgün ifllemesini
sa¤layacakt›r diye düflünüyorum.

Yard›mc› personel e¤itimi programlar›-
n›n diflhekimi yard›mc› personeli mesle-
¤inin geliflimine etkisinden de bahseder
misiniz?
Konunun bu kadar yayg›n ve talep edilir
bir hale gelece¤ini beklemiyordum. An-
cak insanlar›n taleplerinin yüksekli¤i bu
ifli meslek olarak kabul etmifl olmalar›n›
gösteriyor ki, bu da beni sevindiriyor.
Çünkü muayenehanemi ilk açt›¤›m y›llar-
da bana gelen yard›mc›lar bunu bir ifl ola-
rak düflünmüyorlard›. Tam ifli biraz ö¤-
rendikten sonra baflka bir ifle gidiyorlard›.
Benle bir problem yaflamamalar›na ra¤-
men ifl onlar› tatmin etmiyordu. Diflheki-
mi yard›mc›l›¤›n› geçici bir ifl olarak ka-
bul ediyorlard›. Ama e¤itim sonras› bu
iflin bir meslek oldu¤u görüldü. Türk Difl-
hekimleri Birli¤i’nin bu konuda çal›flma-
lar› var. Diflhekimi yard›mc›lar›n›n derne-
¤i, belki ilerde odas›n›n da oluflmas› sa¤-
lanarak mesle¤in kurumsal yap›s› infla
edilebilir ve böylece bu kiflilerin mesle¤in
her türlü olanaklar›ndan faydalanmas›
sa¤lanabilir diye düflünüyorum. Çünkü
bu toplant›lar›n sonunda yard›mc›lar be-
raberce bir grup oluflturduklar›n›, kendi-
leri gibi birçok insan oldu¤unu fark ettik-
lerinde, ortak problemleri etraf›nda mes-
leki bir örgütlenmeye gideceklerdir. Bu
da tabii ki mesle¤in daha kaliteli olmas›
aç›s›ndan sevindirici bir ad›m olacakt›r.
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E¤itimler sayesinde diflhekimi yard›mc›lar›
beraberce bir grup oluflturduklar›n› fark 

ettiklerinde, ortak problemleri etraf›nda mesleki bir
örgütlenmeye gideceklerdir. Bu da mesle¤in daha
kaliteli olmas› aç›s›ndan sevindirici bir ad›m.



D ünya Sa¤l›k Örgütü (WHO). sa¤-
l›¤› “sadece hasta veya sakat ol-
mamak de¤il, bedenen, ruhen

ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali
olarak tan›mlam›flt›r (20). Bu sa¤l›kl› ol-
ma hali içinde elbette a¤›z ve difl sa¤l›-
¤› önemli bir yer tutmaktad›r. A¤›z difl
sa¤l›¤› ve sistemik sa¤l›k aras›ndaki et-
kileflim çift yönlü ve komplekstir (2).
Sistemik hastal›klar›n a¤›z difl sa¤l›¤›
üzerine etkisi oldu¤u gibi, a¤›zda görü-
len birçok hastal›¤›n da sistemik sa¤l›-
¤a etkisi olabilir ve hastan›n hayat kali-
tesini olumsuz etkileyebilir. 
Diflhekimleri bir yandan oral sa¤l›¤› de-
¤erlendirip, yükseltmeye çal›fl›rken,
oral sa¤l›¤›n genel sa¤l›¤a etkilerini de
incelemelidir. Özellikle periodontal has-
tal›klar gibi, oral hastal›klar›n da koro-
ner kalp hastal›¤›, felç, diabet ve bakte-
riyel pnömoni aras›ndaki iliflkiler ve et-
kileflimleri belirten araflt›rmalar yay›n-
lanm›flt›r (3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19). Bu
çal›flmalar sistemik ve a¤›z difl sa¤l›¤›
aras›ndaki potansiyel iliflkiyi göster-

mektedir. Ayr›ca bu makaleler peri-
odontal hastal›klar›n hem lokal hem sis-
temik inflamatuar yan›t içerdi¤ine ilifl-
kin hipotezi de desteklemektedir. Has-
tal›klar aras›ndaki bu iliflkilerin bilin-
mesi hastalar›n teflhis ve tedavilerinde
hekimlere yol gösterici olup, kolayl›klar
sa¤layabilecektir .
Son on y›ll›k süreçte periodontal hasta-
l›klarla iskemik kalp hastal›¤› ve kalp
krizi (1, 10) ile düflük do¤um kilosu (6)
aras›ndaki iliflki tekrar popülerli¤ini ka-
zanm›flt›r. Kandida türleri, gram negatif
periodontal organizmalar ve baz› her-
pes virüsleri gibi geleneksel oral pato-
jenlerin immun sistemi bask›lanm›fl
hastalarda meydana gelen uzak ve sis-
temik hastal›klar›n patogenezinde rol
oynad›klar› bilinmektedir (12). 
Kardiyovasküler hastal›klar dünya ge-
nelinde görülen ölümlerin en önemli
nedenlerinden biridir. Pek çok vakada
altta yatan neden aterosklerozistir. Ate-
roskleroziste enfeksiyon ve enflamas-
yonun önemi genel olarak kabul edil-
mifltir. Birçok çal›flma periodontal has-
tal›klarla koroner hastal›klar aras›ndaki
iliflkiyi ortaya koymufltur. Oral kavite
potansiyel enfeksiyon kayna¤› olmas›

nedeniyle oral hastal›klar›n en aza indi-
rilmesi kardiyovasküler sa¤l›k için de
önem tafl›maktad›r (8). Yap›lan bir ça-
l›flmada çürük, periodontitis, periapikal
lezyon ve perikoronitin miyokardial en-
faktüs geçiren hastalarda kontrol grubu
sa¤l›kl› hastalardan daha fazla oldu¤u
tespit edilmifltir (14). Kötü oral hijyene
sahip olan hastalarda kalp krizi geçir-
me olas›l›¤›n›n sa¤l›kl› insanlarla karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda daha yüksek oldu¤u sap-
tanm›flt›r(18). Morrison ve arkadafllar›
periodontal hastal›¤› olan kiflilerde siga-
ra içme al›flkanl›¤› kontrol alt›na al›nsa
bile ölümcül koroner kalp krizi geçirme
riskinin daha fazla oldu¤unu bildirmifl-
lerdir (16). Amerika Birleflik Devletleri
ve Almanya’da yap›lan araflt›rmalarda
periodontal hastal›kla kardiyovasküler
rahats›zl›k aras›ndaki iliflki erkeklerde
kad›nlara nazaran daha yüksek bulun-
mufltur (7, 11). Beck ve arkadafllar› pe-
riodontal hastal›k nedeniyle, sistemik
antikor seviyesinde ve koroner kalp
hastal›¤›n›n, klinik belirti vermeyen
aterosklerozun görülme s›kl›¤›nda art›fl
oldu¤unu saptam›fllard›r (3, 4). Araflt›r-
ma sonuçlar›n›n periodontal enfeksi-
yonla ateroskleroz aras›ndaki iliflkiyi
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Oral ve sistemik
hastal›klar aras›ndaki
iliflkiler

Sistemik hastal›klar›n
a¤›z difl sa¤l›¤› üzerine
etkisi oldu¤u gibi,
a¤›zda görülen birçok
hastal›¤›n da sistemik
sa¤l›¤a etkisi olabilir
ve hastan›n hayat
kalitesini olumsuz 
etkileyebilir.

Periodontal hastal›klar gibi, oral hastal›klar›n da
koroner kalp hastal›¤›, felç, diabet ve bakteriyel 
pnömoni aras›ndaki iliflkiler ve etkileflimleri belirten
araflt›rmalar yay›nlanm›flt›r. Bu çal›flmalar sistemik ve
a¤›z difl sa¤l›¤› aras›ndaki potansiyel iliflkiyi 
göstermektedir.



desteklemesine ra¤men kardiyovasküler hastal›klardan ko-
runmak için sadece periodontal tedaviyi tavsiye etmek yeterli
de¤ildir.
Yap›lan bir çal›flmada dental pla¤› azaltmaya yönelik çeflitli
metodlar incelenmifl ve yap›lan tedavilerin pnömoni görülme
riskini azaltt›¤› gösterilmifltir (17).
Diabetin periodontal dokular› nas›l etkiledi¤i araflt›r›lm›fl ve di-
abetin periodontitis oluflma riskini artt›rd›¤› tespit edilmifltir.
Fakat son y›llarda periodontal durumun diabetik hastalarda

metabolik durum üzerine de etkileri araflt›r›lm›fl ve glisemik
kontrol ile periodontitis aras›nda iliflki oldu¤u saptanm›flt›r.
fiiddetli periodontitisin baflar›s›z glisemik kontrol için risk
oluflturdu¤u (19) ve bu nedenle oral inflamasyonu azaltmay›
hedefleyen periodontal tedavilerin glikoz kontrolüne yard›mc›
olabilece¤i (13), ayr›ca diyabet hastalar›n› tedavi eden hekim-
lerin bu konuda bilgili olmalar› gerekti¤i belirtilmifltir (15).
Sonuç olarak, a¤›z ve difl sa¤l›¤› araflt›rmalar› ve diflhekimli¤i
hizmetinin genel sa¤l›k sisteminin ve kurumlar›n›n bir parça-
s› olarak görülmesi ve bu kurum ve hizmetlerinin bir parças›
olarak rol almas› gerekmektedir.
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D ünyada geliflmekte olan biliflim
sektörü diflhekimli¤i için en bü-
yük at›l›m›n› radyoloji alan›nda

yapm›flt›r. 1970’li y›llar›n bafl›na kadar
konvansiyonel grafilerle s›n›rl› olan den-
tal radyografiler, kendi s›n›rlar›n› zorla-
yarak bizi dijital ortamlarda detayl› bilgi-
lere ulaflt›rmaktad›r. Di¤er yandan sos-
yoekonomik düzeyi düflük olan ülkeler-
de geleneksel yöntemlerin yerini dijital
tekniklere b›rakmas›, hâlâ çok olanakl›
görünmemektedir. Baflar›l› bir hekim ol-
man›n yolu modern donan›ml› ekipman
kullan›lmas›n›n yan› s›ra, do¤ru bilgi ve
de¤erlendirmeye de dayanmaktad›r. Mu-
ayenehane ya da hastane kullan›m›na

yönelik olarak dental radyografi cihazla-
r›n›n seçiminden, kurulumu ve do¤ru
kullan›m›na kadar gerekli bilgiler ve
radyoloji konusunda do¤ru bildi¤imiz
yanl›fllar bu yaz›da ele al›nmaktad›r.

Girifl
Dental kliniklerde radyografi cihazlar›-
n›n kurulumu ve kullan›m› hem özen
hem de detayl› bilgi gerektirmektedir.
Yeterli teknik kriterler oluflturulmadan
kurulan bir radyografi cihaz› baflta diflhe-
kimi ve yard›mc›s› üzerine zararlar ver-
mekte, elde edilen film kalitesinden de
pek çok ödün verilmektedir. Bu makale-
de diflhekimlerinin dental radyoloji ve

radyografi cihazlar› hakk›nda en çok sor-
duklar› sorulara yan›tlar aranmaktad›r.

Dijital grafilerde hasta ve hekim
dozlar› ne oranda azal›r?
Dijital radyografi sistemlerinde daha dü-
flük dozda radyografi al›nabilmesi firma-
lar taraf›ndan çok büyük bir avantaj ola-
rak sunulmakla beraber, sensörlerin pe-
riapikal radyografilere oranla daha kü-
çük boyutlarda olmas› neticesinde hasta-
dan teflhis amac›yla daha fazla say›da
radyografi al›nmas› sonucu do¤makta-
d›r. Bu amaçla yap›lm›fl olan bir çal›flma-
da, tek bir periapikal grafide hastan›n al-
d›¤› doz yüzde 50- 60 daha az olmas›na

Radyolojide birkaç
anahtar nokta

Baflar›l› bir hekim olman›n yolu modern 
ekipman kullan›lmas›n›n yan› s›ra do¤ru bilgi
ve de¤erlendirmeye de dayan›r. Günümüzün 
dijitalize ortam› içinde muayenehane ya da 
hastane kullan›m›na yönelik dental radyografi
cihazlar›n›n seçimi, kurulumu ve do¤ru 
kullan›m› hakk›nda bilgi sahibi olma baflar›y›
giden yolda önemli bir parametredir. 
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ra¤men, çekilen grafi say›s›n›n artmas›-
na ba¤l› olarak al›nan toplam dozun diji-
tal sistemlerde konvansiyonel sistemle-
re oranla sadece yüzde 25 daha az oldu-
¤u ortaya konmufltur (1). Oysa firmalar
taraf›ndan yap›lan in vitro de¤erlendir-
melerde bahsedilen yüzde 50’lik azalma
tek bir periapikal filmle dijital filmin k›-
yaslanmas› sonucunu yans›tmaktad›r
(2). Ayn› de¤erlendirme çekilen film sa-
y›s› olarak yap›ld›¤›nda, sensörün a¤›z-
da do¤ru tutulabilmesine ba¤l› zorluklar,
filmin ekranda okunmas›ndaki yetersiz-
lik ya da sistemin hastaya tan›t›lmas› ve
daha fazla kazanç sa¤lanabilmesi gibi
farkl› faktörler nedeniyle muayenehane
ortam›nda çekilen dijital radyografi say›-
s› konvansiyonel periapikal grafi say›-
s›ndan yüzde 32-49 oran›nda daha fazla
bulunmufltur (3). Bu say›lar›n beraberin-
de getirdi¤i en önemli sonuç ise, asl›nda
hasta dozu belli oranda azalmas›na ra¤-
men, hekim dozunda önemli bir azalma
olmay›fl›d›r .

Radyografi kalitesi dijital 
sistemlerde üstün müdür?
Dijital sistemlerdeki radyografi kalitesi
büyük oranda ekran özellikleriyle s›n›rl›
kald›¤›ndan dolay› konvansiyonel grafi-
lerde parlakl›k, kontrast ve netlik özel-
likleri insan gözünde daha iyi alg›lanabi-
len görüntü oluflmas›n› sa¤lamaktad›r
(4). Kliniklere kurulan dijital sistemlere
dair yap›lan bir memnuniyet anketi, kul-
lan›c› hekimlerin yüzde 65’inin sistemin
donan›m›yla ilgili sorun yaflad›¤›n› ve
yüzde 32 oran›nda hekimin de dijital sis-
tem görüntüsünü konvansiyonel grafile-
re oranla daha zor de¤erlendirilebilir
buldu¤unu ortaya koymaktad›r (1). Bu
durum tamamen ekran özelliklerine ba¤-
l› olup, birçok özelli¤i olan bir sistemde
yeterli detay veremeyen ve çözünürlü¤ü
kötü bir ekran›n kullan›lmas› ya da tek-
nik servis taraf›ndan kontrast ayarlar›-
n›n iyi yap›lamamas› dijital sistemin ve-
rimsizleflmesine ve film tekrarlar›n›n
artmas›na ba¤l› olarak hekim dozunun
artmas›na yol açabilir. Teknik olarak el-
de edilen görüntü üzerinde metrik öl-
çümler ve renklendirme yap›labilmesi,
ya da görüntünün büyütülebilmesi gibi
pek çok özellik yard›m›yla, ekranda do¤-

ru de¤erlendirme yap›lamayan bir dijital
radyografi, tekrar çekim gerekti¤i du-
rumlarda hekimin yard›m›na koflmakta-
d›r (5, 6).

Dijital sistemler al›n›rken neler 
göz önüne al›nmal›d›r?
Banyo solüsyonu gerekmemesi ve gö-
rüntünün daha k›sa sürede oluflturula-
bilmesi dijital tekniklerin özel klinikler-
de daha yayg›n olarak kullan›lmas›n›
sa¤layan en önemli özelliktir. Solüsyon-
lar ve karanl›k oda düzenlenmesi için
gerekli alan ve maliyetlerin göz ard› edil-
memesi gereklidir (7). Dijital sistemler-
de filmin sensörü steril edilemedi¤inden
çapraz enfeksiyonu engellemek amac›y-
la film k›l›flar› kullan›lmas› büyük önem
tafl›maktad›r. Bu da sistemin genel mali-
yetini artt›ran ve radyografi çekim süre-
sini uzatan bir faktördür (8). Yine dijital
sistemle çekilen radyografileri arflivleye-
bilmek üzere detayl› bilgisayar sistemle-
ri ve yedek depolama cihazlar›na ihtiyaç
do¤maktad›r. Hastaya çekilen radyografi
detaylar›n› daha net göstermek gereksi-

nimiyle, hekim bilgisayar› ve ekran›n›n
d›fl›nda fotöye monte edilmifl ikinci bir
monitör de çok ifllevsel olmaktad›r. Bu
detaylar sadece maddi anlamda de¤il,
yerleflim ve alan aç›s›ndan da ihtiyaçlar
do¤urabilir (9). 
Direkt dijital sistemler olan CCD ve
CMOS sistemlerde bulunan fiberoptik
kablo, hastan›n ›s›rmas› sonucu hasar
görebilece¤inden dolay›, sistemin ömrü
k›salabilir. Ancak görüntünün, radyogra-
fi çekilmesinin birkaç saniye sonras›nda
ekranda izlenebilmesi hekime zaman
kazand›rmaktad›r (10).
‹ndirekt sistemlerde kullan›lan fosfor
plakalar, görüntüde bozulmaya yol aç-
madan 200 kez güvenle kullan›labilir
(11). Bu say›dan sonra teflhis koymada
güvenilir detay al›namayaca¤›ndan, yeni

fosfor plak al›nmas› ihtiyac› sistemin
maliyetini art›rmaktad›r (12). Yine pla-
¤›n üzerindeki görüntüyü okumak için
özel sensöre yerlefltirilmesi de¤erlendir-
me süresini uzatt›¤› için, ayr›ca, pla¤›n
çok sert olmas› gibi faktörler nedeniyle
bu sistemler kliniklerde direkt dijital sis-
temlere oranla daha az tercih edilmekte-
dir.

Tafl›nabilir a¤›z içi röntgen 
cihazlar› faydal› m›d›r?
Birkaç y›ld›r ülkemizde sat›fla sunulan
bu cihazlar ergonomik olmalar› ve düflük
mA seviyelerinde çal›flmalar› sebebiyle
diflhekimlerinin ilgisini çekmektedir.
Ancak bu cihazlar da iyonlaflt›r›c› rad-
yasyon üreten cihazlard›r ve korumas›z
olarak rutin klinik uygulamalarda kulla-
n›l›rlarsa hekimlere kesinlikle zararl›d›r.
X-›fl›n› üretmeyen cep telefonlar›n›n da-
hi gliomalara sebep oldu¤u konusunda
hala tart›flmalar sürerken bir diflhekimi-
nin böyle bir cihaz› elinde tutup çal›flt›r-
mas›, radyasyonun uzun süreli biyolojik
etkilerine maruz kalmas› anlam›na gelir.

Üstelik hekime ulaflan ›fl›nlar hastaya
çarp›p dönen yumuflak ›fl›nlard›r ki, bu
da hekimin hastas›ndan kat kat fazla et-
kilendi¤ini gösterir. Bu nedenle bu ci-
hazlar rutin kullan›ma kesinlikle al›n-
mamal›d›r. Ancak özellikle yatan hasta-
larda kurflun önlük, kurflun eldiven ve
kurflun gözlük giyilerek az say›da rad-
yografi almak için kullan›labilir.

Geleneksel yöntem hakk›nda…
Büyük çapta ve çok say›da dental rad-
yografi çekilen hastanelerde dijital siste-
min a¤ yoluyla tüm hekimlere ulaflmas›
oldukça maliyetli olabilir (12). Bu du-
rumda ayr›ca, radyografi alan hekimler
ya da teknik elemanlar artan film say›s›-
na ba¤l› olarak yüksek dozda X-›fl›n›na
maruz kalabilmektedir (13). Konvansi-

Yeterli teknik kriterler oluflturulmadan kurulan bir 
radyografi cihaz› baflta diflhekimi ve yard›mc›s› üzerine
zararlar vermekte, elde edilen film kalitesinden de pek
çok ödün verilmektedir. 
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yonel grafilerde dozu düflürebilmenin en
iyi yolu ‘Extraspeed’ ad› verilen h›zl›
filmlerin kullan›larak ›fl›nlama süresinin
azalt›lmas›d›r (14). Ülkemizde yürütülen
bir anket çal›flmas› difl hekimlerimizin
sadece yüzde 2.3’ünün F h›z›nda film
kullan›ld›¤›n› göstermektedir (15). Ayn›
filmler ABD’de yüzde 9 kullan›m oran›-
na sahiptir (16). Bu durum hekimlerimi-
zin ald›klar› iyonlaflt›r›c› radyasyon dozu
konusundaki duyarl›l›¤›n› bize yans›t-
maktad›r. Radyografi al›nan odalar›n ve
paravanlar›n yüzeyleri 2 mm kal›nl›¤›n-
da kurflun plakayla kaplanmal› veya bu-
na eflde¤er betonarme, tu¤la, ahflap vs.
kullan›lan yap› malzemesinin kal›nl›¤›
hesaplanmal›d›r. Radyografi al›nan oda-
n›n kap›s› kapat›labilmeli ve cam varsa
kurflunlu camla de¤ifltirilmeli ve yine
tüm yüzeyler gibi kurflun levhayla kap-
lanmal›d›r. Paravanlar deliksiz ve yer-
den tavana kadar olmal›d›r. Periapikal
veya panoramik cihazlar›n etraf›nda ha-
reket için yeterli alan b›rak›larak, yerle-
flim mümkün oldu¤u kadar odan›n köfle-
sine yap›lmal›d›r; böylece ›fl›nlama esna-
s›nda 3 metrelik güvenlik çemberi oran›-
na düfler. Ayr›ca filmlerin ve banyo so-
lüsyonlar›n›n taze olarak kullan›lmas›,
baflar›l› ve kontrast› do¤ru ayarlanm›fl
bir banyo ifllemi sa¤layarak film tekrar-
lanmas›n›n önüne geçer ve hekimin ald›-
¤› dozun artmas›n› engeller (17, 18). 
Filmin I. banyoda fazla tutulmas› sonucu
fazla kararmas›, san›lan›n aksine, II.
banyo solüsyonunda uzun süre tutulun-
ca düzelmez. Ancak film yüzeyinin ten-
türdiyot ile silinip durulanmas› sonucu
kontrastta bir miktar art›fl ortaya ç›kabi-
lir. Film banyosu sonras› önemli bir de-
tay da, kurutma iflleminin so¤uk hava
spreyi ile yap›ld›¤›nda film tabakas› üze-
rinde görüntünün netli¤ini bozabilecek
kal›nt›lar b›rakmas›d›r. Bu amaçla, ban-
yo sonras› kurutma ifllemi mutlaka fanl›
üfleyen s›cak hava alt›nda ve filmler di-
key yerlefltirilmifl olarak yap›lmal›d›r.
Karanl›k oda haz›rlan›rken dikkat edile-
cek hususlar ise flöyle s›ralanabilir (19,
20):
• Banyo odas›n›n ›fl›k anahtar› odan›n

içinde yer almal›d›r
• Oda içeriden kilitlendi¤inde d›flar›-

dan aç›lmamal›d›r

• Odada bulunan pencereler içeriye
hiç ›fl›k s›zd›rmayacak flekilde siya-
ha boyanmal› ya da siyah kontrplak-
la kapat›lmal›d›r. Yine kap› aral›kla-
r›ndan içeriye ›fl›k s›z›nt›s› olmas›
engellenecek flekilde gerekli önlem-
ler al›nmal›d›r. 

• Floresan ›fl›k kaynaklar›ndaki fosfor
›fl›k sal›n›m›, ›fl›k dü¤mesi kapat›l-
d›ktan sonra da devam etti¤inden,
filmin yanmas›na neden olabilir. Bu
nedenle banyo odalar›nda floresan
›fl›k kullan›lmad›¤› gibi, cep telefonu
gibi kuvvetli ›fl›k kaynaklar› bulun-
durulmas› ve sigara içilmesi uygun
de¤ildir.

• Oda s›k s›k havaland›r›lmal›d›r.
• Odada banyo ifllemi için kullan›lan

k›rm›z› ›fl›¤›n kuvveti para testi ile
de¤erlendirilmelidir. Bu amaçla, kul-
lan›lmam›fl bir periapikal filmin üze-
rine konan madeni paran›n k›rm›z›
›fl›k alt›nda tutulduktan sonra banyo
edilmesiyle kontrol edilmelidir. E¤er
paran›n görüntüsü filmde yer al›yor-
sa k›rm›z› ›fl›¤›n kuvveti azalt›lmal›
ya da ›fl›k kayna¤› uzaklaflt›r›lmal›,
daha sonra görüntü elde edilmeyene
kadar para testi tekrarlanmal›d›r. 

• Banyo solüsyonlar› için kullan›lacak
olan kaplar köfleleri yuvarlat›lm›fl ve
banyo solüsyonlar› ile kimyasal re-
aksiyona girmemesi için galvanize
çelik malzemeden olmal›d›r. Banyo
tanklar›n›n s›ralamas› I. Banyo, su,
II. Banyo ve akar su kayna¤› fleklin-
de olmal›d›r. Tanklar, içine film ma-
flayla yerlefltirildi¤inde yanlara ve
tabana de¤meyecek genifllikte ve fil-
min üst yüzeyini de örtecek derinli-
¤e sahip olmal›d›r. 

• Kurutma ifllemi fan ile üfleyen s›cak
hava alt›nda ve filmler dikey yerlefl-
tirilmifl olarak yap›lmal›d›r. Filmler
kurutma dolab›na yerlefltirildi¤inde
birbirinin üzerine damlamamal›d›r.

Cihaz sat›n al›m kriterleri 
Periapikal cihazlar (19)

• Cihaz›n tipi: Duvara monte/Ayakl›
(Ayakl› cihazlar›n yerden yüksekli¤i
önem tafl›r)

• Manevra alan› (Cihaz ön kollar›n›n
hasta bafl› etraf›ndaki çap›)

• Hekim her fleyden önce iyonlaflt›r›-
c›  ›fl›n›n etkilerinden kendini koru-
mal›d›r.

• Kurflun önlük ve boyunluk kullan›-
m›: Düflük dozda al›nan ve tekrar-
lanan iyonlaflt›r›c› ›fl›n baflta tiroit
bezi kanserleri olmak üzere pek
çok maligniteye zemin haz›rlamak-
tad›r. Bu nedenle, radyografiyi alan
hekimin yan› s›ra, s›k ve çok say›-
da röntgen çektiren hastalar bu du-
rum aç›s›ndan risk tafl›maktad›r ve
korunmal›d›rlar.

• Portatif röntgen cihaz› olarak piya-
sada ucuz fiyatlara sat›fl› yap›lan ci-
hazlar kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
Bu cihazlarda meydana gelen iyon-
laflt›r›c› ›fl›n hekimi direkt olarak et-
kilemektedir. Hastalar›n›n a¤z›na
yerlefltirdikleri radyografileri tut-
malar›ndan dolay›, parmaklar›n›
kaybeden ya da çeflitli kanser türle-
rine yenik düflen meslektafllar›m›z
göz önüne al›nd›¤›nda, iyonizan
›fl›n kayna¤›n›n elde tutulmas›n›n
ve vücuda en fazla 50 cm mesafede
kullan›m›n›n yarataca¤› sorunlar
muhakkak de¤erlendirilmelidir.

• Radyasyondan korunmak için ›fl›n-
lama süresince cihazla güvenli me-
safesi olan 3 metrelik çap her za-
man korunmal›d›r.

• Kullan›lan cihazlarda kollimatör
bulunmas› iyonlaflt›r›c› radyasyon
dozunu azaltmaya önemli derecede
katk›da bulunmaktad›r.

• ALARA (en düflük dozda kabul edi-
lebilir en iyi görüntü) prensibi her
zaman uygulanmal›d›r.

• Rutin panoramik radyografi de¤er-
lendirmesi yapmak yerine hasta-
n›n sistemik anamnezi ve dental
muayenesi sonucu gerekli radyog-
rafiye karar vermek hem hasta
hem de hekim dozunu düflürecek-
tir.

Dikkat edilmesi
gereken 
noktalar



• Uluslararas› standartlarda ›fl›nlama
ve filtrasyon özellikleri (60-90 kV
gerilim, 6-12 mA ak›m fliddeti, 1,5-
2,5 mmAl eflde¤eri total filtrasyon)

• Anod so¤utma sistemi ve doz ayarla-
ma özellikleri

• Teknik servis özellikleri (ar›za mü-
dahale süresi ve yedek parça temini)

Panoramik cihazlar (20)
• Yerleflim alan›
• Konvansiyonelden dijitale dönüflüm

olana¤›, mevcut programlar›n yük-
seltilebilirli¤i

• Magnifikasyon miktar›
• Otomatik doz seçimi ve çocuk- yetifl-

kin doz ayar›
• Uluslararas› standartlarda ›fl›nlama

ve filtrasyon özellikleri (90 kV geri-
lim, 12 mA’dan büyük ak›m fliddeti,
1,5-2,5 mmAl eflde¤eri total filtras-
yon)

• Anod so¤utma sistemi
• Segmental çekim, sinüs panoramik

ve TME grafisi çekim olana¤›
• Teknik servis özellikleri (ar›za mü-

dahale süresi ve yedek parça temini)
• Sefalometrik kombinasyonun yetifl-

kinlerde çekim yapabilmesi ve kase-
tin yatay/dikey lokalizasyonu ile
projeksiyonun yönü (AP, PA, lateral
sefalometrik) önem tafl›r

• Tomografi kombinasyonunda hare-
ketin spiral/lineer oluflu, kesit yönle-
ri (sagittal/cross sectional), tomogra-
finin süresi ve TME tomografisi al›-
nabilirli¤i önem tafl›r.
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Filmlerin ve banyo solüsyonlar›n›n taze olarak
kullan›lmas›, baflar›l› ve kontrast› do¤ru ayarlanm›fl bir
banyo ifllemi sa¤layarak film tekrarlanmas›n›n önüne
geçer ve hekimin ald›¤› dozun artmas›n› engeller.
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T ürk Kalp Vakf› olarak koruyucu
kalp merkezi ve kad›n kalp mer-
kezini hayata geçirdiniz. Kad›n

Kalp Merkezi’nin kurulmas›ndaki
amaç nedir?
Kad›n kalp merkezinin kurulmas›n›n
amaçlar›ndan bir tanesi kad›nlarda da
kalp hastal›¤› olur, olabilir bilincini olufl-
turmak. Çünkü bu konuda dünyada, Tür-
kiye’de, kad›nlarda ve sa¤l›k çal›flanlar›n-
da yayg›n bir bilinçlenme eksikli¤i var.
Sanki kad›nlarda kalp damar hastal›¤› ol-
mazm›fl gibi bir izlenim söz konusu. Bu
da tabii hastal›kta ilerlemeye yol aç›yor. 
Nas›l olsa bizde olmaz düflüncesi, risk
faktörlerinin kad›nlarda giderek artmas›-
na sebep oluyor. Örne¤in östrojen vücudu
belli bir yere kadar koruyor. Menopozdan
sonra östrojen ortadan kalk›yor, kalkt›¤›
zamanda da kalp damarlar› bütün risk
faktörleriyle karfl› karfl›ya kal›yor. 65 ya-
fl›ndan sonra özellikle kad›nlar›n bafll›ca
sa¤l›k sorunu bu oluyor. Meme kanseri,
over kanseri, akci¤er kanseri gibi bütün
kanserlerin toplam›ndan daha fazla bir
risk getiriyor kad›nlara. Kad›n Kalp Mer-

kezinde bu bilinçlenmeyi özellikle yerlefl-
tirmeye çal›fl›yoruz. ‹kincisi, kad›nlardaki
kalp damar hastal›klar›na farkl› yaklafl-
mak gerekebiliyor. Testlerde kad›n ve er-
kek aras›nda farkl›l›klar var. Örne¤in efor
testi kad›nlarda hiç güvenilir olmad›¤›n-

dan, tarama testleri yapmaya çal›fl›yoruz.
Bunlar basit, kolay ulafl›labilir check up
programlar›, kad›nlar›n hemen elde ede-
bilecekleri, çok uzun sürmeyen tarama
programlar›. Bunlarla risk tayini yap›yo-
ruz. E¤er önümüzdeki 10 y›l içerisinde
kalp damar hastal›¤› geçirme riski yüzde
20 veya daha fazlaysa ciddi önlemler al-
mam›z gerekiyor ve en iyi taraf›, bu riski
azaltabiliyoruz. Dolay›s›yla, risk tayini
ilerisi için çok faydal› oluyor. ‹leride orta-
ya ç›kabilecek toplum sa¤l›¤› konusuna
flimdiden bir önlem almaya çal›fl›yoruz.
Hedeflerimiz aras›nda bunlar var. 
Merkezimize gelen kad›nlar aras›nda çe-
flitli flekillerde testler yapt›rm›fl, anjiyo
noktas›na gelinmifl, hatta anjiyosu nor-
mal ç›km›fl olanlar da var. Ancak flikayet-
leri devam etti¤i için bize gelerek ikinci
görüfl de al›yorlar. Çünkü bu konuda biri-
kimimiz oldu, tecrübe de vard› zaten ve
merkezimiz dolay›s›yla tecrübemiz daha
da artt›. 

Kalp damar hastal›klar› neden kad›n-
larda daha fazla görülüyor?

Diflhekimlerine
Kas›m ay› boyunca ek
ücret ödemeden kalp

check-up hizmeti
veren Türk Kalp Vakf›,

yeni kurulan Kad›n
Kalp Merkezi’yle de bu 

alandaki otoritesini
pekifltiriyor. Merkezin
Koordinatörü Prof. Dr.

Filiz Ersel Tüzüner’le
kad›n kalp sa¤l›¤›
üzerine konufltuk. 

Kad›nlar ciddi risk alt›nda!
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Özellikle Türkiye’deki kad›nlar risk faktörleri
aç›s›ndan Avrupa’da birinci. Bu çok kötü. Si-
gara, kilo, hareketsizlik kad›n kalplerinin düfl-
man›.. Bir de Türkiye’de diyabet çok yayg›n-
laflmaya bafllad›. Bu befl faktör bir araya gelin-
ce ideal bir ortam oluyor. Türkiye’de kad›n hi-
pertansiyonu çok fazla zaten. Bu tür sebepler-
le biz kad›nlar daha fazla risk alt›nday›z. Bir
de kalp damar hastal›klar› kad›nlarda daha
geç ortaya ç›k›yor, erkeklerden 10 y›l daha
geç. Dolay›s›yla vücut yafll›yken bu hastal›k-
lar ortaya ç›k›yor. Örne¤in enfarktüs kad›nlar-
da daha mortal erkeklere göre, yine by pass’-
ta da kad›nlarda komplikasyonlar daha fazla.

Kalp damar hastal›k riskini artt›ran en
önemli risk faktörleri nelerdir? Korunmak
için neler yapmal›y›z?
De¤ifltirilebilir risk faktörleri var, de¤ifltirile-
mez olanlar var. De¤ifltirilemezlerin bafl›nda
genetik geliyor. E¤er bireyin birinci derece-
den akrabalar›nda bir enfarktüs ya da kalp da-
mar hastal›¤› varsa, buna inmeyi de dahil ede-
biliriz, kendisinin de geçirme riski var demek-
tir. ‹kincisi, yafl. Erkeklerde 45, kad›nlarda 55
yafl üstü, bunu de¤ifltiremezsiniz. Ama de¤ifl-
tirebilece¤imiz faktörler de var. Bunlar›n için-
de en baflta sigara, kolesterol yüksekli¤i, hi-
pertansiyon geliyor. Bunlar›n, e¤er mümkün-
se ilaçlarla tedavisi gerekir. Kolesterol ilaçla-
r›ndan, hipertansiyon ilaçlar›ndan insanlar
korkmas›n. Çünkü ilaç al›nmad›¤› zaman bu
hastal›klar›n vücutlar›na yapaca¤› tahribat
çok fazlad›r. Bir de tabii hareketsizlik çok çok
önemli bir faktör. Biz bu kiflilere hayat tarz›
de¤iflikli¤i yapmalar›n› öneriyoruz. Yani bü-
tün faktörleri bir araya getirdi¤imizde önü-
müzdeki olabilecek enfarktüs oran›n› azaltabi-
liyoruz. Örne¤in yüzde 10 tansiyon düflüklü-
¤ü, yüzde 10 kolesterol düflüklü¤ü yaparak,
ortaya ç›kabilecek enfarktüs beklentisini yüz-
de 45 azaltabiliyoruz. Dolay›s›yla, kalp hasta-
l›klar›n›n önlenebilir oldu¤unun üzerinde du-
ruyoruz özellikle. Hem kad›n kalp merkezin-
de, hem koruyucu kalp merkezinde temam›z
bu. Kalp hastal›klar›n›n tedavisi yüksek mali-
yetli, teknolojiye dayal›, gayet komplikedir,
hem de hastalar›n ifl güç kayb›na neden olur.
By-pasl› veya enfarktüs geçirmifl bir kimse
topluma tekrar dönünceye kadar çok zaman
geçer. O yüzden bunlar› tedavi etmek yerine,
riskleri tedavi edelim ki hastal›k olmas›n.

Kalp damar hastal›klar›nda da erken teflhis

Gecen Kas›m ay› boyunca diflhekimlerine
ücretsiz kalp check-up’u f›rsat› sunan
Türk Kalp Vakf›, bu f›rsat› kaç›ranlara
bir flans daha tan›yor. Konuyla ilgili soru-
lar›m›z› vakf›n iflletme müdürü, ayn› za-
manda diflhekimi Ayfle Resmor yan›tlad›.

Türk Kalp Vakf›’nda hangi birimler yer
al›yor? Ne tür hizmetler veriliyor?
Yap›lan tetkik ve tedaviler nelerdir?
Türk Kalp Vakf› sadece kardiyoloji üzeri-
ne kurulmufl, ayakta sa¤l›k hizmeti ve-
ren bir kurulufl. Burada yap›lan ifllemler
dahiliye, elektro, eko, efor, holter, rönt-
gen, ultrason ve dopler. Ayr›ca, çok gelifl-
mifl bir laboratuvar›m›z ve sa¤l›k arac›-
m›z var. Okul taramalar› yap›yoruz. Sa¤-
l›k arac›m›zla geçen sene 55 bin ö¤renci-
nin kalp sa¤l›¤›n› tarad›k. Bu sene de yi-
ne ayn› flekilde Milli E¤itim ve Sa¤l›k
Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenen okullar-
da kalp sa¤l›¤› taramas› yap›yoruz. Ayr›-
ca muhtarl›klarda, neresiyse en ücra kö-
flelere kadar giderek kalp sa¤l›¤› tarama-
lar› gerçeklefltiriyoruz.

Bu hizmetlerden kimler, nas›l yararla-
nabiliyor? 
657’ye tabi Emekli Sand›¤› çal›flanlar› ve
yeni sosyal güvenlik kurumu dedi¤imiz
SSK çal›flan›, emeklisi, Emekli Sand›¤›
emeklisi, Ba¤-Kur çal›flan› ve emeklisi
hizmetlerimizden yararlanabilir. Ayr›ca
vak›f oldu¤umuzdan dolay› ücretsiz has-
talara bakmak için belirli bir oranda kon-
tenjan›m›z var. Hatta baflkan›m›z Çetin
Y›ld›r›mak›n biz hastalardan fakirlik il-
muhaberi istedi¤imizde her zaman der
ki: ’Fakirim diyen fakirdir. Lütfen ilmu-
haber istemeyin’. Bizim belirli oranda bu
flekilde de bir hizmetimiz var.

Türk Kalp Vakf›’n›n finansman› nas›l
sa¤lan›yor?
Finansman› iki flekilde sa¤lan›yor. Bir, si-
zin bildi¤iniz bir vak›f var, bir de sa¤l›k
iflletmesi var. Sa¤l›k iflletmesinin gelirle-
ri çal›flanlar›n maafllar›n› ancak karfl›l›-
yor diyebiliriz. Di¤er taraftan da Türki-
ye’de zannediyorum ki ilk defa kurulan
icra kurulumuz var. ‹cra kurulunun yap-
t›¤› aktivitelerle elde edilen gelir özellikle
hiçbir sosyal güvencesi olmayan çocuk-

larda yap›lan kalp ameliyatlar›na harca-
n›yor. Yani biz devletten hiçbir kurufl al-
m›yoruz. Sponsorlar›m›zdan ald›¤›m›z
paralar› da bu flekilde çocuk ameliyatla-
r›nda kullan›yoruz. Hiçbir gelirimiz, hiç-
bir bankayla iliflkimiz yok,  çal›flarak ya-
p›yoruz her fleyi.

Böyle bir vakf›n iflletme müdürü olmak
oldukça zor olsa gerek. Yaflad›¤›n›z zor-
luklar nelerdir?
‹flimi severek yap›yorum. Zaten y›llarca
Etfal Hastanesinde baflhekim yard›mc›l›-
¤›, baflhekimlik, daha önce de Marmara
Üniversitesi’nde asistanl›k yapt›¤›m için
yöneticili¤e çok al›flk›n›m. Yöneticili¤i
çok seviyorum. Burada da severek çal›fl-
ma nedenim, hem iflletme hem de aktivi-
telere çok iyi adapte oluyorum. Sosyal
aktiviteler yapmak, daha sonra da bunla-
r›n çocuklara döndü¤ünü görmek beni
mutlu ediyor.

Türk Kalp Vakf› ile ‹DO aras›ndaki ifl-
birli¤i sonucu bafllat›lan kampanya
diflhekimlerinden büyük ilgi gördü. De-
vam edecek mi?
fiubat ay›nda yine ayn› kampanyaya de-
vam edece¤iz. Ben de diflhekimi oldu-
¤um için meslektafllar›mla böyle bir pro-
jeye girmek beni ayr›ca mutlu etti. 2008
Bilimsel Diflhekimli¤inin 100. y›l› ve bi-
zim de kalp haftalar›n› kutlama 20. y›l›-
m›z. Kalp haftalar›yla ilgili birlikte sa¤l›k
taramalar› ve konferanslar düzenleyecek,
ö¤rencilere yönelik ortak bilgilendirme
ve bilinçlendirme çal›flmalar›m›z olacak. 

Kampanya fiubat’ta 
tekrarlanacak

Diflhekimi Ayfle Resmor
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önemli. Bunun için rutin kontroller ne s›kl›kta olmal›d›r?
Özellikle kad›nlar›n almas› gereken ek tedbirler var m›d›r? 
35 yafl›n üzerindeki her kad›n›n tarama testine girmesini ve risk
tayini yapt›rmas›n› öneriyoruz. Bundan sonraki kontrollerin s›k-
l›¤› bu risk tayini neticesi ortaya konmal›d›r. Riskin yüksekli¤i-
ne göre bir kontrol aral›¤› belirleniyor. Ama hiçbir zaman üç y›l-
dan daha geç olmamal›d›r bu. Kad›nlar için de erkekler için de
flöyle bir formül öneriliyor: 40’l› yafllarda dört defa, 50’li yafllar-
da befl defa, 60’l› yafllarda alt› defa check-updan geçmeleri öne-
riliyor.

Kalp damar hastal›klar› ve a¤›z difl sa¤l›¤› aras›nda bir ilifl-
ki kurabilir miyiz?
A¤›z hijyeni, difleti sa¤l›¤› kalple yak›ndan ilgili. Son zamanlar-
da bu konuda yay›nlar ç›k›yor. Difleti iltihaplar›, difletinin sa¤l›k-
s›z olmas› enflamasyona yol aç›yor. Enflamasyon da ateresklero-
zun temelinde oldu¤u iddia edilen süreç. Bu enflamasyon süre-
ci koroner arterlerdeki olay› h›zland›r›yor. Bunun üzerinde çok
çal›flmalar yap›l›yor, dolay›s›yla deniyor ki ‘A¤›z hijyenine dik-
kat edilmezse koroner arter hastal›¤› da artar veya ilerler.’ Baz›
parametrelere bak›yorlar. Örne¤in CRP. CRP oral hijyeni bozuk,
difletleri iltihapl› olan kiflilerde hemen yüksek bulunuyor ve
CRP yüksekli¤i de bir risk faktörü bizim için. Dolay›s›yla, enfla-
masyona yol açt›¤›ndan, a¤›z ve difl sa¤l›ks›zl›¤›n›n koroner ar-
ter hastal›¤› için de önemli bir risk faktörü oldu¤u son zamanlar-
da kabul görmektedir.

Geliflmifl ülkelerdeki kalp damar hastal›klar› oran›yla ülke-
mizdekini k›yaslad›¤›m›zda nas›l bir tablo ç›k›yor ortaya?
Geliflmifl ülkelerde özellikle erkeklerde mortaliteyi azaltt›lar.
Dünyada da bu hastal›klar art›yor, mortalite biraz azal›yor. Pek
çok sebebi var bunun: Stres faktörü, risk faktörlerinin giderek
alabildi¤ine ço¤almas›. Türkiye’de durum daha olumsuz, çünkü
risk faktörleri giderek art›yor. Göz göre göre bu hastal›klar üstü-
müze do¤ru geliyorlar. Dünyada baz› yerlerde azaltmaya do¤ru
gidiyorlar ama bizde maalesef art›fla do¤ru bir beklenti var. Kar-
diyoloji derne¤inin yapt›¤› bir araflt›rmaya göre y›lda 140 bin
yeni koroner arter hastas› bekleniyor.

Eklemek istedi¤iniz baflka bir fley var m›?
Türkiye’de check up kültürünün yayg›nlaflmas› laz›m. Çünkü
biz hastal›¤›n ayak seslerini duyuyoruz ama buna karfl› bir fley
yapam›yoruz. Halk›n bu konuda bilinçlenmesi laz›m. Biz hekim-
ler olarak insanlar› hastalanmadan bu yönde motive etmemiz
gerek. Eskiden ‘en iyi tedavi erken teflhistir’ denirdi. fiimdi en
iyi tedavi hasta olmamak ve hasta olmamak için de riskleri vak-
tinde belirleyip, ona göre önlemler almakt›r. Türk Kalp Vakf› ve
‹DO’nun ortaklafla düzenledi¤i kampanya süresince diflhekimle-
ri geldiler ve onlara check up program› uygulad›k. Gelen arka-
dafllar bu durumdan memnun kald›klar›n› söylediler, biz de he-
kim olarak memnun oluyoruz. Çünkü bunun tedavisi zor ve pa-
hal›. Bir defa kalp kas› gitti mi yerine yenisi gelmiyor. Biz de
hastalar›m›z›, bu kiflileri erkenden görüp taramak istiyoruz, ya-
ni kardiyoloji merkezinin temelinde bu yat›yor.

Kamu yarar›na 33 y›ld›r çal›flan, fiiflli 19 May›s Caddesi’nde-
ki Türkiye’nin geliflmifl, teknolojinin en üst düzey cihazlar›
ve de¤erli Profesör, Doçent,Uzman Doktorlar› ve Sa¤l›k Per-
soneli ile sayg›de¤er halk›m›za en kaliteli, güvenilir ve güler
yüzlü hizmet vermektedir. Türk Kalp Vakf› güçlü bir sivil top-
lum örgütü olarak da 19 y›ld›r aral›ks›z bir flekilde “Kalp Haf-
talar›”n›, sekiz y›ld›r da “Dünya Kalp Günü” gibi uluslararas›
aktivitelerle sosyal içerikli organizasyonlar› da baflar›yla sür-
dürürken, hat›rlanaca¤› üzere de¤erli medyam›za da genifl
flekilde yans›yan büyük organizasyonlar›n d›fl›nda iki y›ld›r
da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdi¤i hedefler
do¤rultusunda önemli hizmetler gören, katk› sa¤layan kifli ve
kurulufllara “‹yi Kalpli Ol” ödülünü sunmaktad›r.
Türk Kalp Vakf› ulus olarak çok ihtiyaç duydu¤umuz bir dö-
nemde ülke gündemine yerlefltirdi¤i “‹yi Kalpli Ol” konsep-
tiyle, hem kalp sa¤l›¤›na dikkat çekmekte, hem de pozitif me-
sajlar afl›layarak sosyal kalk›nmaya her yönüyle destek ver-
mekte ve de¤erli sa¤l›k kurulufllar›yla iyi iliflkiler içinde bu-
lunmaktad›r. Bu ba¤lamda bunlar›n bafl›nda da ‹stanbul Difl-
hekimleri Odas› gelmektedir.
1 Ekim 2007 tarihinden itibaren ülkemizde ilk kez, konusu-
nun çok de¤erli hocas› Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner’in direk-
törlü¤ünde Kad›n Kalp Sa¤l›¤› Merkezi ile Koruyucu Kalp
Sa¤l›¤› Merkezi’ni de kuran Türk Kalp Vakf›, bilimsel diflhe-
kimli¤inin kuruluflunun 99. y›ldönümünde 22 Kas›m “Türk
Diflhekimli¤i Günü”nü de içine alan, A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haf-
tas›’nda, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› Baflkan› Diflhekimi Sa-
y›n Mustafa Dü¤encio¤lu’nun flahs›nda iyi iliflkilerimizin bir
bafllang›c› olarak ve de devam› inanc›yla kas›m ay›n› kapsa-
yan bir ayl›k süre içinde diflhekimlerinin kalp check up’lar›-
n› sa¤l›k karnelerine de dayanarak katk› pay› ücreti almaks›-
z›n gerçeklefltirmifl bulunmaktad›r.
Yine 2008 y›l› fiubat ay›nda bilimsel diflhekimli¤inin 100. y›l-
dönümü dolay›s›yla da Türk Kalp Vakf› ayn› iyi iliflkiler jesti-
ni flubat ay› içinde de sürdürmeye karar vermifltir. Buna da
de¤erli derginiz vas›tas›yla müjdelemek isteriz.

‹yi kalpli ol

Türk Kalp Vakf›
Mütevelli Heyeti ve

Yönetim Kurulu
Baflkan› Çetin

Y›ld›r›mak›n
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A KP Hükümeti, 5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-
gortas› Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yasa Tasar›-
s›’n› TBMM’ye gönderdi. Emek ve meslek örgütlerinin sert tep-

kisine ra¤men hükümet, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Ya-
sas›’nda IMF'nin istekleri do¤rultusunda de¤ifliklik yapmaktaki ›srar›-
n› korurken, tasar› da önümüzdeki haftalarda Meclis'in gündeminde
olacak.
Hat›rlanaca¤› gibi, 5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Kanunu 2006 y›l›nda AKP Hükümeti taraf›ndan sosyal güvenlik
sisteminde norm ve standart birli¤ini sa¤lamak iddias›yla ç›kar›lm›flt›.
1 Ocak 2007 tarihinde yürürlü¤e girmesi beklenen Kanun baz› madde-
lerinin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmesi nedeniyle erte-
lenmiflti.

Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin de aralar›nda 
bulundu¤u 14 emek ve meslek örgütü, 

5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’yla 

ilgili görüfl, öneri ve taleplerini 
kamuoyuyla paylaflmak 

amac›yla Ankara’da 
bir bas›n toplant›s› 

düzenledi.

“Sa¤l›¤›m›zdan ve
gelece¤imizden

vazgeçmeyece¤iz”

Toplant›da,
yasada yap›lmak

istenen son de¤iflikliklerle  
budanm›fl a¤aca döndürülen temel 

sa¤l›k hakk›n›n yeniden kazan›lmas› için 
toplumun tüm katmanlar›n›n kat›ld›¤› topyekûn bir

mücadelenin yap›lmas› gereklili¤i üzerinde duruldu.
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Yasa tasar›s›na karfl› tepkiler 
Ancak TBMM Baflkanl›¤›'na sunulan,
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›, geçen
y›l ç›kart›lan 5510 Say›l› Kanun'da ön-
görülen sosyal haklar› dahi geri almas›
nedeniyle toplumun genifl kesimlerin-
den tepki almaya bafllad›. Türk Diflhe-
kimleri Birli¤i’nin de aralar›nda bulun-
du¤u 14 emek ve meslek örgütü 5510
Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Yasas›’yla ilgili görüfl, öneri ve
taleplerini kamuoyuyla paylaflmak ama-
c›yla 3 Aral›k 2007 tarihinde Ankara’da,
‹nflaat Mühendisleri Odas›’nda “Sa¤l›¤›-
m›zdan ve Gelece¤imizden Vazgeçme-
yece¤iz” bafll›kl› bir bas›n toplant›s› dü-
zenledi. Meslek örgütü, sendika baflkan-
lar› ve yöneticilerinin haz›r bulundu¤u
toplant›ya muhalefet partilerinin millet-
vekilleri de kat›ld›. Toplant›da Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‹fl ve Sos-
yal Güvenlik Hukuku Anabilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Ali Güzel, Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa-
s› hakk›nda bilgi verdi ve bu alanda ya-
p›lan düzenlemelerin di¤er yasal düzen-
lemelere benzemedi¤ine dikkat çekti.

Küresel sald›r›ya karfl› 
küresel durufl
Toplant›da bir konuflma yapan Türk
Diflhekimleri Birli¤i Genel Baflkan› Ce-
lal Y›ld›r›m, “Bugün halk›m›z›n gelece-
¤ini ve devletimizin özelli¤ini belirle-
yecek olan bir yasaya karfl›, tarihsel so-
rumlulu¤umuzun gere¤ini yapmak için
buraday›z” dedi. Çal›flanlar› daha da
çok ma¤dur edecek, sosyal kesimler
aras›ndaki uçurumu daha da açacak
olan bir düzenleme yerine, adil, hakka-
niyetli ve ma¤duru koruyan bir düzen-
leme yap›lmas› gerekti¤ini savunan
Y›ld›r›m, “Küresel sald›r›ya karfl› du-
rufl, mutlaka küresel olmal›” dedi. Celal
Y›ld›r›m, küresel sermayenin etnik, di-
ni ve kültürel kimlikleri birbirine düflü-
rerek daha çok kâr amac›na eriflme
oyunlar›na karfl›, eme¤in haklar›n› ko-
ruyan, özgürleflmeyi ve dayan›flmay›
sa¤layan bir politik durufl sergilenmesi
gerekti¤inin alt›n› çizdi.

‹ stanbul Diflhekimleri Odas›, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müflavirler Odas›, TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinas-

yonu Bileflenleri, Türk-‹fl ‹stanbul bileflenleri, KESK ‹stanbul fiubeler Platformu ve
D‹SK Bölge Temsilcili¤i’nden oluflan kurulufllar›n ça¤r›s›yla 9 Aral›k 2007 tarihin-
de, Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde siyasi partiler ve sivil toplum kurulufllar›n›n
temsilcilerinin de kat›ld›¤› bir toplant› düzenlendi. Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›
yapan ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’n›n tümünün durdurulmas› gerekti¤ini söyledi.

A¤›z ve difl sa¤l›¤› sahte diflhekimlerine emanet
‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz de yasa tasar›s›n›n diflhekimli¤i hizmetleriyle il-
gili bölümünü de¤erlendirerek, “Yasada difl protezlerinin yap›lmas›nda k›s›tlama ge-
tiriliyor. Yasaya göre bireyler difl protezi yapt›rabilmek için 45 yafl›n› bekleyecekler,
45 yafl›na geldikten sonra da hak sahiplerine protez bedelinin yar›s› verilecek” de-
di. Yasa tasar›s›nda, sa¤l›k hizmetlerinin hangi tedavi yöntemlerinin, ne kadar sü-
reyle verilece¤inin de Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan belirlenmesi ilkesinin ka-

Sa¤l›k hakk› ve güvenli
gelecek için birlikte
mücadele
‹stanbul’da bir araya gelen meslek örgütleri,
sendikalar, sivil toplum kurulufllar› ve siyasi 
partiler yasa tasar›s›na karfl› birlikte mücadele 
edeceklerini belirttiler. 
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Hepimiz biliyoruz ki, sosyal güvenli¤in tü-
müyle sosyal olmaktan ç›kar›l›p, özel sektör
taraf›ndan piyasa koflullar›na göre düzen-
lenmesi amaçlan›yor. Sosyal Güvenlik ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’nda finans-
man sorunu gerekçe gösterilerek de¤ifliklik
yap›l›yor. Bu, yasada çok aç›kça ifade edili-
yor. Ama yasada aç›kça ifade edilen baflka
bir fley daha var: “Bu yasa aç›klar› kapat-
makla kalmayacak, ayn› zamanda böyle bir
fon ekonomi için yeni bir kaynak yarata-
cak” deniliyor. Devlet denetiminde bireysel
emeklilik fonlar› oluflturulmufl du-
rumda ve 1999’dan itibaren de üc-
retlilerden yüzde 1 oran›nda kesin-
ti yap›l›yor. Buradan da, sosyal gü-
venlikle ilgili düzenlemelerin sade-
ce sosyal güvenlik harcamalar›n›
karfl›lamak üzere de¤il, borsada ifl-
lem görecek, tekeller taraf›ndan
kullan›labilecek bir fon haline geti-
rilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme
yaln›zca Türkiye’yle de s›n›rl› de-
¤il. Sosyal güvenlik ve sa¤l›k ala-
n›nda yap›lan düzenlemeler Dünya
Bankas› taraf›ndan haz›rlanan pro-
jelerdir ve tüm dünyada da bu fle-
kilde yap›l›yor. fiili, Arjantin gibi

ülkelerde giderek sadece memurlar sosyal
sigortal› kal›yor, di¤er çal›flanlar›n sosyal
güvenlikleri özel sigortaya ve bireysel
emeklilik fonlar›na dönüflmüfl durumda.
Fonlar borsada ifllem gördü¤ü için de spe-
külatörlerin borsadaki hareketleri nedeniyle
fonun, hisse senetlerinin de¤eri düflüp yük-
seliyor. Bu nedenle de emekli maafllar›n›n
ödenmemesi, düflmesi hatta iflaslar bile söz
konusu olabiliyor. Yani e¤er bu yasaya en-
gel olmazsak ayn› gelecek bizleri de bekli-
yor. 

Avukat Songül Beydilli:

Sosyal güvenlik piyasa
koflullar›na göre düzenleniyor

bul edildi¤ine dikkat çeken Gürbüz,
sa¤l›k hizmetlerinde finansman s›k›nt›-
s› oldu¤unda, ilk k›s›tlanan giderlerin
a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetleri oldu¤unu
kaydetti. Sahte diflhekimlerine ceza in-
dirimi öngören yasa tasar›s›n›n Meclis
Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek
TBMM’nde görüflülmeyi bekledi¤ini de
an›msatan Ahmet Gürbüz, “Hükümet
a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerini sahte
diflhekimlerine havale ediyor” dedi.

Tüm sa¤l›k hizmetlerinde 
kat›l›m pay›
Daha sonra kürsüye gelen Sa¤l›k ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›
Aksaray fiube Baflkan› Avukat Songül
Beydilli, daha önce Anayasa Mahkeme-
si’nin bu yasan›n hükümlerinin baz›la-
r›n› memurlar yönünden iptal etti¤ini
hat›rlatt›. Beydilli, yap›lan yeni düzen-
lemenin Anayasada iptal edilen gerek-
çelerle iliflkili olmad›¤›na dikkat çeke-
rek, “fiimdi çok daha ac›mas›z bir yasa
tasar›s›yla karfl› karfl›yay›z” dedi.
Toplant›da “Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda Yap›lan
De¤iflikliklerin Sa¤l›k Hakk›na Etkileri”
bafll›kl› bir sunum gerçeklefltiren ‹stan-
bul Tabip Odas› Sa¤l›k Politikalar› Ko-
misyonu üyesi Osman Öztürk, yasan›n
tüm sa¤l›k hizmetleri için kat›l›m pay›
getirdi¤ini söyledi, yasa tasar›s›nda ya-
p›lan de¤iflikliklerin sigortal›lara hiçbir
hak getirmedi¤ine, mevcut haklar›n da
k›s›tlanarak, sa¤l›k hakk›n›n daralt›l-
makta oldu¤una dikkat çekti. 
Toplant›da Türk Tabipler Birli¤i Merkez
Yönetim Kurulu üyesi Ali Çerkezo¤lu
da bir konuflma yaparak, tasar›ya karfl›
emek örgütlerinin bütünlüklü bir flekil-
de mücadele etmesinin önemine vurgu
yapt›. Toplant›ya kat›lan di¤er sivil top-
lum kuruluflu ve siyasi parti temsilcile-
ri sürece iliflkin görüfllerini ve yapacak-
lar› katk›lar› aç›klad›. Toplant›da ayr›ca,
“Sa¤l›¤›m›zdan ve Gelece¤imizden
Vazgeçmeyece¤iz” bafll›¤›yla yürütülen
merkezi mücadeleye ivme kazand›r-
mak amac›yla ‹stanbul’da gerçeklefltiri-
lebilecek etkinlikler görüflüldü. 

Sa¤l›k Emekçileri ve Sosyal Hizmet Sendikas›
Aksaray fiube Baflkan› Avukat Songül Beydilli
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‹ stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Diflhe-
kimleri Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›,
‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›,

‹stanbul Barosu, KESK ‹stanbul fiubeler
Platformu, Türk-‹fl ‹stanbul fiubeler Plat-
formu, D‹SK ‹stanbul Bölge Temsilcili¤i,
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kuru-
lu, ‹stanbul Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müflavirler Odas› 12 Aral›k 2007
tarihinde “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gele-
cek Hakk›” için Galatasaray Lisesi’nden
Taksim Meydan›’na yürüyüfl düzenledi-
ler. 
Sendikalar, sivil toplum kurulufllar›, si-
yasi parti üyelerinin kat›ld›¤› yürüyüfle
Türk Diflhekimleri Birli¤i Genel Baflkan›
Celal Y›ld›r›m ve Merkez Yönetim Kuru-
lu üyeleri, ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤en-
cio¤lu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ‹DO

aktivistleri ve üyeleri de kat›ld›lar. 
Galatasaray Lisesi önünde toplanan ka-
labal›k “Sa¤l›¤›m›z ve sosyal güvenli¤i-
miz tehlikede”, “IMF, AKP sa¤l›¤a zarar-
l›d›r” “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek”
dövizleriyle, sloganlar atarak Taksim
Meydan›’na yürüdüler. Burada ortak ba-
s›n metnini Türk ‹fl ‹stanbul fiubeler
Platformu dönem sözcüsü Haber ‹fl 1
No.lu fiube Baflkan› Levent Dokuyucu
okudu. AKP Hükümeti’nin 2006 y›l› Ma-
y›s ay›nda IMF ve Dünya Bankas› direk-
tifiyle ç›kard›¤› Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun bir kez
daha TBMM gündemine getirildi¤ini
an›msatan Levent Dokuyucu, hüküme-
tin söz konusu yasan›n yürürlü¤ünü da-
ha önce 1 Temmuz 2007 tarihine ertele-
di¤ini, ancak sa¤l›k ve sosyal güvenlik

haklar›n› yok eden bu kanuna karfl› top-
lumun gösterece¤i genel tepkiyi seçim-
ler öncesinde göze alamad›¤›ndan yü-
rürlük tarihini ikinci kez, 1 Ocak 2008
tarihine erteledi¤ini söyledi. Tasar›n›n
yasalaflmas› halinde sa¤l›k ve sosyal gü-
venlik haklar›nda bir dizi kay›plar›n
meydana gelece¤ini belirten Levent Do-
kuyucu, “Biz karfl› ç›karsak yapamazlar”
dedi.
Daha sonra söz alan ‹stanbul Tabip Oda-
s› Baflkan› Özdemir Aktan ise, sa¤l›k
hakk›na ulaflmak için vergi ve prim öde-
menin yeterli olmad›¤›n›, üzerine ilave
ücret ödenmesi gereken bu sistemi dur-
durmak için ‹stanbul’dan bafllayan tep-
kilerin, yurt geneline yay›larak yasa ge-
ri çekilinceye kadar devam edece¤ini
söyledi. 

Herkese sa¤l›k ve 
güvenli gelecek
‹stanbul’da bir araya gelen sendikalar ve meslek 
örgütleri sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›nda
kay›plara neden olan geliflmeler karfl›s›nda “Herkese
Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Hakk›” için yürüdüler. 
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‹ stanbul Diflhekimleri Odas›, ‹stanbul
Tabip Odas›, Türk-‹fl ‹stanbul fiubeler
Platformu, D‹SK ‹stanbul Bölge Tem-

silcili¤i, KESK ‹stanbul fiubeler Platfor-
mu, ‹stanbul Veteriner Hekimleri Odas›,
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kuru-
lu, ‹stanbul Barosu, ‹stanbul Serbest Mu-
hasebeciler ve Mali Müflavirler Odas›,
Sa¤l›k Hakk› Hareketi Derne¤i, Hasta ve
Hasta Yak›n› Haklar› Derne¤i gibi, elliden
fazla sivil toplum kuruluflu, sendika,
meslek örgütü, dernek, siyasi parti ve gi-
riflim bir araya gelerek Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa
Tasar›s›’na karfl› birlikte mücadele etmek
amac›yla "Herkese Sa¤l›k, Güvenlik Gele-
cek Platformu"nu oluflturdu. 
Platformun 27 Aral›k 2007 tarihinde, Ma-
kine Mühendisleri Odas›’nda gerçeklefl-
tirdi¤i bas›n toplant›s›na  ‹stanbul Diflhe-
kimleri Odas› ad›na ‹DO Genel Sekreteri
Ahmet Gürbüz kat›ld›. Toplant›da ortak
bas›n metnini  sunan Türk Tabipler Birli-
¤i Merkez Konseyi üyesi Ali Çerkezo¤lu
yasa tasar›s›n›n yasalaflmas› halinde sa¤-
l›k ve sosyal güvenlik haklar›ndaki ola-
cak de¤iflikliklere iliflkin tespit ve kanaat-
lerini bas›n mensuplar› ve kamuoyuyla

paylaflt›. Sa¤l›k ve sosyal güvenlik talep-
lerine sahip ç›kan bireyler ve kurumlar›
"Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platfor-
mu"na kat›lmaya davet etti.  
“Bütçede ‘kara delik’ yarat›yor ya da ‘sizi
de¤il 20 y›l sonras›n› ilgilendiriyor’ ya-
lanlar›yla bezedikleri tart›flmalara müda-
hil olmam›z›n zaman› geldi, hatta geçi-
yor” diyen  Ali Çerkezo¤lu, yasaya karfl›
sokaklarda, mahallelerde ve iflyerlerinde
çal›flanlar ve  yar›n çal›flacak olan genç-
lerle birlikte mücadelelerini sürdürmeye
kararl› olduklar›n›n alt›n› çizdi. Ali Çerke-
zo¤lu,  toplumun bu konuda bilgilendiril-
mesi ve mücadeleye davet edilmesi yo-
lundaki eylemlerden ilkini ayn› gün ger-
çeklefltirecekleri bilgisini de bas›n men-
suplar›yla paylaflt›.

“Biz karfl› ç›karsak yapamazlar”
“Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platfor-
mu”nun 27 Aral›k 2007 tarihinde düzen-
ledi¤i yürüyüfl ve bas›n toplant›s›na çok
say›da meslek örgütü, sendika, sivil top-
lum kuruluflu ve siyasi parti üyesi kat›l-
d›. Yürüyüfl ve bas›n toplant›s›nda TTB
Baflkan› Gencay Gürsoy, TTB Merkez
Konseyi üyesi Ali Çerkezo¤lu, ‹TO Genel

Sekreteri Hüseyin Demirdizen, ‹TO Yöne-
tim Kurulu üyesi Nazmi Algan, Sa¤l›k ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› Ak-
saray fiube Baflkan› Songül Beydilli, ‹DO
Yönetim Kurulu üyesi Aret Karabulut ile
ÖDP Genel Baflkan› ve ‹stanbul Ba¤›m›z
Milletvekili Ufuk Uras da haz›r bulundu. 
Pertevniyal Lisesi yan›ndaki parkta top-
lanan kalabal›k “Sa¤l›k hakt›r sat›lamaz”,
“AKP sa¤l›¤a zararl›d›r”, “Kahrolsun IMF,
iflbirlikçi AKP”, “Mezarda emekli olmaya-
ca¤›z” sloganlar› atarak Unkapan›’ndan
bulunan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Böl-
ge Müdürlü¤ü binas› önüne yürüdü. Bu-
rada yasa tasar›s›n›n geri çekilmesi için
gerekirse TBMM’ne yürüyece¤i mesaj›n›
verdi. 
TTB Baflkan› Gencay Gürsoy da bir ko-
nuflma yaparak, “Onlar›n ‘kara delik’ de-
di¤ine, biz ‘sosyal devlet’ diyoruz. Bu ‘ka-
ra delik’ elbette kapanmaz. Ancak yanl›fl
giden bir fleyler varsa düzeltilir. Sa¤l›k ve
sosyal güvenlik giderlerini ‘kara de-
lik’olarak de¤erlendirmek etik olarak da
yanl›flt›r” dedi. Toplant› ve yürüyüfl, Hava
‹fl 2 No.lu fiube Baflkan Yard›mc›s› Eylem
Atefl’in platform ad›na ortak bas›n metni-
ni okumas›yla son buldu. 

Elliden fazla sivil toplum kuruluflu, sendika, 
meslek örgütü, dernek, siyasi parti ve giriflim Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’na karfl› 
birlikte mücadele etmek amac›yla "Herkese Sa¤l›k,
Güvenlik Gelecek Platformu"nu oluflturdu. 

Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek
Platformu kuruldu
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‹ stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda ya-

p›lan de¤iflikliklerle ilgili görüflünü ve
yasada yap›lan de¤iflikliklerin diflhe-
kimli¤i hizmetlerine etkilerini ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› Genel Sekreteri Ah-
met Gürbüz de¤erlendirdi. Ahmet Gür-
büz, yasan›n kabul edilemez oldu¤unu
belirterek, yap›lan de¤iflikliklerle birlik-
te zaten kötü durumda olan a¤›z ve difl
sa¤l›¤› göstergelerinin daha da kötü du-
ruma düflece¤ini söyledi.

5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda yap›lan
de¤iflikliklerle ilgili k›sa bir de¤erlen-
dirme yapabilir misiniz?
‹DO 11. Dönem Yönetim Kurulu olarak
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Yasas›’n›n karfl›s›nda oldu¤umuzu
daha önce de belirtmifltik. Yasa 31 Ma-
y›s 2006 tarihinde kabul edildi¤inde, 1
Haziran 2006 tarihinde yapt›¤›m›z ba-

s›n aç›klamas›yla yasaya karfl› oldu¤u-
muzu aç›klad›k ve o dönemin Cumhur-
baflkan› Ahmet Necdet Sezer ile meclis-
te bulunan siyasi partileri Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa-
s›’n›n geri çekilmesi için Anayasa Mah-
kemesi’ne baflvurmaya ça¤›rm›flt›k.
Anayasa Mahkemesi de yasan›n baz›
maddelerini iptal etmiflti. Yasaya karfl›
ç›kmam›z›n en önemli nedeni, bu yasa-
n›n sosyal güvenlik sisteminde hak ka-
y›plar›na yol açmas›, sa¤l›k hakk›n› teh-
dit etmesi ve sosyal devlet anlay›fl›n›
yok etmesidir. 
Gerek Yasa, gerekse flu s›ralar gündem-
de olan de¤ifliklikler kabul edilemez. Ya-
saya göre ülkemizde art›k emekli olmak
neredeyse hayal olacak. ‹flsizli¤in yay-
g›n oldu¤u, ifl güvencesinin olmad›¤› bir
ortamda prim ödeme zorunlulu¤unun
9000 gün say›s›na ç›kar›lmas›n›n elbet-
te kabul edilebilir bir taraf› yok. Emekli
maafllar›n›n düflürülecek olmas› da ya-
sadaki baflka bir olumsuzluk.

Yasada yap›lan de¤ifliklikler sa¤l›k hiz-
metlerini de olumsuz etkileyecek. Bu
yasa di¤er düzenlemelerle birlikte düflü-
nüldü¤ünde sa¤l›k hizmetleri piyasa ko-
flullar›na terk edilecek. Sa¤l›k hizmetle-
rinin her aflamas›nda hastalar muayene-
den tedaviye, hatta son de¤iflikliklerle,
yatan hastalar dahil katk› pay› ödeye-
cekler.

Yasada yap›lan de¤ifliklikler diflhe-
kimli¤i hizmetlerini nas›l etkileyecek? 
Bu yasa diflhekimli¤i hizmetlerine de k›-
s›tlama getiriyor. Yasa’da yap›lan de¤i-
flikliklerle devletin difl protez giderlerini
karfl›lamas›na k›s›tlama getiriliyor. 18-
45 yafl aras› difl protezi yapt›rma hakk›
yasayla kald›r›l›yor. 18 yafl›n› doldurma-
m›fl veya 45 yafl›ndan gün alm›fl kiflile-
rin difl protez tedavi giderlerinin ise an-
cak belirlenecek tutar›n yar›s›n› devlet
karfl›layacak. Mevcut uygulamada, flu
an yürürlükte olan mevzuat›m›za göre
böyle bir k›s›tlama söz konusu de¤il.

Tablo 
daha da

kötüleflecek!
‹stanbul Diflhekimleri Odas› Genel

Sekreteri Ahmet Gürbüz, 5510 Say›l›
yasada yap›lan de¤iflikliklerin zaten

kötü durumda olan a¤›z ve difl sa¤l›¤›
göstergelerini daha da olumsuzlu¤a

sürükleyece¤ini söyledi.



Her ne kadar vatandafl›n difl protez hiz-
metlerine ulaflmas› kolay olmasa da ya-
sada bu bir “hak” olarak bulunuyor. Oy-
sa flimdi yap›lan düzenlemeyle bu sa¤l›k
hakk› ortadan kald›r›lmakta ve yüzde 50
katk› pay› getirilmekte. Ayr›ca yasada
sa¤l›k hizmetlerinin türlerine, miktarla-
r›na, kullan›m sürelerine, ödeme sistem-
lerine ve fiyatlar›na Sosyal Güvenlik Ku-
rumu taraf›ndan her an k›s›tlama getiri-
lece¤ine, kapsam›n daralt›laca¤›na ilifl-
kin maddeler de bulunuyor. Bu durumda
ileride olas› finansman s›k›nt›s› yafland›-
¤›nda kuvvetle muhtemeldir ki, ilk göz-
den ç›kar›lacak sa¤l›k hizmetlerinin ba-

fl›nda diflhekimli¤i hizmetleri gelecek.
Bu tasar›yla, zaten kötü durumda olan
a¤›z ve difl sa¤l›¤› göstergelerimiz çok
daha kötü duruma düflecek. Sonuç ola-
rak, daha önce karfl› oldu¤umuz bu yasa-
da Anayasa Mahkemesi’nin iptalinden
sonra yap›lan de¤ifliklikler bir önceki
yasay› bile aratacak nitelikte.

Yasayla ilgili, bundan sonra yapaca¤›-
n›z etkinlikler ve eylemler neler ola-
cak?
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’na karfl› ‹stanbul
Sa¤l›k Meslek Odalar› olarak birlikte ha-
reket etme noktas›nda tam bir görüfl bir-
li¤i içindeyiz. 2007 y›l›nda Mart ay› bo-
yunca ‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar›
olarak “beyaz eylemler” bafll›¤›nda bir
dizi etkinlik ve eylemler düzenlemifltik.
11 Mart 2007 tarihinde de sa¤l›k meslek
odalar›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n kat›l›m›,
sendikalar ve sivil toplum kurulufllar›-
n›n deste¤iyle Ankara’da Sa¤l›k Bakanl›-
¤› önünde bir Beyaz Miting gerçeklefltir-
miflti. 
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’nda yap›lan de¤i-
flikliklerle ilgili emek ve meslek örgü-
tleri, 3 Aral›k 2007 tarihinde, Ankara’da

“Sa¤l›¤›m›zdan ve Gelece¤imizden Vaz-
geçmeyece¤iz” bafll›kl› bir bas›n toplan-
t›s› düzenleyerek yasayla ilgili görüfl,
öneri ve taleplerini kamuoyuyla paylafl-
t›. ‹stanbul’da 9 Aral›k 2007 tarihinde
meslek örgütleri ve sendikalar olarak
sivil toplum kurulufllar› ve siyasi parti-
lerin temsilcileriyle bir toplant› düzen-
lendik. Toplant›da “Sa¤l›¤›m›zdan ve Ge-
lece¤imizden Vazgeçmeyece¤iz” bafll›-
¤›yla yürütülen merkezi mücadeleye iv-
me kazand›rmak için ‹stanbul’da ger-
çeklefltirilebilece¤imiz etkinlikleri gö-
rüfltük. Al›nan karar do¤rultusunda 12
Aral›k 2007 tarihinde Galatasaray Lisesi

önünden Taksim Meydan›’na bir yürü-
yüfl yapt›k. 
Bundan sonra da sa¤l›k meslek odalar›
olarak sa¤l›k çal›flanlar›, sendikalar ve
sivil toplum kurulufllar›yla, yasan›n geti-
rece¤i olumsuz etkileri kamuoyuna du-
yurabilmek için eylemler ve etkinlikler
düzenlemeye devam edece¤iz. Bu an-
lamda, üyelerimizin destek ve kat›l›mla-
r› bu mücadeleye güç katacakt›r.

Yasaya karfl› ç›kmam›z›n en önemli nedeni, bu
yasan›n sosyal güvenlik sisteminde hak 

kay›plar›na yol açmas›, sa¤l›k hakk›n› tehdit etmesi
ve sosyal devlet anlay›fl›n› yok etmesi.
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“Sa¤l›¤›m›zdan ve Gelece¤imizden 
Vazgeçmeyece¤iz” bafll›¤›yla yürütülen
merkezi mücadelenin ilk ad›m› 12 Aral›k’ta
Galatasaray Lisesi önünden bafllat›lan
yürüyüflle at›ld›.
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5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas› Yasas›’nda yap›lan de¤ifliklik-
ler ve yasan›n genel sa¤l›¤a etkilerinden
bahseder misiniz?
5510 say›l› yasa 31 May›s 2006 tarihinde ka-
bul edildi, 15 Haziran’da Resmi Gazete’de ya-
y›nland›. fiu anda bu kanunda de¤ifliklik ya-
pan bir kanun tasar›s› var. Gerekçesi, yasa-
n›n baz› hükümlerini Anayasa Mahkeme-
si’nin iptal etmifl olmas›. Yeni kanun tasar›s›
bu aç›dan çok ilginç. Yap›lan de¤iflikliklerle
genel sa¤l›k sigortas› büyük ölçüde yeniden
oluflturuluyor. Ayr›ca bu de¤iflikliklerin Ana-
yasa Mahkemesi’nin iptal karar›yla da ilgisi
yok. Asl›nda hükümetin daha önce kafas›nda
olup, yapamad›¤›n› bu f›rsattan istifade
ederek yapmaya çal›flt›¤›n› görüyoruz. 

Yasada yap›lan yeni düzenlemede sigortal›-
lar için iyilefltirici hiçbir fley yok!
5510 say›l› yasa emeklilik yafl›n›, prim öde-
me gün say›s›n› emeklili¤i imkans›z k›lacak
flekilde art›r›yor, emekli maafllar›n› da düflü-
rüyordu. Ama Hükümet’in propaganda ola-
rak öne ç›kard›¤›, iyilefltirme dedi¤i birkaç
madde de olsa vard›. 18 yafl alt› nüfusu prim
ödeme zorunlulu¤u olmadan, genel sa¤l›k si-
gortas› kapsam›na al›yordu mesela. Ayr›ca,
emzirme ödene¤ini önceki duruma göre art›-
r›yordu. fiu anda gündemde olan kanun tasa-
r›s›na bakt›¤›m›z zaman ise -genel sa¤l›k si-
gortas› hükümleri için konufluyorum ama,

emeklilik için de ayn› fley söylenebilir- tek bir
olumlu düzenleme yok. 5510 say›l› yasan›n
tek bir maddesinde sigortal›lar için daha iyi-
lefltirici hiçbir fley yok. Tersine hep geri götü-
rüyor. 

Bütün sa¤l›k hizmetlerinden kat›l›m pay›
al›nacak.
Bir önceki kanunda Türkiye’de ilk defa sos-
yal güvenlik mevzuat›na “fark ödemesi” diye
bir tan›m girmiflti. Otelcilik hizmetleri ve ö¤-
retim üyesinin verdi¤i sa¤l›k hizmetleri için
sigortal›lardan prim ve kat›l›m pay› d›fl›nda
fark ödemesi de al›nacakt›. fiimdi o “fark öde-
mesi” –art›k “ilave ücret” tabiri kullan›l›yor
ki bu daha do¤ru bir ifade- bütün sa¤l›k hiz-
metlerine yayg›nlaflt›r›l›yor. Art›k özel sa¤l›k
sektöründen genel sa¤l›k sigortas›n›n alaca¤›
hizmetlerin hepsinde fark ödemesi al›nacak.
Bu oran›, belirlenen fiyat›n yüzde 20’si ola-
rak tan›mlam›fl madde. Ama bir di¤er f›kraya
göre, belirli koflullarda üç kat›na ç›kabilecek.
Türkiye’de ilk defa, sosyal güvenlik mevzu-
at›nda bütün sa¤l›k hizmetleri için ilave bir
ücret geliyor. 
fiu ana kadar sosyal güvenlik mevzuat›nda
ayakta tedavilerde vatandafl kat›l›m pay› ödü-
yordu. Bir de ortez, protez ve iyilefltirme araç
gereçlerinde. fiimdi bunun bütün sa¤l›k hiz-
metlerine yay›ld›¤›n› görüyoruz. Yatarak te-
davilerde de kat›l›m pay› ödenecek. fiu an
için bu yüzde 1 olarak tespit edilmifl. Bir de

5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu’nda yap›lan de¤iflikliklerin sa¤l›k hakk›na 
etkilerini, ‹stanbul Tabip Odas› Sa¤l›k Politikalar›
Komisyonu üyesi Osman Öztürk’le konufltuk. Osman
Öztürk, yasada yap›lan de¤ifliklikte sigortal›lar lehine
hiçbir düzenleme yap›lmad›¤›n›, bütün toplumsal güçlerin
yasaya karfl› durmas› gerekti¤ini savunuyor.

fiimdi de¤ilse,
ne zaman?
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tavan konulmufl. Ama burada oranlar›n ve tavanlar›n anlam› ol-
mad›¤›n› biliyoruz. Çünkü bir kez kural olarak konuldu¤u za-
man yar›n öbür gün bu oranlar yükselecek. Bunu bütün dünya-
dan da biliyoruz. 
Geçen dönemde hekim ve diflhekimi muayene ücreti 2 YTL,
ayaktan tedavilerde verilen ilaçlarda kat›l›m pay› yüzde 10-20
aras›ndayd›. Ama kanun daha uygulamaya geçmeden flimdiden
bu miktar› 5 kat›na ç›karma yetkisi al›nm›fl durumda. Buradan
hareketle, sistem uygulanmaya bafllad›¤›nda bir yandan prim
oranlar› ve kat›l›m paylar›n›n artaca¤›, öte yandan hizmet paket-
lerinin daralt›laca¤› görülüyor. Zaten üçüncü bir düzenleme de
hizmet paketiyle ilgili yap›lm›fl. 

Sa¤l›k hizmetlerin hangilerinin, ne sürede, ne miktarda si-
gorta taraf›ndan karfl›lanaca¤› kurum taraf›ndan belirlene-
cek?
5510 Say›l› Kanun’da hemen bütün sa¤l›k hizmetleri kapsam
içinde tan›mlanm›flt›. Birkaç istisna vard›. Bir tanesi estetik
amaçl› cerrahi müdahaleler, di¤eri de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n t›bbi
tedavi ya da ürün olarak kabul etmedi¤i hizmetler. As›l ilginci,
sizinle ilgili olan bölüm: 18-45 yafl aras›nda difl protezlerini, san-
ki bunlar sa¤l›k hizmeti de¤ilmifl, sanki bunlar estetik amaçl›y-
m›fl gibi kapsam d›fl›nda b›rakm›fl ve 18 yafl alt› ile 45 yafl üstü
protezlerde de yüzde 50 kat›l›m pay› getirmiflti. Bunun d›fl›nda,
kanunda hemen hemen bütün sa¤l›k hizmetleri sigorta kapsa-
m›nda say›lm›flt›. Ancak bu say›lan hizmetlerin hangilerinin, ne
sürede, ne miktarda sigorta taraf›ndan karfl›lanaca¤› kurum ta-
raf›ndan belirlenecekti. Oysa bir önceki kanunda “kurum bunu
belirlemesi için bilimsel komisyonlar kurar” deniyordu. fiimdi
bak›yoruz: ”Bilimseli” ç›karm›fllar, “komisyon kurabilir” deni-
yor. Yani yasa tasla¤›, kurumun temel teminat paketini daralt-
ma yetkisini art›rm›fl vaziyette. 

Emeklilerden sa¤l›k primi al›nacak.
Hükümet daha önce “emeklilerden genel sa¤l›k sigortas› primi
al›nmayacak” demiflti. Ama flimdi bak›yoruz: Ba¤-Kurlulardan
yüzde 10 sa¤l›k sigortas› primi al›nacak. Ba¤-Kurlular emekli-
lik için prim öderlerken sa¤l›k için prim ödemeyebilirlerdi.
Öderlerse sa¤l›k hizmeti al›rlar, ödemezlerse alamazlard› ama
emekli olduklar›nda sa¤l›k hizmeti alma haklar› vard›. fiimdi o
sa¤l›k hizmeti almaya hak kazanm›fl insanlar›n dosyalar›na
bak›lacak; e¤er 10 y›l sa¤l›k primi ödemediyse, 10 y›l boyun-
ca maafl›n›n yüzde 10’u sa¤l›k primi olarak kesilecek. 

Emzirme ödene¤i düflürülüyor.
Yasadaki yeni bir düzenleme de emzirme ödene¤iyle ilgili. Ge-
çen dönem “emzirme ödene¤ini alt› ay, asgari ücretin üçte biri
olarak art›rd›k” propagandas› yap›yorlard›. fiimdi bak›yoruz,
mali nedenlerle bir defaya düflürmüfller. Burada düflürüp, düflür-
memenin ötesinde yöntem önemli. Bu kanun uygulamaya geç-
se, gerçekten de emzirme ödene¤i sosyal güvenlik kurumu için
çok büyük bir yük olsa anlafl›labilir, tart›fl›labilir. Ama daha yü-
rürlü¤e girmedi. Anne sütü t›pta yeniden keflfedildi. Dünya Sa¤-
l›k Örgütü destekliyor, bütün t›p otoriteleri anne sütünü tavsiye

ediyor, Sa¤l›k Bakanl›¤› anne sütünü destekliyor; Çal›flma Ba-
kanl›¤› diyor ki, “sigortal›n›n çocu¤unu emzirmesi için alt› ay
fazla, bir ay yeter”. Sa¤l›k hakk› 5510 Say›l› Yasa’da zaten k›s›t-
lan›yordu. Kanunda yap›lan yeni düzenlemede hükümetin daha
ileri bir ad›m at›p yasa henüz uygulanmaya bafllamadan daha da
k›s›tlamaya bafllad›¤›n› görüyoruz ki, bu gerçekten bütün top-
lum için çok tehlikeli bir geliflme.

Yasada yap›lan yeni düzenlemelerin pek ço¤u Anayasa
Mahkemesi karar›n›n gerekçesiyle ilgili de¤il. Bunun nede-
nini nedir?
Bu konu Türkiye’de 60 y›l boyunca konuflulmufltur. Yar›m dü-
zine de tasar› Meclis’e gelmifl, gitmifltir ama kimse bunu ger-
çeklefltirememifltir. Çünkü bunun siyaseten maliyetinin yük-
sek olaca¤› bilinir. Hükümet bir önceki dönemde bu nedenle,
siyaseten kendilerine bir zarar gelmemesi için mümkün oldu-
¤unca genel çerçeveyi çizdi. ‹flin vatandafl aç›s›ndan can yak›-
c› ad›mlar›n› atmad›. fiimdi Anayasa Mahkemesi karar›n› f›rsat

Anne sütü t›pta yeniden 
keflfedildi. Dünya Sa¤l›k Örgütü
destekliyor, bütün t›p otoriteleri 
anne sütünü tavsiye ediyor, Sa¤l›k
Bakanl›¤› anne sütünü destekliyor;
Çal›flma Bakanl›¤› diyor ki, 
“sigortal›n›n çocu¤unu emzirmesi
için alt› ay fazla, bir ay yeter”.



bilip daha ileri bir ad›m at›yorlar. 

Anayasa Mahkemesi genel sa¤l›k si-
gortas›n› sigortal›lar aç›s›ndan liberal
yorumlad›.
Yap›lan düzenlemelerin Anayasa Mahke-
mesi kararlar›yla ilgisi yok ama, gözüktü-
¤ü kadar›yla Anayasa Mahkemesi karar-
lar›ndan da cesaret alm›fl vaziyetteler.
Anayasa Mahkemesi genel sa¤l›k sigor-
tas›n› memurlar aç›s›ndan iptal etti ama

di¤er sigortal›lar aç›s›ndan da çok liberal
yorumlad›. Özellikle difl protezleriyle ilgi-
li itiraz vard›. Anayasa Mahkemesi “k›s›t-
lanabilir” dedi. Kararda kulland›¤› çok il-
ginç bir cümle var; “Normalde kiflilerin
kendilerinin karfl›lamas› gereken sa¤l›k
giderlerini devlet genel sa¤l›k sigortas›y-
la karfl›lad›¤›na göre, istedi¤i kadar kat›-
l›m pay› alabilir.” Bu yoruma göre, nor-
malde devletin vatandafl›n sa¤l›k giderini
karfl›lamas› için hiçbir yükümlülü¤ü yok.
Devlet istedi¤i gibi s›n›rlayabilir, istedi¤i
kadar da kat›l›m pay› koyabilir. 
Geçmifl dönemde biz genel sa¤l›k sigorta-
s›na itiraz ederken “Bunun ad› ‘genel
sa¤l›k sigortas›’ de¤il ‘asgari sa¤l›k sigor-
tas›’d›r” diyorduk. Anayasa Mahkeme-
si’nin de karar› bu yönde. “Asgari sa¤l›k
hizmetidir bu” diyor ve buradan yola ç›-
karak yap›lan itirazlar› reddediyor. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu liberal yo-
rumuna dayanarak yasada çok daha
genifl düzenlemeler yap›labilir o za-
man. 
Anayasa Mahkemesi’nin karar›, sonuçla-
r› itibar›yla sa¤l›k hakk›n›n s›n›rs›zca s›-
n›rlanabilece¤ini kabul etmifl oldu. Asl›n-
da Anayasa Mahkemesi’nin bu yorumu,
e¤er bundan sonra da geçerli olacaksa,
Türkiye’de sa¤l›k hakk›n› hukuki

olarak koruyacak bir mekanizma yok ar-
t›k. 

Otelcilik ve ö¤retim üyesi hizmeti için
fark ödenecek.
Teferruat gibi gözüküyor ama Anayasa
Mahkemesi otelcilik hizmetlerinde fark
ödenmesine yap›lan itiraz› reddederken,
otelcilik hizmetlerini yanl›fl yorumlam›fl.
Diyor ki: “Özel oda fark›d›r bu para, al›na-
bilir.” Halbuki otelcilik hizmetleri özel

oda fark›yla s›n›rl› de¤ildir. Bir hastanede
tedavi d›fl›nda verdi¤iniz, bar›nma, yeme,
içme gibi her tür hizmetlerdir. 
Ö¤retim üyesi hizmeti fark› al›nmas›na
gelince, san›yorum ki bu tasar›y› haz›rlar-
ken hiç hekim görüflü almad›lar. Yasa ta-
mamen iflletmeci mant›¤›yla, kâr-zarar,
mali dengeler üzerinden haz›rlanm›fl. Di-
yorlar ki, “Vatandafl›n bir hastal›¤› var
ama sa¤l›k oca¤›na gitmiyor da kendi ter-
cihiyle üniversite hastanesine gidiyorsa
ayr›ca para ödesin.” Bence böyle durum-
larda kat›l›m paylar› daha da art›r›labilir,
hatta sigorta hiç ödemeyebi-
lir. 
Ama gerçek öyle de¤il.
Diyelim ki hiper-
tansiyon hastas›-
s›n›z ve takip ve
tedaviniz sa¤l›k
oca¤›nda yap›l›-
yor. Ama hastal›-
¤›n seyri esna-
s›nda bazen
öyle bir
an ge-
l i r

ki y›llard›r ald›¤›n›z ilaçlarla art›k tansiyo-
nunuz kontrol alt›nda tutulamaz olur.
Baflka bir fley gelifliyor, organlarda sorun-
lar ç›kmaya bafll›yor. Diyelim ki devlet
hastanesine gittiniz ve orada da çözülemi-
yor. Siz de üniversite hastanesine gitmek
zorunda kal›yorsunuz. Bu sizin istedi¤i-
niz bir fley de¤il, fakat Kanuna göre bu-
nun için de ayr›ca para ödemek zorunda
kal›yorsunuz.

Türkiye ve dünyadaki sa¤l›k finansman
sistemlerini karfl›laflt›rabilir misiniz?
Dünyadaki durumla Türkiye’deki du-
rum aras›nda bir paralellik var m›?
Hemen her ülkenin kendine ait bir finans-
man sistemi var. Kabaca karfl›laflt›r›rsak
dünyada sa¤l›k hizmetleri finansman› sis-
temlerinde genel vergiler, kamu sa¤l›k si-
gortac›l›¤›, özel finansman ve birçok ülke-
de karma sistemler var. Özel sa¤l›k sis-
temlerinin yayg›n oldu¤u iki örnek verile-
bilir: Bir tanesi en az geliflmifl ülkeler,
Sahra Alt› Afrika gibi. Asl›nda sistem yok,
do¤ru düzgün hükümet yok, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› da yok. 
Bir di¤eri ABD. Onu tart›flacak de¤iliz. Ki-
fli bafl›na düflen sa¤l›k harcamas› 6400
USD’ye ç›kt›, 50 milyon kiflinin sa¤l›k si-
gortas› yok. Michael Moore’un “Hasta” fil-
mi çok güzel, oradaki özel sigortalar›n
yapt›klar›n› gösteriyorlar. Her türlü para-
y› yat›r›yorsunuz, hastaland›¤›n›z zaman
sigortan›z› kesiyorlar. 
Kamu sa¤l›k sistemlerini de s›n›fland›r›-
yoruz. Bir tanesi kökenini ‹ngiltere’den
alan Beveridge Sistemi; vergilerden finan-
se edilen bir sistem. Di¤eri de Almanya
kökenli Bismark Modeli, 1880’lerde kuru-
lan, sigortadan finanse edilen bir sistem. 
Dünyadaki örneklere bakt›¤›m›z zaman
tarihsel birikimlerine göre de¤ifliyor. ‹n-
giltere, Danimarka, ‹skandinav ülkelerin-
de sa¤l›k hizmetleri bütçeden finanse edi-
liyor. Bize benzeyen ülkeler, Portekiz, ‹s-
panya, ‹talya ve Yunanistan 1970’lerde
askeri darbelerden ç›kt›klar› dönemde
Bismark modelinden Beveridge modeline
geçtiler. Sigortayla finansmandan, ver-
giyle finansmana geçtiler. 
Dünyada bunun tersine giden üç yer
var: Bir tanesi eski sosyalist ülkeler,
biri ‹srail, bir di¤eri de Türkiye. O
yüzden de bizdeki e¤ilim dünyan›n

dosya
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Türkiye’de uygulanan yeni liberal program›n Aflil
Topu¤u sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›ndaki 

düzenlemeler. Sa¤l›kla ilgili at›lan her ad›m›n 
zararlar› do¤rudan yans›yor. O yüzden bu yasa 
tasla¤› toplumu çok yak›ndan ilgilendiriyor.
Toplumun kendi taleplerini yans›tmas› için çok
uygun bir zemin var. 
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her yerinde ayn› de¤il. fiu da söylenebilir:
Bizde sa¤l›kta finansman›nda yap›lmaya
çal›fl›lan fley giderek daha çok ABD mode-
line benziyor. 

Genel sa¤l›k sigortas› kimleri kaps›yor?
Diyorlar ki; “Genel sa¤l›k sigortas› herke-
si kapsayacak.” Ama bak›yorsunuz yasa-
ya, kay›t d›fl› iflgücünü kapsamayacak, ifl-
sizlerin sadece iflsizlik sigortas› olan çok
küçük bir kesimini kapsayacak, geri ka-
lan 15 milyonu kapsamayacak, k›rsal nü-
fusu prim öderse kapsayacak. “Yoksulla-
r›n primini ben ödeyece¤im” diyor. Yasa-
ya bakt›¤›m›zda, asgari ücretin üçte birin-
den afla¤› alan› yoksul kabul ediyorlar.
Yani kifli bafl›na ayl›k geliri 139,6
YTL’den afla¤›ysa o zaman kapsayacak.
Onun d›fl›ndaysa yoksulluk testini geçe-
miyor. Diyelim yaln›z yaflayan bir insan›n
ayda eline 140 YTL ücret geçiyor. Elinden
73 YTL’sini zorla alacaklar. Elinde kalan
67 YTL ile “sa¤l›kl› bir flekilde” geçine-
cek. 18 yafl alt› çocuklar›n prim ödeme zo-
runlulu¤u olmadan sigortal› olaca¤› özel-
likle söylenip duruyor. Bu asl›nda bir çe-
liflki. E¤er herkesten prim alacaksan›z,
alamad›¤›n›z› da devlet verecekse, yani
sistem bütün yetiflkinleri kapsayacaksa
onlar›n çocuklar›n› da zaten kapsayacak.
O zaman 18 yafl alt› nüfus için ayr› düzen-
leme yapmaya gerek yok ki. Ama yasay›
yapanlar asl›nda sistemin herkesi kapsa-
mayaca¤›n› bildikleri için böyle bir mad-
de koydular.

Türkiye’de ciddi bir kay›t d›fl› iflgücü
var. Peki kay›t d›fl› iflgücünün primi na-
s›l ödenecek?
Kay›t d›fl› sektörde çal›flan sistem içine gi-
remiyor, ifli var gözüküyor ama orada pri-
mi yatmad›¤› için sigorta hizmeti de ala-
m›yor. K›rsal kesimde yaflayanlar da pri-
mini ödeyemedi¤inde üzümüne, tah›l›na,
bu¤day›na el konulacak. Yine yasadaki
çok vahfli düzenlemelerden biri, e¤er
prim borcu varsa acil sa¤l›k hizmeti d›fl›n-
da hizmet alamayacak.

Koruyucu hekimlik hizmetleri ne ola-
cak?
Bireysel koruyucu hekimlik hizmetleri
yasa kapsam›nda. Afl›lar, serumlar gibi.
Ancak sigorta sisteminde koruyucu he-

kimlik hizmetleri çok s›k›nt›l›d›r. Çünkü
sigorta esas›nda tedaviye yönelik bir sis-
tem, bu durumuyla koruyucu hekimlik
hizmetlerinin kime nas›l verilece¤i belli
de¤il. Zaten yasadaki temel s›k›nt›lardan
biri de bu. Hastal›k sigortas› oldu¤u için
sa¤l›k harcamalar› artacak, para as›l ola-
rak ilaç, teknoloji ve özel flirketlere gide-
cek. fiunu da biliyoruz ki, özellefltirme
sa¤l›kta dipsiz bir kuyu. Oraya istedi¤in
kadar para yat›r›yorsun ama sa¤l›k olarak
geriye dönmüyor. Hastay› hastaland›ktan
sonra yakalay›p tedavi etmek harcamala-
r› müthifl art›r›c› bir fley. 
Öte yandan, Kamu Hastaneleri Birli¤i Ya-
sas›, Meclis’in gündeminde. Kamu hasta-
neleri yeniden yap›land›r›l›yor. Asl›nda
bu bir özellefltirme yasas›; Sa¤l›k Bakanl›-
¤› hizmet sunumundan ç›k›yor. Bunu flöy-
le ifade ediyorlar: “Kürek çeken de¤il, dü-
men tutan bir bakanl›k”. Böylece, Bakan-
l›¤›n elinde bir e¤itim hastaneleri kala-
cak, bir de özellefltiremeyecekleri, flirkete
dönüfltüremeyecekleri, en yoksullar›n git-
ti¤i hastaneler. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Yasas› uzun bir zamand›r gündem-
de. Fransa ve Yunanistan’da buna ben-
zer bir yasan›n ç›kar›lmak istenmesi
üzerine iki ülkede genel grev yap›ld›.
Toplumun bu yasaya karfl› gelmesini
sa¤layacak etkin bir kampanya nas›l
yap›lmal›? 
Örgütsüz bir toplum olman›n dezavantaj-
lar›n› yafl›yoruz. Burada örgütlerin tutum-
lar› öne ç›k›yor. Örgütlerle ilgili birçok de-
¤erlendirme yap›labilir ama burada yafla-
nan temel s›k›nt›lardan biri bence 12 Ey-
lül’de bize yap›flm›fl olan, t›ptaki ad›yla
“ö¤renilmifl çaresizlik sendromu”. Bütün
örgütlerde yayg›n olarak böyle bir s›k›nt›
yaflan›yor. “Bütün bu yap›lanlar›n arka-
s›nda AKP ve IMF var; buna karfl› ç›kama-
y›z, bir fley yapamay›z” duygusunu afla-
mazsak çok zorlan›r›z. Türkiye’de uygula-
nan yeni liberal program›n Aflil topu¤u
sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›ndaki dü-
zenlemeler. Sa¤l›kla ilgili at›lan her ad›-
m›n zararlar› do¤rudan yans›yor. O yüz-
den bu yasa tasla¤› toplumu çok yak›n-
dan ilgilendiriyor. Bu anlamda toplumun
kendi taleplerini yans›tmas› için çok uy-
gun bir zemin var. 

Bu kadar 
tesadüf olur mu?

Toplumsal bedeli bu kadar yüksek
bir sistem olan Genel Sa¤l›k Sigor-
tas›nda neden ›srar ediliyor?
‹flin püf noktas› da bu zaten. Dünya-
da sürdürülen yeni liberal politika-
lar Türkiye’de de 20-25 y›ld›r uygu-
lan›yor. Sa¤l›k ve sosyal güvenlik
sistemi de sürecin bir parças› olarak
piyasa koflullar›na terk ediliyor. Bu
program› IMF ve Dünya Bankas› da-
yat›yor. Burada IMF ve Dünya Ban-
kas› derken, o kurumlar› fleytanlafl-
t›ran ve d›flarl›kl› kabul eden bir
yerden, milliyetçi-ulusalc› bir söy-
lemle konuflmuyorum. IMF durduk
yerde zorlam›yor. ‹ç ve d›fl sermaye-
nin bir ç›kar› var burada. AKP’nin
uygulad›¤› Sa¤l›kta “Dönüflüm”
Program›’yla sa¤l›k çok kârl› bir
alan haline geldi ve bu iflten nema-
lanan bir sermaye grubu olufltu. 
AKP iktidar› befl y›ld›r uyguluyor bu
program›. Kim kârl› ç›kt› bu prog-
ramdan? Bak›yorsunuz; özel sa¤l›k
sektörü kârl› ç›kt›. Özel sa¤l›k sek-
töründe en çok kim kârl› ç›kt›? Bak›-
yorsunuz; befl y›l önce 70 yatakl›
hastanesi olan bir hastane grubu-
nun, 1200 yatakl› befl hastanesi var
bugün. Befl tane daha aç›lmak üze-
re; 2008-2009’da 30’a tamamlama-
y› planl›yor, sonra da 80’e ç›kacak.
Bak›yorsunuz, ortaklardan birinin
iktidarla yak›nl›k, h›s›ml›k iliflkisi
var. Spekülatif oldu¤u için onu geçi-
yorum. Bak›yorsunuz, di¤er ortak
iktidar partisi üyesi bir politikac›.
Ayn› zamanda sosyal güvenlik ku-
rumuyla özel hastaneler aras›ndaki
iliflkileri düzenleyen kuruluflun da
bafl›nda.  ‹ktidar partisi bir sa¤l›k
program› uyguluyor; bu arada ayn›
partinin üyesi bir politikac›ya Tanr›
“yürü ya kulum” demifl. O politikac›
da sa¤l›kta sürekli yat›r›mlar yap›-
yor, gelifltikçe gelifliyor. fiimdi bu
kadar tesadüf olur mu?
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Evlerinizde ve ifl yerlerinizde yüzde
50 daha az enerji ve su tüketmek
ister misiniz? ‹flte bunun için neler
yapman›z gerekti¤ine dair küçük 
hat›rlatmalar... 

E vlerimizde elektrik ve suyu verimli olarak kullanmam›z
mümkün. Elektrik ve sular›m›z› israf etmeden verimli
olarak kullanmak için öncelikle al›flkanl›klar›m›z› de¤ifl-

tirmemiz gerekir. 
Elektrikli ev aletlerini (f›r›n, ocak, buzdolab›, derin dondurucu,
çamafl›r ve bulafl›k makinesi ve ayd›nlatma lambalar›n›) sat›n
al›rken sadece ucuz olmas›na bakarak karar vermek do¤ru de-
¤ildir. Evimizde kulland›¤›m›z ev aletlerinin iflletme maliyetini
de (elektrik enerjisi ve su vb.) düflünmemiz gerekir.
Evlerimize sat›n alaca¤›m›z/ald›¤›m›z su tüketen ev aletlerinin
de (çamafl›r ve bulafl›k makinesi, musluklar, rezervuarlar) ve-
rimli su tüketmelerine dikkat etmeliyiz. En basiti, tuvalet rezer-
vuar› sat›n al›rken sadece ucuz olmas›na bakmamal›, ayn› za-
manda her boflaltmada ne kadar su tüketti¤ine de bakmal›y›z.

Yeryüzünün üçte ikisi su oldu¤u halde bunun sadece yüzde
0,3’ünün içilebilir su oldu¤u unutulmamal›d›r. ‹çme suyunu ve-
rimli kullanmak gerekir. Geliflmifl ülkelerin ço¤unda bugün gün-
lük su tüketimi kifli bafl›na 75-125 litreyken, ‹stanbul’da bu de-
¤er 150-200 litredir. 

Is›t›c›lar
� Oturma odas›n›n s›cakl›¤›n›n 20 Co’den fazla olmas›na mü-

saade etmeyin. Yatak odan›z›n s›cakl›¤›n› 17 Co’de tutun.
Oturma odas›nda 1 Co’lik s›cakl›k düflürme yüzde 5’lik yak›t
tasarrufu sa¤lar.

� Sadece kulland›¤›n›z odalar› ›s›t›n.
� ‹htiyac›n›z yoksa ›s›t›c›y› açmay›n. Hafta sonlar› veya tatil

günleri evinizden ayr›l›yorsan›z ›s›t›c›n›n veya radyatörün



vanas›n› kapat›n. Bofl daireyi ›s›tmak
israft›r.

� Is›t›c› veya radyatörlerinizin önüne
kesinlikle eflya koymay›n. S›cak hava
hareketini önlemeyin. Aksi durumda,
›s›nmak için daha fazla enerji harcar-
s›n›z.

� Pencerelerinizden günefl çekildi¤i za-
man ›s›n›n kaçmas›n› önlemek için
perdelerinizi kapat›n. Kapal› ve uy-
gun perdeler pencerelerden ›s› kayb›-
n› yüzde 25 oran›nda önler. Perdeler
radyatörlerin üzerini örtmemelidir.

� K›fl aylar›nda kap› ve pencereleri ras-
gele açmay›n. D›fl kap› ve pencereleri
açt›¤›n›z zaman hemen kapatmay›
unutmay›n. 

� Radyatör ba¤lant› borular›n›n su s›z-
d›r›p s›zd›rmad›¤›n› kontrol edin. S›-
z›nt›lar› hemen tamir ettirin.

� Gündüz odan›z› havaland›rmak istedi-
¤inizde tüm pencereleri ayn› anda
aç›n. Yar›m saat havalanmas›na mü-
saade edin ve sonra tekrar hepsini ka-
pat›n. Bu esnada ›s›t›c›n›z› mutlaka
kapat›n.

� Pencerelerinizin cam›n› mutlaka çift
cam yapt›r›n. 

� K›fl aylar›nda radyatörün üzerine
mermer ve çamafl›r gibi herhangi bir
malzeme kesinlikle koymay›n. Radya-
törün üzerinde çamafl›r kurutmay›n.

� K›fl aylar›nda odalarda kesinlikle ça-
mafl›r kurutmay›n. Odalar›n›z buhar
içindeki zararl›, toksik gazlarla dolar.

� Binan›z›n koridorlar›n› ›s›tmay›n. Ko-
ridorlar›n›zda radyatör varsa lütfen
kapal› tutun veya kapat›n.

Ayd›nlatma
� Kompakt floresan lambalar normal

lambalardan befl kat daha az enerji tü-
ketir ve 10 kat daha uzun ömürlüdür.

� Enerji koruyucu lambalar sat›n alarak
ayd›nlatma maliyetini yüzde 75 azal-
tabilirsiniz.

� Yüksek fiyata sat›n ald›¤›n›z kompakt
floresan lambalar› iki y›lda amorti
edebilirsiniz.

� Normal lambalar enerjinin önemli
miktar›n› ayd›nlatmada de¤il, ›s›tma-
da tüketir.

� Kullanmad›¤›n›z odan›n lambalar›n›
kapat›n.

� Bina d›fl› ayd›nlatma lambalar›n› sa-
dece gerekti¤i zaman kullan›n.

� Daha büyük lambalar daha fazla
ayd›nl›k üretemez.

� Odadan ayr›ld›¤›n›z zaman lambalar›
kapat›n.

� Lambalar›n daha iyi çal›flmas› için ku-
ru bezle temizleyin. Kirli ve tozlu lam-
balar yüzde 25 daha fazla enerji tüke-
tir.

� Binan›z›n koridorlar›nda  zaman ayar-
l› çal›flan, kompakt floresan lambalar
kullan›n.

Su ›s›t›c›lar›
� S›cak su tank›na dokundu¤unuzda bir

s›cakl›k hissediyorsan›z termosifonu-
nuzun çevresini yal›t›n/yal›tt›r›n.
Böylece yüzde 10 enerji tasarrufu
sa¤lam›fl olursunuz.

� Su s›z›nt›lar›n› tamir edin veya ettirin.
S›cak suyunuzda s›z›nt›, y›lda tonlar-
ca suyun ve enerjinin israf edilmesi
demektir.

� Su ›s›t›c›n›z› s›cak su kullan›lan yere
yak›n kurun. Aksi durumda s›cak su,
istedi¤iniz yere gelinceye kadar bir
miktar so¤ur. Is› kayb›n› azaltmak
için s›cak su borular›n›z› yal›t›n.

� Fazla miktarda enerji tüketen yal›t›m-
s›z eski su ›s›t›c›lar›n›z› iptal edin.
Yüksek verimli, yal›t›ml› su ›s›t›c›lar›
sat›n al›n.

� Is›t›c›n›zda s›cakl›k/bas›nç tahliye va-
nas› olmal›. Bu vana evinizin ve ›s›t›-
c›n›z›n zarar görmesini önler.

� Tatil günleri evden ayr›lmadan önce
›s›t›c›n›z› mutlaka kapat›n.

� Su ›s›t›c›s› sat›n al›rken verimli ömür
maliyetini mutlaka hesaplay›n.
Verimli ömür maliyeti= (Sat›n alma fi-
yat›)+ (Y›ll›k Enerji Maliyeti x Tahmi-
ni Ömrü x ‹skonto Faktörü) 
Su ›s›t›c›lar›n›n tahmini ömrü 13 y›l,
iskonto faktörü ise 0,83’dür. Buna gö-
re, en önemli faktör y›ll›k enerji mali-
yetidir.

Buzdolab› ve derin dondurucular
� Evde tüketilen enerjinin yüzde 15’i

buzdolab›n›n çal›flmas› için tüketilir.
� Buzdolab› ve derin dondurucu sat›n

al›rken az enerji tüketenler sat›n al›n-
mal›.

� Buzdolab› ve derin dondurucu kap›la-
r›n›n hava s›zd›rmaz olmas›na dikkat
edin. S›zd›rmazl›k kontrolü için beyaz
temiz bir ka¤›d› kap› contas› ile dolap
kabinesi aras›na koyun ve dolap kap›-
s›n› kapat›n. E¤er ka¤›t çok kolay çe-
kilebiliyorsa buzdolab›n›z veya derin
dondurucunuz hava al›yor demektir.
Contalar›n› de¤ifltirmeniz gerekir.

� Derin dondurucuda buz kal›nl›¤›n›n
alt› mm’den fazla olmas›na müsaade
etmeyin.

� Dolab›n alt›nda veya arkas›nda bulu-
nan bobinleri y›lda iki defa vakumlu
süpürgeyle temizleyin.

� Derin dondurucudan ald›¤›n›z bir ka-
se içindeki buz parças›n› dolab›n›z›n
ortas›na koyun. Böylece üç-dört gün
süreyle, yüzde 5 daha az enerji harca-
man›z mümkündür.

� Buzdolab› sat›n al›rken verimli ömür
maliyetini mutlaka hesaplay›n. 
Verimli ömür maliyeti = (Sat›n alma
fiyat›) + (Y›ll›k Enerji Maliyeti x Tah-
mini Ömrü x ‹skonto Faktörü) 
Tahmini ömür 20 sene, iskonto faktö-
rü ise 0,76’d›r.

Banyo ve tuvalette su tüketimi
� Banyo ve tuvalette tüketilen su mikta-

r› evde tüketilen suyun yüzde 70’ini
oluflturur.

� Tuvalet rezervuar›n›n su depolama

o c a k •  fl u b a t 2 0 0 8 •  d e r g i  89



90 d e r g i  •  o c a k •  fl u b a t 2 0 0 8

kapasitesi 16 litredir. Dört kiflilik bir
aile 16 litrelik tuvalet rezervuar›yla
ayda tuvalette yedi ton su tüketir. Bu-
nun yerine yedi litrelik rezervuarla
hem tuvaleti temizlemek hem de su
tüketimini 2,5-3 tona düflürmek
mümkündür.

� Tuvalet rezervuar› 16 litrelik ise bu
durumda iki adet 1,5 litrelik plastik
flifleye su doldurup rezervuara koya-
rak su tüketimini yüzde 20 azaltabi-
lirsiniz.

� Banyo yerine dufl alarak su tüketimi-
ni yüzde 25 azaltabilirsiniz. Dufl ala-
rak 40-60 litre su tüketilirken, banyo
yaparak su tüketimi 120-150 litredir.

� Klasik dufl bafll›klar› dakikada ortala-
ma 15-20 litre su ak›t›rken, düflük
ak›ml› aeratörlü dufl bafll›klar›yla da-
kikada 9-10 litre su tüketmek müm-
kündür.

� Düflük ak›ml› aeratörlü dufl bafll›klar›
kullanarak su tüketimini dakikada 10
litreden afla¤› düflürebilirsiniz.

� Difl f›rçalama ortalama üç dakika süre
al›r. E¤er musluk aç›k b›rak›l›rsa her
f›rçalama esnas›nda ortalama 15 litre

suyu ziyan etmifl olursunuz. Günde
iki defa difl f›rçalarsan›z, y›lda 10.950
litre su tüketirsiniz. E¤er f›rçalanm›fl
diflinizi bir bardak su ile çalkalarsan›z
9.100 litre su tüketimini önlersiniz.

� Difllerinizi f›rçalarken, t›rafl olurken
ve yüzünüzü sabunlarken muslu¤u
kapal› tutarak günde 15-35 litre su ta-
sarruf edebilirsiniz.

Mutfaklarda su tüketimi 
� Muslu¤unuz dakikada bir damla su

s›zd›r›yorsa y›lda 12.500 litre su  bo-
fla akm›fl demektir.

� Kirli kaplar›n›z› elle veya bulafl›k ma-
kinesinde y›kamadan önce su do-
lu le¤ende ›slat›n›z ve kirleri
gevfletiniz. Kirli kaplar› akar
musluk suyuyla y›kamay›-
n›z.

� Düflük ak›ml› aeratörlü
musluk kullanarak su tüke-
timi yar› yar›ya düflürülebilir. 

� Musluklar›n su damlatmas›n›
önleyiniz.

� Evlerde suyun yüzde 35’i banyoda,
yüzde 30’u tuvalette, yüzde 20’si ça-

mafl›r ve bulafl›k y›kamada, yüzde 10
yemek piflirme ve içme suyu olarak,
yüzde 5’i temizlik amac›yla kullan›l›r.

� Musluklardan s›cak su s›z›nt›s›, fazla
su kullan›m› ve enerji israf› demektir.

Bu yaz› Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün izniyle www.al-
ternaturk.org adresindeki Çevre ve Orman Bakanl›-
¤›’na ait “Su ve Enerji Tasarrufu” adl› dosyadan
al›nm›flt›r. 

afet ve çevre

AFET VE ÇEVRE KOM‹SYONU ETK‹NL‹K PROGRAMI

Afetlere karfl›
haz›rl›kl› m›s›n›z?

Yap›sal Olmayan Tehlikelerin Azalt›lmas›
(YOTA) E¤itimi  

Tarih : 24 Ocak 2008 Perflembe
Saat: 19.00-21.00

Konuflmac›: Yüksek Teknik Ö¤retmen 

Ömer Çal›flkan (YOTA Uzman›)

Yer: ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi
Halaskargazi Cad. Hidayet Sok. Harbiye ‹flmerkezi Girifl kat› Harbiye

Kay›t için : Funda Ayy›ld›z Tel: 0 212 296 21 05-06
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Kocaeli Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Endokrinoloji ve Diya-
bet Bilim Dal› ö¤retim üyesi
Prof. Dr. fiükrü Hatun dünya-
da bir milyardan fazla insan›n
fliflman veya fazla kilolu oldu-
¤unu, son 30 y›lda fazla kilolu
çocuk say›s›n›n da üç kat art-
t›¤›n› bildirdi.
Son y›llarda fliflmanl›¤›n bes-
lenme yetersizli¤inden daha
s›k görüldü¤ünü bildiren Prof.
Dr. Hatun befl yafl alt›ndaki 20
milyon çocu¤un fliflman veya 
fazla kilolu oldu¤unu ifade et-
ti. Prof. Dr.
Hatun so-

runa yaln›zca fleker hastal›¤›
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bile ra-
kamlar›n ürkütücü oldu¤unu
söyleyerek, Uluslararas› Diya-
bet Federasyonu’nun verileri-
ne göre, dünya nüfusunun
yüzde 2,1’inin fleker hastas›
oldu¤unu belirtti. Bu oran›n
2010 y›l›nda yüzde üçe yükse-
lece¤inin, bir baflka deyiflle
230 milyon fleker hastas› ola-
ca¤›n›n tahmin edildi¤ini söy-
leyen Prof. Dr. Hatun, fleker
hastal›¤›ndaki artman›n bü-
tün ülkeleri ilgilendirmekle

birlikte Asya, Latin Ameri-
ka ve Afrika’ da

hastal›k s›kl›¤›-
n›n di¤er böl-
gelere göre
iki-üç kat
daha fazla
o l d u ¤ u n u
bildirdi.

Teknolojik difl hastas› robot Simroid, 
üniversitelerde klinik e¤itimlerde kullan›lmak
için tasarlanm›fl; ac›ya karfl› el ve gözleriyle
tepki veriyor, 'Uf' diye m›r›ldan›yor.

Japon bir robot ve bilgisayar üreticisi grubun yaratt›¤› ye-
ni insan›ms› robot (humanoid), ideal bir deneme tahtas›.
Uzun siyah saçlar› ve pembe kaza¤›yla etkileyici bir genç
kad›na benzeyen robot talimatlar› dinleyebiliyor, ac›ya kar-
fl› gözleri ve elleriyle tepki veriyor, sinirine dokunuldu¤un-
da 'Uf' diye m›r›ldan›yor. Tokyo'daki Uluslararas› Robot
Sergisi'nde tan›t›lan yüksek teknoloji ürünü difl hastas›
Simroid, üniversitelerde klinik e¤itimlerde kullan›lmak
için tasarlanm›fl. 160 santimetrelik robot, difl matkab›ndan
rahats›z olunca diflhekimini 'Ac›yor' diye uyarabiliyor. Ro-
botun sunumunu yapan, Nippon T›p Okulu ö¤retim üyele-
rinden Naotake Shibui, Simroid'in hekimlere 'hastalarla
nas›l iletiflim kuracaklar›n› da ö¤retece¤ini' düflünüyor:
"E¤itme tekni¤i önemli ama hasta olman›n nas›l bir fley ol-
du¤unu hissetmek de bir o kadar önemli." Bir mühendisse,
onun insan oldu¤u fikrine gere¤inden fazla kapt›ranlar›
uyar›yor: Simroid'in gö¤üs bölgesinde uygunsuz dokunufl-
lar› kaydeden bir sensör var!

Kaynak: Radikal, 29 Kas›m 2007

Dünyada her alt› kifliden biri fliflman

fiiflmanl›yoruz! Klinik e¤itimde robot 
dönemi bafll›yor

V ita-x Sistemini Türkiye’ye getire-
cek olan T›pdata Genel Müdür
Yard›mc›s› Nur Erden, herkesin

bir ‘Cep hasta kart›’ olaca¤›n› ve sa¤l›¤›na
iliflkin tüm bilgilerin, kulland›¤› ilaçlar›n,
tahlillerin, MR ve tomografi gibi röntgen
görüntülerinin bu karta yüklenece¤ini
söyledi. Böylelikle, uzak bölgelerdeki has-
talar›n büyük flehirlere gelmeden erken
teflhisinin konarak tedavisine bafllanaca-
¤›n› ve konsültasyon gereken durumlarda
da hastan›n de¤il, kart›n›n dolaflaca¤›n›
ifade etti. Böylece, tedavi maliyetlerinde

de yüzde 52’ye varan oranlarda azalma
olaca¤›n› söyledi.
‹stanbul T›p Fakültesi’nden Prof. Abdul-
lah ‹¤ci ise bu sistemin iyi bir ad›m oldu-
¤unu fakat altyap›n›n yetersiz oldu¤unu
belirtti. “Her doktorun yan›na bilgisayar
ve hasta verilerini girecek sekreter veril-
mezse sistem bir-iki sene sonra çöker”
dedi.
Kardiyolog Doç. Sinan Da¤delen ise özel-
likle sistemin hastaya ulaflman›n zor ol-
du¤u durumlarda yararl› olaca¤›n›, ancak
kifliye özel bilgilerin suistimale de aç›k

olabilece¤ine dikkat çekti. Hasta haklar›
ve hasta bilgilerinin gizlili¤i aç›s›ndan,
sistemin devlet eliyle uygulanmas› gerek-
ti¤ine iflaret etti.
T›pdata Genel Müdür Yard›mc›s› Nur Er-
den, projenin Sa¤l›k Bakanl›¤› ile ortak
çal›flma sonucu önce pilot uygulamas› ya-
p›larak hayata geçirilece¤ini söyledi. 

Sa¤l›¤›m›za iliflkin tüm bilgileri, kullan›lan ilaç, yap›lan
tahlil ve görüntüleme sonuçlar›n› tafl›yan “Cep Hasta Kart›”n›n
Sa¤l›k Bakanl›¤› gözetiminde pilot uygulamas› bafllat›l›yor.

Cepte sa¤l›k dönemi
Herkes sa¤l›k arflivini cebinde tafl›yacak

pinarezerler@yahoo.com Diflhekimi P›nar Ezerler ‹zar sa¤l›k dünyas›
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Portre Türkflan Karatekin turksan@tetrailetisim.com

Ömrünü araflt›rmaya adam›fl bir akademisyen Prof. Dr.
Nuran Y›ld›r›m. Asl›nda tesadüfler onu biraz da araflt›r-
maya yöneltmifl. Edebiyat mezunu genç bir muallim

olarak akl›nda Çal›kuflu gibi yaflam›n› ö¤rencilerine adamak
varken kendini ‹stanbul T›p Fakültesi’nin T›p Tarihi Kürsü-
sü’nde Osmanl›ca okutman› olarak buluvermifl. Onun kara tah-
ta yerine akademik s›ralarda daha baflar›l› ve verimli olaca¤›na
inananlar›n yönlendirmesiyle girdi¤i t›p tarihi, uzun ve mücade-
lelerle dolu akademik hayat›n›n paydas›, araflt›rma ve keflfetme
heyecan› da mesle¤inin vazgeçilmez dürtüsü olmufl. 
Prof. Dr. Nuran Y›ld›r›m, uzun y›llardan beri t›p tarihi konular›-
na yo¤unlafl›nca onun ayr›lmaz bir kolu olan diflhekimli¤iyle il-
gili bilgi, belge ve bulgular› da tasniflemifl y›llarca. TDB 2008
ajandas›n›n bilimsel diflhekimli¤inin 100. y›l›na sayg› niteli¤in-
de özel bir içerikle kotar›lmas› gündeme geldi¤inde iflte bu biri-
kimi ve araflt›rmac› kimli¤i sebebiyle Prof. Dr. Nuran Y›ld›r›m is-
mi üzerinde durulmufl. Diflhekimli¤inde varolan kaynaklar ya-

n›nda, mesle¤in bilinmeyen yönlerini de ortaya koyacak kap-
saml› ve özgün bir çal›flma için kollar› s›vayan Prof. Dr. Nuran
Y›ld›r›m, aylarca süren hummal› çal›flma, uykusuz geceler ve sa-
y›s›z arfliv taramas›ndan sonra ajanda metnini kaleme alm›fl.
Ço¤u birincil kaynaklardan kotar›lan belge ve resimlere dayan›-
larak haz›rlanan 2008 ajandas›n›n bu özelliklerinden dolay›,
kullan›m süresinin 365 günle s›n›rl› kalmayaca¤›na ve meslek-
tafllar›m›z›n kütüphanelerinde ayr›cal›kl› bir yer bulaca¤›na ina-
n›yoruz. 

Edebiyat mezunu olarak t›p tarihçisi olman›z›n enteresan bir
öyküsü olmal›.
Babam zaman› dolu dolu yaflamay› seven, hobileri olan bir
adamd›. Her gün Akflam ve Cumhuriyet gazeteleri al›rd›. Okuma
sevgisini ondan ald›m. Halkevi Kütüphanesi’ne üye olarak kla-
sikleri ve macera romanlar›n› adeta yuttum. Annem hayat›n
içinden yetiflmifl, çok ak›lc› bir kad›nd›. Babas›n›n tüm olanakla-

Koleksiyon 
de¤erinde 
bir ajanda!
Bu y›lki TDB 2008 ajandas› ‹stanbul
Diflhekimleri Odas›’n›n organizasyonuyla
hayata geçirildi. TDB 2008 ajandas›, 
bilimsel diflhekimli¤inin 100. y›l› 
onuruna mesle¤in hiç bilinmeyen 
yönlerini ele alan bilgi ve belgelerle 
zenginlefltirilen bir proje olarak 
hayata geçirildi. Ajanday› sizler için
kaleme alan Prof. Dr. Nuran Y›ld›r›m,
‹stanbul T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p
Tarihi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi.
Onunla hem edebiyat mezunu bir
akademisyenin t›p camias› içinde 
varolma mücadelesini hem de ajanda
sürecini konufltuk. 



r› erkek kardefline ak›tmas› yüzünden okuyamam›fl, bunu da
hep bir eksiklik olarak hissetmiflti. Bu yüzden, iyi bir e¤itim al-
mam için özel çaba sarf etti. ‹lkokulu bitirdikten hemen sonra
beni mandolin kursuna gönderdi, ard›ndan ‹ngilizce ve mate-
matik kurslar›na gittim. Üniversiteye kadar her y›l benzer kurs-
lara devam ettim. Faal bir ö¤renciydim. Kurslar nedeniyle ders
çal›flmaya zaman ay›rmama gerek kalmad›¤›ndan sosyal, kültü-
rel ve sportif u¤rafl›lar için zaman›m oluyordu. Gülle ve disk at-
ma dahil, pek çok spor dal›yla u¤raflt›m, voleybol ve basketbol
oynad›m. Trampet çald›m, ayr›ca okul korosundayd›m. Tiyatro
oyunlar›nda rol ald›m. Türkiye’nin ilk sultanilerinden Edirne Li-
sesi, o dönemin hat›r› say›l›r okullar›ndand›. Her türlü donan›-
m› vard›. Bugün pek çok ö¤rencinin sahip olmad›¤› flartlarda
okuyorduk. Annemin yönlendirmeleri ve okulun donan›mlar›
sayesinde dolu dolu bir ö¤rencilik yaflad›m. 

Bunlar özgüveninizin geliflimini olumlu etkilemifl olmal›.
Annem sadece kendi sahip olamad›klar›n› bana vermekle yetin-
medi, ayn› zamanda mücadeleci ve kendine güvenen, tuttu¤u-
nu koparan bir evlat yetifltirdi. Daha ilkokula giderken ayakka-
b› alaca¤›m›z zaman beni ayakkab›c›ya götürür, “Sen be¤en, be-
nim biraz iflim var, dönünce paras›n› öderim” diyerek beni tek
bafl›ma b›rak›rd›. fiimdi anl›yorum ki bütün bunlar insana bafla-
rabilme gücünü veriyor, cesaret afl›l›yor, özgüveni pekifltiriyor.
Bugün alan›mla ilgili herhangi bir konuyu, ne denli zor olursa
olsun hiç tereddüt etmeden araflt›r›p yazmaya giriflebilirim. Ye-
ter ki zaman›m olsun.

Edebiyat fakültesiyle yolunuzun kesiflmesi tesadüf mü, yok-
sa bilinçli bir tercih miydi? 
1965 y›l›nda liseyi bitirdim. San›r›m merkezi s›navla üniversi-
teye girmeye dayanan sistemin ikinci y›l›yd›. Ailem Edirne’de
oturuyor, ben Siyasal Bilgileri istiyorum. Babam›n, Edirne’ye
uzakl›¤› yüzünden Ankara’da okumam›n zor olaca¤›n› söyleme-
si üzerine vazgeçtim. Tercih yaparken lisedeki edebiyat ö¤ret-
menim Adviye B›çakç›’n›n derslerde s›k s›k tekrar etti¤i; “Ka-
d›nlar için en güzel meslek ö¤retmenlik, ö¤retmenlik içinde de
en güzel alan edebiyat ö¤retmenli¤idir” sözlerini hat›rlad›m. ‹lk
tercihim ‹stanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› oldu. ‹yi
bir puan alm›flt›m. Yedek listeden baflka fakültelere, örne¤in Ec-
zac›l›k Fakültesi’ne girebiliyordum. Fakat romanlar, tiyatro
eserleri, fliirlerle u¤raflmak daha cazip geldi ve kazand›¤›m bö-
lümde kalmay› tercih ettim. 

Anlafl›lan pek umdu¤unuz gibi olmad› akademik e¤itimin
içeri¤i...
Fakülteye gitti¤im ilk gün Prof. Dr. Faruk Timurtafl iki asista-
n›yla derse gelip, “Çocuklar flimdi size alfabeyi verece¤im” di-
yerek tahtaya elif, be’yi yazd›¤›nda büyük bir travma geçirdim
diyebilirim. Edirne gibi, o dönemde flortla gezdi¤im modern bir
kentten Arap alfabesini ö¤renmek için mi ‹stanbul’a gelmifltim?
Bir iki gün içinde e¤itimin tamamen Osmanl›caya dayand›¤›n›
ö¤rendi¤imde karar›m› vermifltim. Hemen Edirne’ye dönecek-
tim. Ama babam ifllerini bahane ederek geliflini hep uzatt›. Son-

radan bunun al›flmam için küçük bir oyun oldu¤unu ö¤rendim.
Tek bafl›ma eve dönece¤imi söyledi¤im zaman da “Tamam ya-
pamayacaksan gel, evlenirsin” dedi. Bunu da istemiyordum.
Sonunda devam etmeye karar verdim. Nas›l olsa dönece¤im di-
ye derslere girmeme ra¤men not tutmad›¤›m için epey geride
kalm›flt›m. H›zla aray› kapatt›m. Sonra da Eski Türk Edebiyat›-
n› ve Eski Anadolu Türkçesini çok sevdim. 

Kariyer anlam›nda seçenekleriniz nelerdi o dönemde?
Ya ö¤retmen ya akademisyen olacak ya da herhangi bir ifle gi-
recektim. Özel okul ö¤retmenli¤i istemedim. Bölümümde asis-
tanl›k imkans›z gibiydi. Çünkü, 1968 Haziran’›nda bafllayan ö¤-
renci olaylar›nda taleplerimizi demokratik yollarla gündeme ge-
tirmemiz örne¤in bir halk edebiyat› kürsüsü istememiz hocala-
r›m›zla yollar›m›z› ay›rm›flt›. Mezuniyet s›navlar›na girerken
hocam Ahmet Cafero¤lu, diploma al›nca ne yapaca¤›m› sordu,
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“Ö¤retmenlik” deyince “Sen üniversitede çal›flmal›-
s›n” dedi ve t›p tarihine bir okutman arad›klar›n›
söyleyip Prof Dr. Bedi fiehsuvaro¤lu’nu görmemi
tavsiye etti. Mezun olur olmaz Bedi Bey’in ziyareti-
ne gittim. Sorgusuz sualsiz beni ifle ald›. 26 Ekim
1970 günü ‹stanbul T›p Fakültesi T›p Tarihi ve
Deontoloji Kürsüsü’nde, Osmanl›ca okutman›
olarak göreve bafllad›m. Bir yandan da ö¤retmen-
lik hayallerimi sürdürüyordum. Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›’na baflvurup tayin istedim.

Yine düflündü¤ünüz gibi olmad› herhalde... 
Evet olmad›. ‹flimin gereklerini yerine getirmek ad›na hocam›n
verdi¤i, t›pla ilgili Osmanl›ca metinlerin çeviri yaz›lar›n› yap-
maya bafllad›¤›mda yine bir hayal k›r›kl›¤›yla karfl› karfl›yay-
d›m. Düflünün, y›llarca edebi metinlerle hafl›r neflir olmuflsu-
nuz. Divan Edebiyat›’n›n gülüne bülbülüne gönül verip tasavvu-
fun büyüsüne kap›lm›flken elinize veba, kolera, frengi, uyuz, di-
zanteri ile ilgili metinler tutuflturuluyor. Tabii bütün dünyam y›-
k›ld›! Bir an önce tayinimin ç›kmas›n› istiyordum. Derken tayi-
nim Anadolu’nun uzak bir kasabas›na ç›kt›. Yöreyi bilenler ora-
da tek bafl›na yapamayaca¤›m› söyleyince ailem göndermedi.
‹kinci kez tayin istedim ve beklemeye bafllad›m. MEB beni yine
ayn› kasabaya tayin etmesin mi? Baflka tayin hakk›m da yok.
Ne yapaca¤›m› düflünüp dururken flimdi hat›rlamad›¤›m bir
yerlerde “aflk›n ilac› müshildir” bafll›kl› bir yaz› okudum. K›sa-
ca, “Aflk çok güzeldir ama insan›n aflk› yaflayabilmesi için sa¤-
l›kl› olmas› gerekir. Mecnun’a müshil verilse, kar›n a¤r›lar› ile
k›vranarak tuvalete girip ç›kmaktan bitap düfler Leyla’s›, akl›na
bile gelmezdi” diyordu. ‹flte o zaman bütün gerçek zihnimde bir
anda ayd›nland›. Ö¤rendi¤im bütün güzelliklerin temelinde
sa¤l›k vard›. Sa¤l›kl› olmad›ktan sonra fliirlerin ne anlam› olabi-
lirdi? Birdenbire, asl›nda hiç ilgi göstermedi¤im sa¤l›k dünyas›-
n›n içinde oldu¤umu fark ettim. T›p tarihini ö¤renebilir bu va-
dide ilginç yollar bulabilirdim. Merakla çal›flmaya girifltim. Bir
fleyler ö¤rendikçe ilgim artt›, sonra da yaflam›m›n tutkusu oldu
t›p tarihi.

O y›llarda T›p Fakültesi’nde sizin gibi Osmanl›ca bilen aka-
demisyenler hiç yok muydu? 
Hay›r yoktu. T›p Fakültesi mezunlar› klinik alanlar› tercih edi-
yordu. Eczac›l›k ö¤rencileri k›sa dönemler çal›fl›p eczane açabi-
lecek duruma gelince ayr›l›yorlard›. Kürsünün bir asistan› bile
yoktu. Hocam da bu yüzden beni motive eder, hep “Hekimler,
eczac›lar, diflhekimleri Osmanl›ca bilmiyor. Bu tarihi incelemek

ad›na senin gibi bir elemana çok ihtiyac›-
m›z var; Osmanl›ca kitaplar, belgeler
okunsun ki onlar üzerinde fikir yürütüle-
bilsin. Sen bize altyap›y› oluflturan bilgiyi
bulacaks›n” derdi. O dönemde Profesörler

Kurulu her konuda karar verici tek
otoriteydi. Doktora yapmam da
hocam›n Profesörler Kurulunu
ikna etmesiyle mümkün oldu.

Bir edebiyat fakültesi mezunu
olarak çok zor ve çetrefilli

bir süreçten sonra t›p fa-
kültesi içinde tutunabil-
dim. Kelimenin tam an-

lam›yla var olma müca-
delesi verdim.

Ama vazgeçmediniz... Bu-
gün profesörsünüz ve kendi

alan›n›zda çok yetkin bir konumdas›n›z...
Bugün 37 y›ll›k meslek yaflam›ma bakt›¤›mda, çok zorlu ge-
çen akademik hayat›ma ra¤men, iyi ki t›p tarihçisi olmuflum
diyorum. Hayat›m›n t›p tarihi ile bir anlam kazand›¤›n› düflü-
nüyorum. Bu alanda uzmanlaflmasayd›m ne yapard›m bil-
mem. Mesle¤imin beni en çok cezbeden taraf›, hiç kimsenin
bilmedi¤i bir fleyi ortaya ç›karma olas›l›¤›m›n yüksek olmas›-
d›r. Bilinmeyeni bilinir k›l›p insanlara ulaflt›rabilmek büyük
bir keyif veriyor bana. 

TDB ajanda projesine nas›l dahil oldunuz? 
Araflt›rma yaparken t›p tarihinin kardefl alanlar› eczac›l›k, vete-
rinerlik ve diflhekimli¤i tarihiyle ilgili, literatüre girmemifl bilgi,
belge ve bulgulara ulafl›yor, bu malzemeyi de arflivliyordum.
Camiam›zda epey diflhekimi var. Bir k›sm› etik alan›na yo¤un-
laflm›fl durumda. Meslek tarihiyle ilgili yay›nlar yapanlar da
var. Onlar elbette meslek tarihlerini yetkinlikle ele al›yorlar. Be-
nim de Osmanl›ca belgelere ve kaynaklara hakimiyetim nede-
niyle diflhekimli¤inin eski dönemlerine iliflkin uygulamalara ait
bilgilere ulaflma flans›m vard›. Bu nedenle diflhekimli¤iyle ilgili
bir fleyler yazmay› düflünüyordum zaten. Bir gün ajanstan ge-
len bir telefonla kendimi projenin içinde buldum.

Daha önce benzer bir projede yer ald›n›z m›?
Hay›r, ilk kez hem ayl›k metinler hem de haftal›k metinler içe-
ren, üstelik görselli bir ajanda projesinde yer ald›m. Ülkemizde
bilimsel diflhekimli¤inin 100. y›l› sebebiyle yay›nlanacak bu
özel ajandan›n çal›flmalar› May›s ay›nda bafllad›. Önce detayla-
r› konufltuk ve öngörülen içerik hacmini belirledik. Yaz aylar›
boyunca hem elimdeki malzemeleri yeniden gözden geçirdim,
hem arfliv çal›flmas› yapt›m. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi ile
Cumhuriyet Arflivinde diflhekimli¤iyle ilgili belgeleri
araflt›rd›m. Bunlar› guruplarken bir yandan da nas›l bir içerik
sunaca¤›m üzerinde yo¤unlaflt›m. Her aya ve haftaya, de¤iflen
uzunluklarda metinler girilmesi gerekiyordu. Mesle¤in kronolo-

‹mza att›¤›n›z ajanda ülkedeki 20 bin 
diflhekimine ulaflacak. Aileleri ve hastalar›n› da

düflününce hedef kitlenin büyüklü¤ü karfl›s›nda 
ürküyorsunuz. Bu nedenle proje kapsam›nda belgeli
çal›flmak daha da önem kazand›. 
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jik gelifliminin yan› s›ra
ilginç ve bilinmedik ko-
nulara yer vermenin an-
laml› olaca¤›n› düflüne-
rek bir flablon ç›kartt›m.
Diflhekimlerini meraklan-
d›raca¤›n› umdu¤um ko-
nular› seçmeye özen gös-
terdim. 

Projenin zorluklar› neler-
di?
Diflhekimleri, mesleklerinin
100. y›l›nda ellerine farkl› bir ajanda al-
s›nlar istedim. Akademik bir çal›flmay›
nas›l yap›yorsam ayn› performans ve has-
sasiyetle yol ald›m. Hatta art› bir çaba
göstererek kolay okunma k›stas›n› da ça-
l›flman›n en bafl›ndan beri göz önünde
bulundurdum. Kurumsal ve temal› bir
ajanda haz›rlamak, kitap yazmaktan da-
ha zor. Ajandada fiziksel limitler içinde
hareket etme zorunlulu¤unuz var. Sat›r
ve vurufl say›s›n›n bu kadar önemli oldu-
¤u baflka bir çal›flma yapmad›m. Oysa ki-
tapta daha özgürsünüz. Üstelik bir kitap
yazd›¤›n›zda o sizin mal›n›z oluyor, yaz-
d›klar›n›z da sizi ba¤l›yor. Ancak kurum-
sal bir ajanda söz konusuysa sorumluluk
daha fazla. Kurumu, tafl›d›¤› misyonu ve
hitap etti¤i kitleyi göz ard› edemezsiniz.
TDB de çok büyük bir kurum. ‹mza att›¤›-
n›z ajanda ülkedeki 20 bin diflhekimine
ulaflacak. Aileleri ve hastalar›n› da düflü-
nünce hedef kitlenin büyüklü¤ü karfl›s›n-
da ürküyorsunuz. Bu nedenle belgeli ça-
l›flmak daha da önem kazand›. Gerçi kay-
naklar› ajandaya yazamad›k, çünkü nere-
deyse metinler kadar sayfa ay›rmam›z
gerekecekti; sadece etik ilkeler gere¤i
kulland›¤›m›z tüm görsellerin kaynakla-
r›n› ajandan›n sonunda belirttik. Her ko-
nuya görsel bulma güçlü¤ünü de hat›rlat-
mak isterim. Kimi ilginç konular› görsel
bulamad›¤›m›z için yazamad›k. Tam ter-
sini yaflad›¤›m›z da oldu. 

Ajandan›n içeri¤inden biraz söz eder
misiniz? 
Ajandada diflhekimli¤inin baz› bilinme-
dik alanlar› gün ›fl›¤›na ç›kt›. Baflbakanl›k
Osmanl› Arflivi’nden derledi¤imiz diflçi-
bafl›lar, saray hekimleri, madalyaya lay›k
görülen diflçiler, kaçak diflçilere uygu-

lanan yapt›r›mlar, difl diyeti. Diflhekimli¤i
Fakültesi arflivinden hocalar›n maafl def-
terleri, ö¤renci kay›tlar›, harçlar›, dosya-
lar› ve ö¤renci kimlikleri. ‹stanbul Diflhe-
kimleri Odas› kitapl›¤›ndaki taramalar-
dan ilk kad›n diflhekimleri, Cumhuriyet’i
izleyen y›llarda ö¤rencilerin ilginç etkin-
likleri, difl depolar› gibi konular› iflledik.
Kullan›lan görsellerin büyük ço¤unlu¤u
birincil kaynaklardan sa¤land›.

Kaynaklarda en son hangi tarihlere ka-
dar gidebildiniz?
Osmanl› Devleti’nde ilk diflhekimlerinin
ortaya ç›kmas›yla ilgili belgeler 1820’lere
kadar iniyor. Bunlara ulaflt›k. Bilimsel
diflhekimli¤i e¤itiminde 1908’e kadar in-
dik. E¤itim tarihine ‹stanbul Darülfununu
T›p Fakültesi’nin Meclis-i Muallimin (Pro-
fesörler Kurulu) mazbata defterinden
bafllad›k. Nitekim Ziya Cemal Büyükak-

soy’un tespit etti¤i ve “Difl-
hekimli¤i Günü” olarak ka-
bul edilen 22 Kas›m tarihi
de bu defterdeki kay›tlardan
belirlenmifl. 

Araflt›rmac› olman›n k›s-
taslar› nelerdir?
‹yi bir araflt›rmac› olmak
için öncelikle merak et-
meli ve araflt›raca¤›n›z

konuya gönül vermelisiniz. Herkes arafl-
t›rma yapabilir ama baflar›l› araflt›rmac›-
lar konusuna tutkun ve yaflam›n› arafl-
t›rma koflullar›na göre organize edenler
aras›ndan ç›kar.  Kaynaklar›n›za hakim
olacak donan›mda olmal› ve bu do¤rultu-
da kendinizi sürekli gelifltirmelisiniz.
Yol gösterecek bir hocan›z olmal› ve
araflt›rma çevresi içinde bulunmal›s›n›z.
Yafl›tlar›n›zla tatl› bir rekabet içinde ve
t›pk› bir yar›flç› gibi kazanma azminiz
olmal›. Zaman› iyi kullanmal› ve disiplin
sahibi olmal›s›n›z. Belge, bilgi toplama
ve yazma sürecinde kendinizi tümüyle
bu ifllere adaman›z laz›m. Sinemaya, ti-
yatroya, arkadafl toplant›lar›na gidemez,
al›flverifl zaman› bile bulamazs›n›z. Bu
ajanda da böyle yo¤un bir çal›flma tem-
posuyla haz›rland›.  Ajanday› sekonder
kaynaklardan derleme yaparak da haz›r-
layabilirdim. O zaman böyle s›k› bir ça-
l›flma gerekmeyebilirdi. Ama maksat bu
de¤ildi ki.

Bunca araflt›rmadan Türkiye’de diflhe-
kimli¤i tarihini anlatan bir kitap da ç›-
kabilirdi herhalde...
Ülkemizde diflhekimli¤i tarihiyle ilgili
birikimime, ajandan›n oluflum sürecinde
elde etti¤im veriler eklenince epey bir
malzeme topland›. Bunlar elden geçti,
ay›kland› ve bir k›sm› ajandaya kondu.
Araflt›rmaya bafllad›¤›m nokta ile ta-
mamlad›¤›m nokta aras›nda bir k›yasla-
ma yapacak olursak, araflt›rma sürecin-
de ajandada sunulanlardan çok daha faz-
la bilgi ve belgeye ulaflt›¤›m› söyleyebili-
rim. Zaman darl›¤› nedeniyle akl›mda
kalan fakat araflt›ramad›¤›m konular da
oldu. Ancak yine de içim rahat. Ajanda
için gerekenin yap›ld›¤›na inan›yorum.
Araflt›rman›n sonu yoktur. Kim bilir bel-
ki bir de kitap yazar›z….



K uflaktan kufla¤a söyleflilerin bu
dergi okurlar› için keyifli oku-
nup okunmad›¤›n› henüz bilmi-

yoruz ama biz editör ve foto¤rafç›lar için
efli bulunmaz söylefliler oldu¤unu söyle-
meliyiz. Çünkü yaflamad›¤›m›z bir za-
man ve mekandan bafll›yor anlat›mlar,
sonra bugünlere geliyor, nostaljinin en
koyusundan yolculuklara, yaflan›lan
zorluklar›n en bilinmezinden an›lara
kulak misafiri oluyoruz. Geçen say›da
Horasan ailesiyle yakalad›¤›m›z keyifli
“kuflaktan kufla¤a” sohbetlerini flimdi
de Tatar ailesiyle devam ettiriyoruz. 
Mustafa Tatar ‹stanbul Diflhekimleri
Odas›’nda da uzun y›llar saymanl›k gö-
revini yürüttü¤ü için hocas› Prof. Dr.
Gülümser Koçak’›n deyifliyle camian›n
“septik” üyesi. Gerçi septik olmas› onun
de¤il, Oda’n›n suçu ya, olsun, o halinden
memnun. Torun Can Tatar ise
gençli¤inden ötürü ateflli, dinamik ama
aileye özgü bir tevazu içinde. Dedesin-
den ve babas›ndan ald›¤› bayra¤› akade-

mik kariyerle perçinliyor ve doktora ya-
p›yor. Onu bu yola teflvik eden ise dede-
si. Her ikisi de gerek mesleki sorunlar-
da, gerekse yaflamda karfl›laflt›klar› zor
anlarda Sad›k Tatar’› gönüllerinden ge-
çirerek bir ç›k›fl yolu bulduklar›n› söylü-
yor. 

Baban›zdan söz eder misiniz? Nas›l
diflhekimi olmaya karar vermifl?
Mustafa Tatar: Babam Sad›k Tatar,
1927 do¤umlu. Aslen Gaziantepli. Lise-
yi Kabatafl’ta paras›z okumaya baflla-
m›fl, sonra Haydarpafla Lisesi’ne geç-
mifl. Memleketten arkadafllar› varm›fl
orada. Kabatafl’ta kendini çok yaln›z his-
setti¤i ve a¤lad›¤› bir gün yöneticilerden
biri onun bu halini görüp neden a¤lad›-
¤›n› sormufl. O da arkadafllar›n› özledi¤i-
ni söylemifl. Yönetici bunun üzerine
“Ama senin puan›n daha yüksek oldu¤u
için buradas›n, sana iki gün mühlet, dü-
flün tafl›n, e¤er hala istersen seni oraya
göndeririz” demifl. Babam da oyunu
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1951 mezunu diflhekimi
Sad›k Tatar mesle¤ine
tutkun, tutkun oldu¤u

kadar demokratik ve
ilkeli bir meslek

adam›ym›fl. Hayat›
boyunca da bu bak›fl

aç›s›ndan taviz 
vermemifl. Ondan

diflhekimli¤i bayra¤›n›
devralan o¤lu Mustafa

Tatar ve flimdilerde 
doktoras›n› yapan torunu

Can Tatar için en büyük
onur, ata yadigâr› bu
mirasa sonuna kadar

sahip ç›kmak.   

Babadan o¤ula, o¤uldan toruna
TATARLAR

kuflaktan kufla¤a Türkflan Karatekin turksan@tetrailetisim.com



Haydarpafla Lisesi’nden yana kullan-
m›fl. ‹lginçtir ki babam, lise ça¤›na
geldi¤imizde a¤abeyimle beni Kaba-
tafl Lisesi’ne yazd›rd›. Rumelihisa-
r›’nda oturuyorduk, mahalledeki tüm
arkadafllar›m›z Behçet Kemal Ça¤lar
Lisesi’ne gitti, biz Kabatafl Erkek Li-
sesi’ne. Babam ilk orta ve lise ö¤reni-
mini paras›z yat›l› olarak, Diflhekim-
li¤i Fakültesi’nde de askeri ö¤renci
olarak okumufl, sonra Gülhane Aske-
ri T›p Akademisi’ne devam etmifl. O
y›llarda diflhekimli¤i üç y›lda ta-
mamlan›yormufl ve Kad›rga’daki en
eski binada e¤itim görürlermifl. Ba-
bam buradan 1951’de mezun olmufl. 

Ekonomik zorluklar sebebiyle mi
askeri okul tercih etmifl? 
Mustafa Tatar: Babam yokluklar
içinde büyümüfl, ailesinden hiç mad-
di destek almadan okumufl. Öyle ki,
ayakkab›lar› eskimesin diye, okulun
soka¤›na geldi¤inde giyermifl. Yok-
luklar onu hayata karfl› daha direnç-
li ve sevgi dolu yapm›fl. Hayat› bo-
yunca, çektiklerine  benzer s›k›nt›lar
yaflayanlara her zaman flefkat gös-
termifltir. Okumas› için ailesinden
uzak kalm›fl, burslu okumak için çok
çal›flm›fl. Askeri T›bba girdikten son-
ra annemle tan›flarak niflanlanm›fl-
lar. T›bb›n uzun oldu¤unu görünce
hayata bir an önce at›lmak için birin-
ci s›n›ftan sonra diflhekimli¤ine ge-
çifl yapm›fl. Bir yandan yuva kurma-
ya haz›rlan›rken öte yandan da aile-
sine destek oluyormufl. 

Belli ki, yaflad›¤› zorluklar sebebiy-
le baban›z›n sorumluluk duygusu
erken yafllarda geliflmifl. 
Mustafa Tatar: Dedem orman me-
muruymufl ve babam› okumas› için
bir ahbaplar›n›n yan›na göndermifl.
Orada evin ve ah›r›n tüm ifllerini ona
yapt›r›yor, akflamlar› da ders çal›fl-
mak için gaz lambas›n› yakmas›na
izin vermiyorlarm›fl. Bunun üzerine
babam, dedeme bir mektup yazarak
“beni buradan al›n” demifl. Dedem
de gönderdi¤i yan›tta, küçükken bu
tür zorluklara gö¤üs gerilmesi gerek-
ti¤ini, ancak bununla olgunlaflman›n

mümkün oldu¤unu, kendi ayaklar›
üzerinde durabilece¤ini söylemifl.
Babam çocuklu¤undaki bu an›y› be-
nimle yine bir mektup arac›l›¤›yla
paylaflt›. O zamanlar ben askerdey-
dim, babam da askeri diflhekimiydi.
Hat›rl›yorum da annemle birlikte
çevre illerde askerli¤ini yapan dost
ve ahbaplar› ziyarete giderler, onlara
her konuda yard›mc› olurlard›. Ama
askerli¤im süresince babam beni bir
kez bile ziyarete gelmedi, annemin
tüm ›srarlar›na ve duygusal isyanla-
r›na ra¤men askerli¤imi rahatlata-
cak hiçbir fley yapmad›. Çok demok-
ratik ve ilkeli bir adamd›. Ömrünün
sonuna kadar da bunlardan taviz
vermedi. 

Ziyarete gelmedi¤i için hiç serzeni-
fliniz olmad› m›? 
Mustafa Tatar: Askerdeyken yafla-
d›¤›m s›k›nt›lar› ifade eden bir mek-
tup göndermifltim ona. O da buna
karfl›l›k, içinde biraz önceki hikaye-
nin de yer ald›¤›, yedi sayfal›k bir
mektup gönderdi. Bütün askerli¤im
boyunca o mektubu kaç kez okudu-
¤umu hat›rlam›yorum. Babam mek-
tubuna “Benim hayat›mda iki mek-
tup çok önemlidir. Biri babam›n bana
çocuklu¤umda yazd›¤› mektup. Di-
¤eri de senin yazd›¤›n” diyerek bafl-
lam›fl. Babam, dedemin mektubunu
okuya okuya sabretmeyi ö¤renmifl.
Dedemin yazd›klar›ndan yola ç›ka-
rak bana da ayn› ö¤ütleri veriyordu
sat›r aralar›nda. “O¤lum hiç üzülme,
sen bu ifli baflaracaks›n” mesaj›n›
mektubundaki her cümlesinde his-
settiriyordu. O gün hayat›mda yeni
bir dönüm noktas› gibiydi. Babam-
dan uzaktayd›m ama kendimi ona
çok yak›n hissediyordum. 

Baban›z, sizin diflhekimi olman›z-
da belirleyici oldu mu? 
Mustafa Tatar: Ben çocukluktan er-
genli¤e kadar uzun bir süre makine
mühendisi olmak istemifltim. Her ai-
lede, her evlad›n üstlendi¤i birtak›m
ifller vard›r. Ben de evde ne kadar bo-
zuk alet varsa tamirinden sorumluy-
dum ama bu sorumlulu¤u kendim is-

an›lar, an›lar...
Can Tatar: Dedemin aram›zdan ayr›lmas›ndan

sonrayd›. Zor bir difl çekimi yap›yordum. Babam
durumun fark›ndayd›, çünkü etraf›mda dört 
dönüyor ama beni zor durumda b›rakmamak için
müdahale etmiyordu. Çekimi yaparken akl›ma
dedem geldi. ‹çimden bana  yard›m etmesini 
diledim. Hiç k›m›ldamayan difl, o saniye yerinden
oynad›. Hasta gittikten sonra babam geldi, 
gözleri doluydu. Me¤er o da içerde dedemin
resmini alarak ayn› dilekte bulunmufl. Onun
varl›¤›n› hep içimizde hissediyoruz. 

Mustafa Tatar: Fakültenin birinci s›n›f›nda

ö¤rencilere el becerilerini art›rmalar› için sabun
yonttururlar. De¤erlendirmelerden sonra,
baflkalar› kullanmas›n diyerek de bunlar imha
edilir. O¤lum ödevini yaparken babam da ben de
yard›mc› olduk, aleti nas›l tutmas› ve hareket
ettirmesi gerekti¤ini gösterdik. O¤lum, hocas›n›n
de¤erlendirmesinden sonra “Bunda dedemin,
babam›n ve benim eme¤imiz var, anlam› büyük,
saklamak istiyorum” diyerek izin al›p o mumu 
eve getirdi. Önlemek için bunlar deforme edilir.
Biz flimdi o çal›flmay› gözümüz gibi sakl›yoruz.
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Mustafa Tatar: “Babam›n diplomas›nda 1955 diyor
ama asl›nda 1951 mezunu. Askeri ö¤renciler 
üniversitelerinden mezun olunca Ankara’da askeri 
bir e¤itime tâbi tutuluyorlar, herhalde buna
istinaden 1955 tarihli diploma verilmifl.”

Sad›k Tatar (solda) ve Ord. Prof. Dr. Alfred
Kantorowicz (ortada)



teyerek ve severek üstlenmifltim. Aletle
u¤raflmak büyük keyif veriyordu.
1960’larda kalorifer pek yoktu, ›s›nmay›
mazotla yap›yorduk ve mazot at›klar›n-
dan ötürü kazan çok s›k ar›za yap›yordu.
‹kinci adresim kazan dairesiydi. Babam›n
arabas›n› da hep ben tamir ederdim. Önce
arabay› dinler, sorunun kayna¤›n› bulun-
ca da tamir etmeye çal›fl›rd›m. Lisedey-
ken alan›m› bile belirlemifltim, otomobil
mühendisi olacakt›m. Üniversite s›nav›na
son üç ay kala birden fikrimi de¤ifltirdim
ve diflhekimi olmaya karar verdim. Baba-
ma muayenehanesinde zaman zaman
yard›m eder, mum modelaj› ve cilalamala-
r› yapard›m ama “Bu mesle¤i seçece¤im,
altyap›m olsun” duygusuyla hareket et-
mezdim. Çünkü o zamanlar tek ilgim ma-
kinalard›. Sonra ne oldu bilmiyorum, fik-
rim birden bire de¤iflti. Ne kadar diflhe-
kimli¤i fakültesi varsa yazd›m, diflhekim-
li¤i tek idealim haline geldi. ‹lk tercihim
olan ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’ne girdim ve 1979’da mezun ol-
dum. fiunu da eklemeden geçemeyece-
¤im, annem biraz daha dayansa muaye-
nehanede do¤uracakm›fl beni. 1953’ün
so¤uk bir Aral›k günü sabaha karfl› üçte
do¤muflum. Annem ayn› gece saat 12’ye
kadar babama labora-
tuvarda yard›m et-
mifl. Kaderim-
mifl belki de... 

Sizden baflka kardefller aras›nda diflhe-
kimini tercih edenler var m›yd›?
Mustafa Tatar: Biz üç kardefliz; a¤abe-
yim iflletmeden mezun, k›zkardeflim de
ö¤retmen. Babamdan bana, benden o¤lu-
ma bayrak elden ele geçiyor. 

Siz o¤lunuzun diflhekimli¤ini tercih et-
menizde bir rol oynad›n›z m›?
Mustafa Tatar: O¤lum ilkokuldayken s›k
s›k muayenehaneye gelirdi. Daha o yafl-
larda “ne olacaks›n büyüyünce” dendi¤in-
de, hemen “diflhekimi” derdi. Benimkine
göre daha erken yafllarda ve daha kesin
bir tonlamayla tercihini belirlemiflti. fiim-
di hem dedesini hem beni geçti.

O¤lunuza soral›m o halde, diflhekimli¤i-
ne sempati duyman›zda dedeniz ve ba-
ban›z etkili oldu mu? 
Can Tatar: Tek tercihim diflhekimli¤iydi.
Ailemde diflhekimlerinin olmas›n›n mu-
hakkak etkisi vard›r ama bu mesle¤i seç-
memde hiç bask› yapmad›lar. Dedem ve
babam gibi iki üstad›n yan›nda yetiflmek
yar›fla bir s›f›r önde bafllamak gibi. 1982
do¤umluyum ve 2006 y›l›nda Yeditepe
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nden
mezun oldum. Halen cerrahide master ya-
p›yorum. 

Akademik bir kariyer mi yoksa profes-
yonellik mi?
Can Tatar: Dedeme hayattayken akade-
misyen olaca¤›ma dair bir sözüm var. Bu-
nu tutaca¤›m. 

Baban›zdan neler ö¤reniyorsunuz?
Birlikte olman›n art›lar› ve

eksileri neydi?
Can Tatar: Ö¤rendik-

lerim paha biçilmez
benim için. Onunla
birlikteyken tecrü-

benin konufltu¤unu anl›yorsunuz, kitabi
ya da didaktik de¤il; üstelik babam olma-
s›ndan ötürü her an dan›flabilece¤im me-
safede. Kendimi çok flansl› hissediyorum.
Birlikte, yenilikleri çift koldan takip edi-
yoruz. 

Mustafa Bey, siz flansl› bir kuflaks›n›z,
çünkü baban›zla çal›flm›fls›n›z, flimdi
de o¤lunuzla birliktesiniz. Hatta muaye-
nehanenizde üçünüzün birlikte geçirdi-
¤i zamanlar da olmufltur muhakkak. 
Mustafa Tatar: 2001’de babam› kaybet-
tik ama sekiz sene birlikte çal›flma flans›-
na sahip oldum. Çok güzel bir duygu ve
müthifl bir deneyimdi benim aç›mdan. Fa-
kültede e¤itim al›rken bir gün gelip hasta-
n›zla yaln›z kalaca¤›n›z akl›n›za gelmi-
yor. O an geldi¤inde, sizden yard›m iste-
yen, size güvenen hastan›z bildiklerinizle
yetinmek zorunda. ‹yi oldu¤unuzu düflü-
nüyor, buna inan›yor. ‹flte o anda içerde
bu mesle¤i 40-50 senedir yapm›fl bir mes-
lektafl›n›z›n oturuyor olmas›, üstelik onun
baban›z olmas› ola¤anüstü bir özgürlük,
inan›lmaz bir güven veriyor size.  

Baban›z t›bb› b›rak›p, diflhekimli¤ine
geçti¤i için piflmanl›k duydu mu?
Mustafa Tatar: Hay›r. Herhangi bir pifl-
manl›¤› olmad›. Keza benim de... Puan›m,
o devirde en yüksek puanla girilen Uçak
Mühendisli¤ini bile tutuyordu, kald› ki bu
bölüm de bir zamanlar istedi¤im alanlar-
dan biriydi. Babam da ben de mesle¤imi-
zi çok sevdik. Babam 37 sene çal›flt›, mes-
le¤ine afl›kt› diyebilirim.  

Siz baban›zdan ve hocalar›n›zdan mes-
lekle ilgili hangi tavsiyeleri ald›n›z, o¤-
lunuz nazar›nda genç meslektafllar›n›-
za neler tavsiye edersiniz?
Mustafa Tatar: Fakülteden mezun oldu-
¤um y›llarda kimi hocalar›m›z “Size gelen
100 hastadan 60-70’i memnunsa siz bu
ifli biliyorsunuz demektir. Sak›n hepsini
birden memnun etmeye çal›flmay›n yoksa
çok üzülürsünüz” demiflti. Ben de önce-
likle mesle¤in duygusal boyutuna dair bu
ö¤üdü gençlere vermek istiyorum. Bu
meslek insan› çok zenginlefltiriyor, ona
verdi¤imizin 40 kat›n› o bize veriyor.
Tüm stresine ve yorgunlu¤una ra¤men
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Bu meslek insan› çok zenginlefltiriyor, ona 
verdi¤imizin 40 kat›n› o bize veriyor. Tüm 

stresine ve yorgunlu¤una ra¤men hakikaten 
iflimi çok seviyorum. Manevi hazz› çok fazla, 
üstelik sosyal bir meslek.



hakikaten iflimi çok seviyorum. Manevi hazz› çok fazla, üste-
lik sosyal bir meslek. Her gün çeflit çeflit insanlarla karfl›lafl›-
yorsunuz. Herhangi bir sebeple diflhekimleriyle konuflacakla-
ra hemen flu uyar›y› yapar›m: “Hekim arkadafllar›mla konu-
flurken dikkatli olun, onlar bir uça¤›n ön tekerli¤i ile arka te-
kerle¤i aras›nda varsa kauçuk fark›n›n oran›n› dahi bilebilir-
ler.” Bu yüzden zamanla çok geliflmifl bir önseziye sahip olu-
yorsunuz. 

Unutamad›¤›n›z neler var?
Mustafa Tatar: Biz Çapa’da cerrahide çal›fl›rken ç›kmayan
bir kök bizi çok zorlad›¤›nda hocalar›m›z hemen “Ekarte ettin
mi?” diye sorard›. “Bakal›m nas›l yapm›fls›n›z?” diyerek yar-
d›m ederler, yar›m saatte ç›kartamad›¤›n›z kökü, iki saniyede
yerinden oynat›r ama almazlar, sonra da ifli yine bize devre-
derdi. Babamla da hep bu formatta çal›flt›k. O da beni hiçbir za-
man hastalar›n önünde zor durumda b›rakmad›. Benim ona
güvendi¤im gibi, o da bana çok güvendi. Ben de onun bu güve-
nini hiç sarsmad›m. O¤lumla mesleki iliflkim de bu flekilde yü-
rüdü. Hiç unutmam, arkadafllarla d›flar›da yemekte oldu¤um bir
gün sekreterim muayenehaneden arad› ve “O¤lunuz cerrahi bir
iflle u¤rafl›yor, bir fleyler yerinden ç›km›yor, mümkünse hemen
gelebilir misiniz?” dedi. Nas›l geldi¤imi hat›rlam›yorum ama,
içeriye “Ifl›klar› gördüm, merak ettim, bir u¤rayay›m” diyerek
girdim. Ekarte ettim, kökü yerinden kald›rabildim ama almad›m.
O¤luma  “Sen devam et, çok iyi gidiyor” diyerek muayenehane-
den ayr›ld›m. 

Çocukken sahip oldu¤unuz o müthifl el becerisi diflhekimli-
¤inde de iflinize yarad› m›?
Mustafa Tatar: Üniversitedeyken laboratuvar ödevlerimi çok
çabuk bitirirdim. Hatta asistanlar s›n›fta sorun ç›kmas›n diye
ödevi tekrar yapmam› isterlerdi. Baz› ödevleri iki-üç kez yapmak
zorunda kal›rd›m. Arkadafllar›m›z›n baz›lar›n›n ödevleri yetifl-
medi¤inde eli çabuk birkaç arkadafl muayenehaneye gelir, saba-
ha kadar çal›fl›r, onlar›n ödevlerini tamamlamalar›na yard›mc›
olurduk. Gerçi hocalar›m›z da bu durumu hemen anlard›. 

‹DO’daki görevlerinizden söz edelim biraz da...
Mustafa Tatar: Prof. Dr. Gülümser Koçak, bana “Septiksin sen,
beynin böyle” der. Ben de “Hocam ben ‘septik’ de¤ilim, Odam
beni böyle yapt›” diye yan›t veririm. ‹DO’da uzun y›llar mali ifl-
lerden sorumlu olarak görev yapt›m. Saymanl›ktan önce de de-
netleme ifllerinde bulundum. Ankara’da Türk Diflhekimleri Bir-
li¤i’nde de benzer görevlerim oldu. Gerçi benim bildi¤im en bü-
yük rakam 32 ama Oda bana bu görevleri verince yapmamak ol-
mazd›. 1986’da kurulan Oda bizim evimiz gibiydi. ‹lk yerimiz
çok zor flartlara sahipti ama o günlerden bugünlere geldik. 

‹DO’nun bugünkü yap›s›na ulaflmas›nda, uygulanan mali di-
siplinin önemi çok fazla olsa gerek. 
Mustafa Tatar: ‹DO’da üç dönem saymanl›k yapt›m. Tüm yöne-
tim kurullar›n›n ve çal›flma arkadafllar›m›n hepsinin çok eme¤i
var bugünlere gelinmesinde. Halen 100. y›l kutlamalar› çerçeve-

sinde mali komisyon baflkan› olarak görev yap›yorum. 100. y›l
mesle¤imizin sorunlar›n› daha iyi anlatabilmek, halk›n ve di¤er
kurumlar›n dikkatini a¤›z ve difl sa¤l›¤›na çekmek ad›na önem-
li bir f›rsat. 

Genç diflhekimleri olarak temel sorunlar›n›z neler?
Can Tatar: Ben, dedem ve babam›n diflhekimi olmas›ndan ötü-
rü çok büyük bir avantaja sahibim ama çevremde herkes bu ka-
dar flansl› de¤il. Hayat›n getirdi¤i zorluklar mesle¤e yeni baflla-
yan birini çok etkiliyor. Muayenehane açmak hem maddi hem
de manevi olarak oldukça zor ve y›prat›c› bir süreç. Daha direnç-
li olmak gerekiyor.

Özel zamanlar›n›zda neler yap›yorsunuz?
Can Tatar: Mesle¤imiz stresli oldu¤u için beni sakinlefltirecek
u¤rafl›lar ediniyorum. Eskiden sporla ilgileniyordum ama flim-
di buna pek vakit kalm›yor. Babamdaki gezgin ruhu biraz ba-
na da bulaflt›. Çocuklu¤umdan beri hep bir yerlere gideriz. Ben
de arabayla yapt›¤›m uzun yolculuklar› çok seviyorum. 

Mustafa Tatar: O¤lumun akademik kariyer tercihi her ne ka-
dar benim emeklilik planlar›m› biraz ötelese de önceliklerim
de¤iflmedi. Hayatta en çok sevdi¤im fley seyahat etmek. Uzun
y›llar karavan kulland›m bu yüzden. Daha az çal›flarak Anado-
lu’yu gezmek, Anadolu insan›n›n hikayelerini ö¤renmek isti-
yorum. fiimdi de arkadafllar›mla birlikte bir emeklilik evi yap-
t›m. Orada a¤açlarla, toprakla u¤rafl›yorum, bir de atölyem var.
Hâlâ mekanik ve elektronik cihazlar› tamir ediyor, kendimce
yeni icatlar yap›yorum. Evimde uzay teknolojileri hariç her
türlü ›s›nma sistemi var. 
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Dedem ve babam›n diflhekimi 
olmas›ndan ötürü çok büyük 

bir avantaja sahibim ama çevremde
herkes bu kadar flansl› de¤il. 
Muayenehane açmak maddi-manevi 
oldukça zor ve y›prat›c› bir süreç.



R ezin simanlar diflhekimli¤i mes-
le¤inde giderek popüler olmaya
bafllad›. Bunun bafll›ca sebebi,

metal olmayan estetik restorasyonlar›n
yayg›nlaflmas›d›r. Reçine esasl› siman-
lar›n yap›s›nda çeflitli metakrilat mono-
merleri (matriks) ve inorganik dolduru-
cular (silika gibi) yer almaktad›r. ‹çeri-
¤indeki farkl› metakrilatlar›n oran› si-
man›n polimerizasyon büzülmesi ve vis-
kozite gibi fiziksel özelliklerini belirler.
BisGMA içeri¤i artt›kça polimerizasyon
büzülmesi azal›r, ancak TEGDMA oran›
art›kça siman›n ak›flkanl›¤› da artmakta-
d›r. ‹norganik doldurucu oran› art›kça
da siman›n viskozitesi, gerilme direnci
ve sertli¤i artar. Monomer matriksin ve
inorganik doldurucunun tipi ve oranlar›
simana farkl› fiziksel özellikler kazan-
d›rmakta olup çeflitli simanlar aras›nda
farkl›l›klar göstermektedir. Metakrilat-
lar ve inorganik dolduruculara ilaveten
simanlar ayn› zamanda inhibitör ve ini-
siyatörler içermektedir. Mevcut inisiya-
törün tipine göre simanlar; 
• Kimyasal (kendi kendine sertleflenler)
• Ifl›kla sertleflenler

• Dual (hem ›fl›kla, hem kimyasal sert-
leflenler) olarak s›n›fland›r›l›rlar.
Bu araflt›rmada her biri hem kimyasal
aktivatör hem de ›fl›kla aktive olan inisi-
yatör içeren sekiz farkl› dual siman test
edilmifltir. Kimyasal aktivasyonlu inisi-
yatörler bir miktar polimerizasyon sa¤-
lasa da, ›fl›kl› aktivasyonun siman›n
renk stabilitesini ve dayan›kl›l›¤›n› art›r-
mada önemli rolü oldu¤u düflünülmek-
tedir. 
Test edilen ürünler aras›ndaki en
büyük farkl›l›k difl yap›lar›na tutun-
ma (bonding) seviyelerindeydi. Bu si-
manlar di¤er dental materyallere (resin
esasl›lar hariç) ço¤unlukla mekanik ola-
rak tutunmaktad›r. Simanlar için üç ana
kategoriden söz edilebilir.
a-) Üç aflamal› simanlar: Asit, bonding
ve simandan oluflur ve total asitlemeye
dayanan adeziv tekni¤i kullan›l›r.
b-) ‹ki aflamal› simanlar: Kendinden
asitli (selfetch) adeziv ve simandan olu-
flur. 
c-) Tek aflamal› simanlar: Self-etch ade-
ziv içeren simandan ibaret olup, ayr› bir
asitleme veya adeziv uygulanmaz. 

Bu araflt›rmada laboratuvar testlerine
ilaveten 545 diflhekiminin ürünler hak-
k›ndaki görüflleri de yer almaktad›r. Uy-
gulanan testler ve klinik performansla
iliflkileri flu flekildedir: 
Çal›flma zaman› (Kimyasal sertlefl-
me modu): Vizkozitesi anlaml› derece-
de artmadan önce siman›n yeterli uygu-
lama süresi b›rakmas›yla ilgili olup, tüm
simanlar ayn› ölçüde baflar›l› olmufltur.
Sertleflme zaman› (Kimyasal sertlefl-
me modu): Kar›flt›rman›n bafllad›¤› an-
dan kimyasal sertleflmenin tamamland›-
¤› ana kadar geçen süre. Uluslararas›
Standartlar Organizasyonuna göre bu
süre 10 dakika olup, simanlar›n tümü
bu testi geçmifltir. Cement lt ve Calibra
en h›zl› sertleflenler aras›ndayken, Ul-
tra-Bond Plus en yavafl sertleflen siman-
d›. Ultra-Bond Plus üreticisi bunun sebe-
bini, laminat veneerleri yap›flt›rmak için
dizayn edilmesine ba¤lam›flt›r.
Su çekme ve çözünürlük: Siman tara-
f›ndan ne kadar su absorbe edildi¤i (si-
man›n genifllemesine neden olur) ve
a¤›z içinin s›v› ortam›nda simandan ne
kadar madde çözülerek eksildi¤i ölçü-
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Rezin simanlar diflhekimli¤i
mesle¤inde giderek popüler

olmaya bafllad›. Bunun 
bafll›ca sebebi, metal olmayan

estetik restorasyonlar›n
yayg›nlaflmas›d›r. Rezin simanlar

uygun restorasyonlarda do¤ru
flekilde uyguland›klar›nda en az

di¤er simanlar kadar uzun 
ömürlüdür ve onlardan birkaç

kat daha kuvvetli olarak difl 
dokular›na tutunurlar.

Rezin simanlar

ürün teknik Diflhekimi Murat Tokgöz murtok1@yahoo.com
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lür. Tüm simanlar bu testi de uluslarara-
s› standartlara göre baflar›yla geçmifltir. 
Maxcem bu testte de¤erlendirme d›fl›n-
da tutulmufltur. Çünkü bu test yöntemin-
de ola¤and›fl› yüksek de¤erler elde edil-
mifltir. Üretici firma Maxcem’in bir mik-
tar su içerdi¤ini ve bu testlere uygun ol-
mad›¤›n› bildirmifltir. Rely-x Unicem de
bu testi geçmesine ra¤men çok yüksek
su çekme de¤erlerine ulaflm›flt›r. Dolay›-
s›yla Maxcem’in uzun süreli boyutsal
stabilitesi hakk›nda yorum yapmak
mümkün de¤ildir.
Radyoopasite: Siman›n radyografide
görülüp görülmeyece¤iyle ilgilidir. Tüm
simanlar standartlara uygundu. Ancak
bu testte laboratuvarda 1 mm film kal›n-
l›¤›ndaki simanlar›n radyoopasitesi öl-
çülmüfltür. Oysa klinikte genellikle 20
μm kal›nl›¤›ndaki de¤erler daha gerçek-
çidir ve bu da laboratuarda test etmek
için çok incedir. Dolay›s›yla unutulma-
mal›d›r ki, firmalar›n radyoopasite iddi-
alar› 1 mm film kal›nl›¤› için geçerli
olup, klinikte 20 μm filme düflebilen ka-
l›nl›klar›n radyografide görülebilmesi
mümkün olmayabilir.
Film Kal›nl›¤›: Film kal›nl›¤›n›n fazla
olmas›, kuronun tam oturmamas›, kenar
s›z›nt›s›, kenar bütünlü¤ünün kaybolma-
s› ve zay›f estetik gibi sorunlara neden
olabilir. Standartlara göre, bas›nç alt›n-
daki maksimum film kal›nl›¤› de¤eri 50
μm olup, tüm simanlar 16-22 μm civar›n-
da sonuçlar vermifltir.
Bükülme direnci ve modülü: Bükül-
meye maruz kald›¤›nda siman›n direnci-
ni ve sertli¤ini gösterir. Duo-Link en bü-
yük dirence sahipken, Relyx Unicem ve
Maxcem en düflük dirençleri elde etti.
Panavia F20 en yüksek modüle, Maxcem

en düflük modüle sahipti. Ancak tüm si-
manlar minimum 50 mPa olan bükülme
direnci standard›n› fazlas›yla geçmifltir.
Bir siman ne kadar yüksek de¤erlerde
bükülme direnci ve modülüne sahipse
özellikle afl›r› stresli klinik uygulamalar-
da (çok üyeli köprüler gibi) o oranda ba-
flar›l› sonuçlar al›nabilmektedir. Ancak,
üretici firman›n önerdi¤i bonding siste-
minin kullan›m› baflar› için esast›r.
Maskeleme etkisi: Arkas›ndaki obje-
nin rengini maskeleyip maskelemedi¤i
ölçülür. Panavia F20 ve Calibra en yük-
sek maskeleme etkisine ulafl›rken Ce-
ment-‹t en translusent (fleffaf) idi.
Diflhekimlerinin de¤erlendirmesi:
Diflhekimlerinden simanlar›n perfor-
mans›n› kullan›m kolayl›¤›, çok amaçl›
kullan›m imkan›, dayan›kl›l›k, hassasi-
yet, renk seçenekleri ve deneme pastala-
r› say›s› aç›s›ndan de¤erlendirmeleri is-
tendi. Ancak yeterli say›da klinik görüfl
elde edilemedi¤inden Duo-Link listede
yer almam›flt›r.
Diflhekimlerinin deneyimlerine göre, re-
zin simanlar›n baflar›s›zl›¤› s›ras›yla re-
zin restorasyonlar, de¤erli metalden ya-
p›lan restorasyonlar ve seramiklerle kul-
lan›ld›klar›nda en düflük seviyede oldu-
¤u halde metal bazl› restorasyonlarda en
yüksek olmufltur. Ancak her baflar›s›zl›k
do¤rudan ürüne ba¤lanmamal›, mater-
yal uyumlulu¤u da göz önüne al›nmal›-
d›r. En s›k rastlanan baflar›s›zl›k resto-
rasyonun yerinden ç›kmas› (bonding
kayb›) olarak ifade edilirken, sekonder
çürük en az rastlanan baflar›s›zl›k sebe-
biydi. Diflhekimlerinin yüzde 90’›ndan
fazlas› simantasyon sonras› hassasiyet
aç›s›ndan Maxcem’i “mükemmel” veya
“çok iyi” olarak de¤erlendirdi. 

Calibra Cement-lt Duo-Link Maxcem Panavia F2.0 Relyx Unicem Ultra-Bond Plus Variolink II

Adeziv  Total Total Total Kendili¤inden Self Etch Kendili¤inden Total Total 
Sistem türü etch etch etch bondingli bondingli, etch etch

extra bonding extra bonding 
uygulanmaz uygulanmaz

Fluorid Var Yok Yok Var Var Var Yok Var
Deneme Var Yok Yok Yok Yok Yok Var Var
pastas›
Renk Say›s› 5 3 2 5 4 5 5 6 

Tablo 1: Laboratuvar De¤erlendirmesi

Calibra DENTSPLY Caulk
www.caulk.com

Cement-It Universal C&B
Pentron Clinical Technologies, LLC
www.dentanet.net

DUO-LINK Bisco
www.pasadental.com.tr
www.bisco.com

Maxcem Kerr Corp.
www.dimsandental.com

PANAVIA F2.0
www.kurarayturkey.com

RelyX Unicem (Aplicap)
3M ESPE
www.3MESPE.com

Ultra-Bond Plus
DenMat www.denmat.com

Variolink II
Ivoclar Vivadent
www.guneydis.com

Bilgi için

Panavia F20
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Maxcem ve Relyx Unicem di¤erlerine
göre, izolasyon, bonding, viskozite ve te-
mizlenme kriterleri göz önüne al›nd›¤›n-
da kullan›c› kolayl›¤› aç›s›ndan en yük-
sek notu ald›. Diflhekimlerinin büyük ço-
¤unlu¤u kulland›¤› rezin siman›n perfor-
mans›ndan memnun oldu¤u halde bu iki
siman en çok takdiri toplad›.

Akademisyenlere göre, rezin 
simanlar uygularken dikkat
edilmesi gerekenler 
1-) Rezin simanlar uygun restorasyon-
larda do¤ru flekilde uyguland›klar›nda
en az di¤er simanlar kadar uzun ömürlü-
dür ve onlardan birkaç kat daha  kuvvet-
li olarak difl dokular›na tutunurlar. Si-
mantasyondan önce diflin (geçici siman
art›klar›ndan) iyice temizlenmesi ve res-
torasyona microetching uygulanmas›
bonding kuvvetini artt›rmak aç›s›ndan
önemlidir. 
2-) Dual simanlar kullan›ld›¤›nda kuron
kenarlar›na ›fl›k uygulanmas› gereklidir.
Ifl›k uygulamas› siman›n afl›nma direnci-
nin artmas›n› sa¤larken, siman›n çözül-
me, su çekme ve leke tutma özellikleri-

nin de azalmas›na yol açacakt›r.
Rezin simanlar›n her vakada uygulan-
mas›na gerek yoktur. Daha çok zaman
almalar›, daha pahal› olmalar›  simantas-
yon sonras› hassasiyet ve uygulama zor-
lu¤u, rezin esasl› cam iyonomerlere ve
geleneksel simanlara göre dezavantajla-
r›d›r. Difl dokusuna çok s›k› tutunmas›,
ileride kuronun sökülmesi gerekti¤inde
difl destek dokular›na zarar vermeden ç›-
kar›lmas›na engel olmakta, bu da rezin
simanlar› sadece seçilmifl vakalarda kul-
lan›mla s›n›rland›rmaktad›r.
Seramik restorasyonlarda kullan›m› zo-
runludur. Ancak preparasyon boyunun
ve retansiyonun yeterli oldu¤u metal
porselen restorasyonlarda rezin siman
kullan›m› zorunlu de¤ildir. Özellikle tu-
tuculuk sorununun oldu¤u, kolay ç›kan
kuronlarda uygun adeziv tekni¤i ile bir-
likte do¤ru uyguland›¤›nda, geleneksel
simanlarla elde edilemeyecek kadar iyi
sonuçlar›n al›nmas› bu simanlar› olduk-
ça popüler yapm›flt›r. 
Örne¤in: ABD’de diflhekimlerinin büyük
ço¤unlu¤u tüm metal porselen kuronlar
için resin ile güçlendirilmifl (Relyx, Fuji
Plus, Protec Cem vb.) cam iyonomer si-
manlar› rutin olarak tercih etmekte, sa-
dece baz› seçilmifl vakalar için rezin si-
manlar› kullanmaktad›r.
3-) Fluoride sal›n›m› olan simanlar›n ku-
ron kenarlar›nda sekonder çürü¤ü önle-
yici etkisi oldu¤unu gösteren bir bulgu
yoktur. Fluorid sal›n›m›, a¤›z ortam›na
aç›lan siman yüzeyinin miktar›na ba¤l›-
d›r. 40-50 micron film kal›nl›¤›ndaki bir
simanda fluorid sal›n›m› yapmaya yete-
cek miktarda a¤›z ortam›na aç›k cam

iyonomer olmas› söz konusu de¤ildir.
Ancak bir ortodontik bant yap›flt›r›ld›-
¤›nda yeterli miktarda siman yüzeyi a¤›z
ortam›na aç›kt›r ve fluorid aç›¤a ç›kabil-
mektedir. Ortodontik braketler içinse ay-
n› durum söz konusu de¤ildir.
4-) Rezin simanlar kullan›ld›¤›nda kli-
nikte en s›k rastlanan sorunlardan biri de
simantasyon sonras› hassasiyettir. Has-
sasiyeti önlemek için preparasyon sonu-
cu aç›lan dentin tubuluslar›n›n yeterli
düzeyde örtülmesi gereklidir. Bu sayede
siman içerisinde bulunan ve potansiyel
olarak irite edici özellik tafl›yan kimya-
sallar›n dentin kanallar› yoluyla pulpaya
nüfuz etmesi de önlenmifl olur. Dolay›s›y-
la, hassasiyeti önlemek için  üretici fir-
malar›n önerilerine göre hareket etmek
yöntemlerden biridir. Bir di¤eri de fludur:
Difl preparasyonunu takiben, geçiciler
haz›rlad›ktan hemen sonra, fakat ölçü-
den önce difle bonding uygulamas› yap›-
larak ›fl›kla polimerize edilir. Daha sonra
geçiciler simante edilir. Daimi restoras-
yondan önce difl temizlenir ve do¤rudan,
önceden bonding uygulanm›fl ve hâlâ difl
üzerinde kalm›fl olan bondingin üzerine
restorasyon simante edilir. Preparasyon
ölçüden önce bondinglendi¤i için adap-
tasyon sorunu olmaz. Self etching sis-
temlerde hassasiyetin az olmas› son y›l-
larda kullan›m›n› artt›rm›flt›r. 

Kaynaklar: 
1) American Dental Association (ADA) Professional Pro-
duct Review
2) Gordon J. Christensen, JADA 2000, August. Resin Ce-
ments and Postoperative Sensitivitiy
3) Omar El-Mowafy, Journal of Canadian Dental Associati-
on 2001, 67:97-102

Diflhekimi De¤erlendirmesi

Calibra Cement-lt Duo-Link Maxcem Panavia F2.0 Relyx Unicem Ultra-Bond Plus Variolink II

Mükemmel % 21 21 Yeterli de¤erlendirme yok 38 29 35 35 28

Çok iyi % 43 37 Yeterli de¤erlendirme yok 40 32 41 43 39

‹yi % 30 28 Yeterli de¤erlendirme yok 15 26 18 17 25

Vasat % 5 12 Yeterli de¤erlendirme yok 4 10 5 3 7

Zay›f % 1 1 Yeterli de¤erlendirme yok 2 2 1 0 1

Kabul Edilemez % 0 0 Yeterli de¤erlendirme yok 0 1 0 2 0

Calibra 
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“Sen mutlulu¤un resmini yapabilir misin
Abidin?” dizelerini bilmeyen yoktur. ‹flte

bu dizelere ad›n› veren Abidin Dino, 
27 Ocak 2008 tarihine dek

Sak›p Sabanc› Müzesi’nde bir sergiyle
an›l›yor. Üç önemli koleksiyonuyla 

Pera Müzesi de sanatseverler 
için ilginç bir durak noktas›.

‹ stanbul’da 1913 y›l›nda dünyaya ge-
len Dino, tiyatro oyunlar› ve senaryo-
lar kaleme ald›, heykeller, resimler

yapt›, en çok da elleri resmetti. Befl res-
sam arkadafl›yla birlikte D Grubu’nu kur-
du. Sovyetler Birli¤i’ne giderek Sergey
Yutkeviç ile birlikte sinema çal›flmalar›
yapt›. Siyasal ortam›n gerginleflmesi so-
nucu 1937 y›l›nda Paris’e yerleflti. Burada
Pablo Picasso, Andre Malraux gibi ünlü
ressamlarla çal›flt›. Tekrar Türkiye’ye dö-
nen Dino, Avni Arbafl, Sel›m Turan’la bir-
likte “Liman Grubu”nu kurdu. Çeflitli der-
gilerde yaz›lar yazd›. Bunun sonucunda
Anadolu’nun çeflitli yerlerine sürgüne
gönderildi. 1950’li y›llarda çal›flmalar›n›n
yasaklanmas› sonucu Paris’e yerleflti. Av-
rupa’n›n pek çok kentinde sergiler açt›.
1966 y›l›nda çekti¤i “Goal” adl› belgesel
filmle British Academy taraf›ndan verilen
ödüle lay›k görüldü. 1979 y›l›nda Frans›z
Plastik Sanatlar Birli¤i’nin Onursal Bafl-
kanl›¤›na seçildi. Türkiye’de 1970’li ve
1980’li y›llarda pek çok sergi açt›. Yafla-
m›n›n son y›llar›n› bo¤az k›y›s›nda geçir-
di ve 1993 y›l›nda Paris’te hayata veda et-
ti. Ölümünden 14 y›l sonra “Abidin Dino
– Bir Dünya Sergisi” ile bizleri selaml›yor.
Onun o genifl yüre¤inde bir k›rg›nl›k yok.
‹nsan sergiyi gezerken “keflke” diyor için-

den, “onu vatan›ndan koparmasayd›k da
o ödülleri biz verebilseydik. Daha güzel
olmaz m›yd›?” Belki de o zaman “mutlulu-
¤un resmini” yapabilirdi.

Pera’dan sanata kuflbak›fl›
Sak›p Sabanc› Müzesi’nden Pera Müze-
si’ne geçiyoruz. Pera Müzesi, Suna ve
‹nan K›raç Vakf› taraf›ndan 2005 Hazi-
ran’›nda ‹stanbul’a kazand›r›lan bir mü-
ze. Müzenin yer ald›¤› bina 1893 y›l›nda
mimar Achille Manoussos taraf›ndan ya-
p›lm›fl. 
Müzede Suna ve ‹nan K›raç Vakf›’n›n üç
özel koleksiyonun sergilendi¤i katlar, çok
amaçl› sergi salonlar›, oditoryum ve fua-
ye, Perakende-Art shop ve Peracafé gibi
mekanlar yer al›yor. Müzedeki koleksi-
yonlardan ilki, “Anadolu A¤›rl›k ve Ölçü-
leri” ad›yla sergileniyor. Mezopotam-
ya’dan Yunan ça¤›na, Bizans kantarlar›n-
dan Anadolu ‹slami Dönemi’ne ait ölçü ve
a¤›rl›klar›na, Selçuklu ve Beylikler Döne-
mi’nden Osmanl› uzunluk ölçülerine dek,
genifl bir yelpazede sergilenen eserlerin
son dura¤› Cumhuriyet Dönemi ve metrik
sisteme geçifl. 
Vakfa ait bir di¤er koleksiyon, ”Kütahya
Çini ve Seramikleri” ad›n› tafl›yor. Os-
manl› kültürünün önemli yarat›c›l›k alan-

lar›ndan biri olan çini ve seramikler, çe-
flitli dönem ve türlere ait 400’ün üzerin-
deki seçkin örnekleriyle sergileniyor. Kü-
tahya’da en erken çini, 1377 y›l›nda yap›-
lan Kurflunlu Cami’de kullan›lan çiniler
olarak biliniyor. O tarihten günümüze
dek uzanan çini ve serami¤in seçkin ör-
nekleri bu koleksiyonda yer al›yor. 

Oryantalistler Pera Müzesi’nde
Müzedeki son koleksiyon, “Oryantalist
Resim Koleksiyonu” ad›n› al›yor. Koleksi-
yonda üç yüzü aflk›n tablo var. Avrupal›
ressamlar›n Do¤u’yu, özellikle Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nu ve yaflam tarz›n› yan-
s›tt›¤› ak›m olan oryantalizme ait yüzler-
ce tablo, 17. yüzy›ldan 19. yüzy›l›n baflla-
r›na dek olan bir tarihe ›fl›k tutuyor. Os-
manl› yaflam›n› daha çok haremdeki ka-
d›nlar olarak alg›layan Avrupal› ressam-
lar, genelde bu tarzda resimler yapm›flt›r.
Tek yerli oryantalist ressam olarak tan›m-
lanan Osman Hamdi Bey ise tablolar›nda
okuyan, çeflitli müzik aletleri çalan kad›n-
lara yer vermifltir. Osman Hamdi Bey’in
ünlü “Kaplumba¤a Terbiyecisi” adl› tablo-
su da bu müzede yer al›yor. 
2008 y›l›nda, müzelerde yaflam›m›za
renk katacak nice serginin aç›lmas› dile-
¤iyle … 

Mutlulu¤un 
resmi ve 
2008’de müzeler

nonarici@hotmail.com Diflhekimi Nilgün Onar›c› sanat gündemi
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Diflhekimli¤i okumak üzere 
Almanya’ya ad›m atmas›yla
bafll›yor tüm hikaye. Mezun 

olduktan sonra akademik kariyer
aray›fllar›yla uzakta olma halini

sürdürüyor. Akl›nda hep dönmek
var ama yurtd›fl›ndan ald›¤›

diflhekimli¤i diplomas› kendi
ülkesinde kabul görmeyince

rotas›n› dünyaya çeviriyor. 
Böylece Avustralya’ya kadar 

çizilen yol haritas›nda kâh gezgin
modunda, kâh akademisyen

kimli¤iyle yol al›yor. Diflhekimi
DMD* Mehmet Okutan’la

söyleflimize davet 
ediyoruz sizleri. 

S öze bir hat›rlatmayla girelim. Birkaç say› önce Yeni Ze-
landa’y› tan›tan bir gezi yaz›s› dergimizin sayfalar›nda
yer alm›flt›. ‹flte o yaz›y› kaleme alan kifli diflhekimi DMD

Mehmet Okutan. ‹lginç bir hikayesi var. Babas› diflhekimi Ünal
Okutan. Meslekle tan›flmas› küçük yafllara kadar dayan›yor bu
yüzden. Üniversite imtihanlar›nda Dicle Üniversitesi Diflhekim-
li¤i Fakültesi’ni kazan›yor. O y›l Almanya, Türkiye’de ÖYS’de
diflhekimli¤ini kazananlara ayn› dalda bu ülkede okuma izin
veriyor. Mehmet Okutan da bu f›rsat› de¤erlendiriyor ve Alman-
ya Freiburg Üniversitesi’ne kabul ediliyor. Ama önce Almanca
ö¤renmesi gerekti¤inden, Almanya’daki Goethe Enstitüsü’nde
1,5 y›l yabanc› dil e¤itimi al›yor. Bu arada yönetmelik de¤ifliyor
ve Almanya art›k s›nav› kazanm›fl ö¤rencileri kabul etmeyece¤i-
ni aç›kl›yor. Mehmet Okutan’›n baflvurusunu geri çeviriyor. Bu-
nun üzerine annesi, Freiburg Üniversitesi’ne bir mektup yaza-
rak o¤lunun iki y›l önce kabul edildi¤ini, onca zamand›r Alman-
ca ö¤rendi¤ini ve yeni yönetmelik kapsam›na giremeyece¤ini,
hakk›n›n iade edilmesini, kimsenin o¤lunun kaderiyle oynaya-
mayaca¤›n›  belirtiyor. Bunun üzerine Freiburg Üniversitesi bin
bir özür dileyerek Mehmet Okutan’› kabul ediyor. Hikayenin ge-
risini Mehmet Okutan’›n kendisinden dinleyelim. 

‹lk ne zaman diflhekimli¤i atmosferini solumaya bafllad›n›z?
Babam 1963 ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi mezu-
nu. Eskiden Bak›rköy’de poliklinikte çal›fl›yordu. Alt›-yedi yaflla-
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r›nda beni de muayenehanesine götürme-
ye bafllad›. Daha çok teknisyenlerin ya-
n›nda duruyordum. Orada difl mumlar› ve
alç›yla oynaya oynaya ilgi duymaya bafl-
lad›m. Bir ara doktorlu¤u düflünmüfltüm
ama sonra baba mesle¤i a¤›r bast›. 

Diflhekimli¤inin cezbeden yan› neydi?
Hekimli¤in hep bir cazibesi vard›r. “Sa¤-
l›k her fleyin bafl›” denir. Diflhekimli¤inde
de insanlara yeme-içme keyfini ve böyle-
ce sa¤l›¤›n› geri kazand›r›yorsun. Bir de
90’lar›n ortalar›ndan beri diflhekimli¤i es-
teti¤e yöneldi. Baz› hastalar daha güzel
bir gülüfl u¤runa kap›m›z› çal›yorlar. He-
kimli¤in estetik anlamda da cazibesi oldu.

Yurtd›fl›nda diflhekimli¤i okumaya na-
s›l karar verdiniz? 
Pek planl› bir giriflim de¤ildi. Dicle Üni-
versitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’ni kazan-
m›flt›m. Babam “Önce dil ö¤ren, sonra
üniversiteye git” dedi. Ben de f›rsat› geri
tepmedim. Türkiye’de bilimsel diflhekim-
li¤inin geçmifline bakt›¤›n›zda Alman
akademisyenlere rastl›yorsunuz. Bu yüz-
den yabanc› dilin yan› s›ra akademik e¤i-
tim için de Almanya iyi bir seçenekti be-
nim için ve orada üniversiteye baflvur-
dum. 1994’ün ortalar›nda ‹sviçre s›n›r›na
yak›n Freiburg Üniversitesi’nde diflhe-
kimli¤i e¤itimine bafllad›m. Ancak 1,5 y›l
sonra aileme ve arkadafllar›ma duydu-
¤um özlem öyle artt› ki dönmek istedim.
‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’ne baflvurdum. Notlar›m› istedi-
ler. Almanya’da uygulanan sistem Turki-
ye’ye k›yasla biraz farkl›. Y›l sonunda ya-
p›lan genel bir s›nav var, ondan ya geçi-
yor ya da kal›yorsunuz, not alm›yor-
sunuz. Bunun üzerine ‹ÜDF beni alama-
yaca¤›n› söyledi. Çok üzüldüm tabii ama
dönüp, dönem sonunda notlar›m› al›p ge-
lirim diye akl›mdan geçiriyordum. 

Ama öyle olmad›, de¤il mi?
Döndükten sonra bu kez “yar›s›na gel-
dim, sabredip bitireyim bari” düflüncesi
a¤›rl›k kazand›. Zaten belli bir çevrem de
oluflmufltu. 2000 senesinde diflhekimli¤i-
ni bitirdim. Türkiye’ye dönüfl planlar›
yapt›¤›m s›rada flans›m› denemek için Al-
manya’da doktora baflvurusunda bulun-
dum ve kabul edildim. Türkiye’deki gele-
ce¤im için bunun iyi olaca¤›n› düflünerek
doktoraya bafllad›m. 

Almanya’n›n e¤itim sistemi farkl› de-
diniz. Mezuniyetten sonra doktora da
bu farkl›l›klardan biri olsa gerek. Bi-
raz daha aç›kl›k kazand›r›r m›s›n›z
farkl›l›klara? 
Almanya’da dönem sonunda, bu klinik
öncesi ve klinik dönemi diye ayr›l›yor, al-
d›¤›n›z derslerin tamam›ndan büyük bir
s›nava giriyorsunuz.  Ald›¤›n›z not da si-
zin diploma notunuz oluyor. Doktora tezi
ise okulu bitiren ö¤rencilerin üniversite-
ye baflvurup seçtikleri bir hoca deneti-
minde belli bir konuda lisans üstü yap-
malar› demek. Yaklafl›k iki y›la yay›lan
bu sürecin sonunda bir tez haz›rlaman›z
gerekiyor. Bunun üzerine bir de “Postgra-
duate degree” var ki bu da diflhekimli¤in-
de bir dalda, daha çok da klinik a¤›rl›kl›
uzmanl›k yapman›z anlaman› geliyor.  

Bizdekinin tersi bir durum var sanki;
önce doktora sonra yüksek lisans s›ra-
lamas›na bak›ld›¤›nda...
Olabilir. Ben doktora tezimi verirken ayn›
zamanda Freiburg Üniversitesi Protetik
bölümünde Postgraduate lisans›m› da  ya-
pabildim. Tezimi yazmam yaklafl›k 1.5 y›l
sürdü, 2004 y›l›nda da DMD (Doctor of
Medical Dentistry) unvan›n› ald›m. 

Neden Protetik bölümünü seçtiniz?
Protetik bölümü daha çok yarat›c›l›k ge-

rektiren bir bölüm diye düflündüm. Hem
mumlarla oynama flans›m da di¤er bö-
lümlere nazaran daha yüksekti. 

Master da bitti¤ine göre önünüzde han-
gi seçenekler vard›? 
Almanya’da sadece üniversitede çal›fl-
ma iznim vard›, akademik anlamda ka-
riyer yapabilirdim ama muayenehane
açma iznim yoktu. Üniversite ortam›
çok güzel olsa da yabanc› statüsüyle Al-
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Almanya’da sadece üniversitede çal›flma iznim
vard›, yani akademik anlamda kariyer 

yapabilirdim ama muayenehane açma iznim yoktu.
Üniversite ortam› çok güzel olsa da yabanc›
statüsüyle Almanya’da kariyer yapman›z 
hiç kolay de¤il.



manya’da kariyer yapman›z hiç kolay
de¤il. Belki yak›n çevreniz ve çal›flma
ortam›n›zda yabanc›l›¤›n›z› hissetmeye-
bilirsiniz ama  kamusal alanda s›k›nt›lar
yafl›yorsunuz. En basitinden, her y›l vi-
ze ç›kartman›z gerekiyor. Ancak o dö-
nemde Türkiye de benim için bir kurtu-
lufl de¤ildi, çünkü Almanya’da ald›¤›m
diplomalar›n kendi ülkemde geçerli ola-
bilmesi için denklik s›nav›n› geçmem
gerekiyordu. Denklik s›nav›**, klinik ve
bilimsel iki aflamal› bir s›nav. Bir kez
flans›m› denedim. Mesleki konularla il-
gili sorular bekliyordum ama karfl›ma
havuz problemleri ç›kt›. Üniversite s›na-
v›na girdi¤im günden beri havuz dol-
durmayan biri için ironik bir karfl›laflma
oldu tabii! Denklik s›nav› hevesimi hep
köreltti. Bu durumda bir karar vermem
gerekiyordu. Almanya’dan yavafl yavafl
s›k›lmaya bafllam›flt›m. Alternatif rota-
lar ar›yordum. 

Avustralya ile yollar›n›z›n kesiflti¤i
ana geldik galiba...
Bir ara araflt›rmalar›na ilgi duydu¤um
Prof. Matthias Bickel’›n Avustralya Bris-

bane’deki Queensland Üniversitesi Difl-
hekimli¤i Fakültesi’nde protetik bölü-
münün bafl›na geçti¤ini ö¤renince onun-
la iletiflime geçtim. Zaten tatil için Avus-
tralya’ya gitmeyi düflünüyordum. Bu
arada Prof. Bickel’le de bir görüflme
ayarlad›m. Asl›nda potansiyel olarak ifl
bak›yordum. Yapt›¤›m›z görüflme çok
olumlu geçti ve Avustralya kap›lar›, pro-
fesörden gelen ifl teklifiyle ard›na kadar
bana aç›lm›fl oldu. 

De¤ifliklik aray›fl›nda bu kadar uza¤a
gitme ihtiyac› nereden ç›kt›? 
Avustralya’n›n daima bir çekicili¤i vard›;
yeni bir ülke, kültürü de yeni, iklimi ve
insanlar› Avrupa’ya nazaran de¤iflik. Sa-
n›r›m maceray› da seviyorum. Baflka bir
ülkeyi pek düflünmedim, Avustralya’dan
gelen ifl teklifi piyango gibi oldu. 

Avustralya’daki göreviniz ve oradaki
e¤itim sisteminden söz eder misiniz?
Üniversitede “lecturer” olarak çal›fl›yo-
rum. Son s›n›flar›n protetik bölümünü
içeren derslerini ben veriyorum. Hem
teknik hem de pratik dersleri koordinas-

yon görevim var. Avustralya’da diflhekim-
li¤i e¤itiminde ilk iki sene kampus d›fl›n-
da biyoloji, kimya gibi temel dersler veri-
liyor ve Türkiye’deki gibi laboratuvarda
difl ve mum iflleme, model dökmeler yap›-
l›yor. Üçüncü s›n›fta klinik e¤itim bafll›-
yor. Dolgu, kanal tedavileri, protezler
gündeme geliyor. Dördüncü s›n›fta kron,
köprü, ve implantoloji derslerine giriyor-
lar. Dördüncü s›n›fla birlikte akademik
e¤itim tamamlan›yor. Önce uygulama s›-
nav›na sonra da bilimsel s›nava giriyor-
lar. Baflar›l› olanlar bir y›l devlet hastane-
sinde staja bafll›yor.

Avrupa’daki e¤itimle Avustralya’daki-
ni karfl›laflt›r›r m›s›n›z? 
Asl›nda Avustralya’ya gidince çok flafl›r-
d›¤›m› itiraf etmeliyim. Temel dersler
çok a¤›r olmakla birlikte, diflhekimli¤inin
teknik altyap›s›, donan›mlar ve bunlara
dair bilgi düzeyi bak›m›ndan Avrupa’n›n
gerisinde kalm›fllar. San›yorum geliflme-
lere uzak kalmalar›nda co¤rafi uzakl›kla-
r›n›n da etkisi var. Bir de Avustralya’ya
d›flardan bir fley getirmek çok zor. Bir sü-
rü sa¤l›k testlerinden geçiriliyor. fiu an
Avrupa’daki pek çok ilaç, Avustralya’da
yok. Çünkü kabul edilmiyor.

A¤›z ve difl sa¤l›¤› konusunda toplum-
daki bilinç düzeyi nas›l? 
Avrupal›lar daha bilinçli bence. Avus-
tralya’da a¤›z ve difl sa¤l›¤›na yönelik
hizmetler uzun y›llar ücretsiz verilmifl.
Bu da toplumda bir rehavet yaratm›fl,
“nas›l olsa bedava” diyerek diflleri f›rça-
lamak yerine, “a¤r›rsa doktora giderim o
çaresine bakar” deme al›flkanl›¤› yer et-
mifl. Yeni yeni insanlar bu konuda bilgi-
lenmeye bafll›yor ve sa¤l›¤›n son anda
parayla geri gelmeyece¤ini anl›yorlar. ‹l-
ginç bir nokta daha var: Avustralya böl-
gelerden olufluyor ve her bölgenin kendi
kanunlar› var. Örne¤in benim yaflad›¤›m
Queensland’da suya florid kat›lm›yor.
Oysa florid difl minesini korur ve birçok
Avrupa ülkesinde içme suyuna kat›l›r.
Queenslandliler ise “Biz istersek çocuk-
lar›m›za kendimiz florid veririz” diyerek
buna karfl› ç›k›yorlar. Zaten perdelerin
rengi çabuk soluyor diye saatlerin mev-
sime göre ayarlanmas›na karfl› ç›kanlar-
dan baflka bir fley beklenemez.  
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içimizden biri

Uluslararas› kongreler geliflmeleri takip etmenin
en iyi yolu bence. Sizinle ayn› konuya ilgi duyan

birçok meslektafl›n›zla bir araya geliyorsunuz.
Akademik iflbirlikleri, mesleki birikimler ve sektöre
dair vizyonunuzu gelifltirme ad›na mükemmel 
f›rsatlar. 
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Mesle¤inizle ilgili geliflmeleri nas›l takip ediyorsunuz?
Enternasyonel kongreler geliflmeleri takip etmenin en iyi yolu
bence. Sizinle ayn› konuya ilgi duyan birçok meslektafl›n›zla bir
araya geliyorsunuz. Ben her sene Uluslararas› Estetik Diflhe-
kimli¤i Kongresi’ne kat›lmak üzere Türkiye’ye geliyorum. Al-
manya’dan arkadafllar›mla da bu kongrede bulufluyoruz. Genel-
likle International Osseointegration Society (IOS) ve Internatio-
nal Association for Dental Research (IADR)’a da kat›l›yorum. Ör-
ne¤in Türkiye’deki tatilimin ard›ndan Barselona’ya IOS’a gittim.
IADR, daha çok akademisyenlere yönelik bir içeri¤e sahip ve
her y›l dünyan›n farkl› bölgelerinde oluyor. 

Bu buluflmalar sizi nas›l besliyor?
Diflhekimli¤inin cerrahisinden hijyenine çok genifl bir yelpaze-
si var. Her alanla ilgili uzmanlara ulaflabilmek çok zor olabiliyor,
her konuyla ilgili bir dolu kaynak, dergi, kitap ve sanal ortam
var. Kongre ve seminerlerde kendi alanlar›nda uzmanlaflm›fl ki-
flilerle tan›flma flans›n›z oluyor. Dünyan›n baflka bir köflesinde-
ki meslektafl›n›z›n da sizin gibi düflündü¤ünü görebiliyorsunuz.
Akademik iflbirliklerini, mesleki birikimlerinizi ve sektöre dair
vizyonunuzu gelifltirme ad›na mükemmel f›rsatlar bence. 

Gezi tutkunuza gelelim....
Gezi tutkum Almanya’da okurken bafllad›. Avrupa’n›n ortas›nda
yaflarken bu güzel yerleri görmeyeceksin de ne yapacaks›n!
Ama gezmek görmek veya tatil yapmakla, keflfetmek farkl›.
Farkl› kültürden insanlarla tan›flt›¤›n›zda onlar›n kültürünü sor-
gulamaya bafll›yor, bir yandan da yabanc› s›fat›yla adapte olma-
ya çal›fl›yorsunuz. Ne kadar çabalasan›z da tam uyum sa¤lama-
n›z mümkün olmuyor, çünkü baflka bir kültürün ürünüsünüz.
Karfl›laflt›¤›n›z farkl›l›klar›n iyi ve kötü taraflar›n› görüp kendi-
nize göre bir fleyler ay›kl›yorsunuz. Daha sonra bunun yaratt›¤›
tortunun heyecan› sar›yor benli¤inizi. Sevdi¤iniz renkler, koku-
lar, tatlar farkl›lafl›yor, çeflitleniyor. Hayat tarz›n›zda de¤iflimler
oluyor. Bu yüzden keflfetme tutkum
hayat boyu sürebilir gibime geliyor.
Çünkü bu ak›fl›, dinamizmi ve farkl›-
l›klarla zenginleflmeyi seviyorum.

Öne ç›kan rotalar hangileri? 
En son yapt›¤›m Nepal gezisi benim
için çok baflkayd›. Bir konferansta
Yeni Zelandal› bir diflhekimiyle ta-
n›flt›m. Kendisi ayn› zamanda da¤-
c›yd› ve Everest’e t›rmanan en genç
Yeni Zelandal› olmufltu. T›rman›fl› s›-
ras›nda Kumbu bölgesinde bir diflhe-
kimiyle tan›flm›fl ve bölgedeki ço-
cuklar›n ihtiyaçlar› konusunda ona
yard›mc› olaca¤›na söz vermifl. Kon-
ferans›n gala gecesinde bu amaçla
bir yard›m kampanyas› düzenlendi.
Ben de kendisine gerek malzeme
sa¤lama gerekse organizasyon anla-

m›nda yard›mc› olabilece¤imi söyledim. Hemen tatil plan›m›
yapt›m; Colgate’le konuflarak 1500 diflmacunu ve f›rças›yla bir-
likte Katmandu’ya uçtum. Bu arada kendime de bir rota çizdim.
S›rt çantam› yüklendim ve Katmandu’dan Kumbu’ya kadar yü-
rüdüm. Sezon bitti¤i için her yer kapan›yordu, so¤uklar iyice
bast›rm›flt›. Kumbu’ya vard›¤›mda okullar tatil olmufltu, difl kli-
ni¤ini de kapat›yorlard›. Hemen malzemeleri teslim ettim ve
sonra da kendi rotama devam ettim. Dört hafta boyunca yürü-
düm. Toplam 220 km yapt›m. Beni etkileyen bölüm de bu yürü-
yüfl oldu.

Kendinizle ne tür hesaplaflmalar yapt›n›z yol boyunca? 
Her rota benim için bir çeflit keflif. Bu rotan›n gerisinde de ken-
dimi, kendime kan›tlama çabas› vard›. Her sabah kalkt›¤›mda iç-
me suyum buz tutmufl oluyordu. s›rt›mda 17-18 kg a¤›rl›kla
günde befl-alt› saat yürüdüm. Hayatta sanki hep bir B plan›m
varm›fl gibi görünüyor ama neyle karfl›laflaca¤›m› hiçbir zaman
bilmiyorum. Asl›nda hayatla biraz dalga geçer gibiyim. 

Ajandan›zdaki yeni keflifler neler?
Güney Amerika’ya gitmek istiyorum. Son bir buçuk y›ld›r tango

yap›yorum. Tango ve Arjantin aflk›na se-
kiz ayd›r da ‹spanyolca ö¤reniyorum. Ar-
jantin’e yard›m yapan diflhekimleri grubu
var. Onlarla birlikte bir projeye kat›laca-
¤›m, bir ay kadar sürecek yeni bir keflfe
haz›rlan›yorum. 

Kiflisel hedefiniz nedir?
Kendimle ve çevremle bar›fl›k bir hayat
yaflamak. Öyle büyük bir hedef yok. Zaten
ne kadar hedef seçsen de, plan program
yapsan da, hayat baflka telden çalmaya
bafllayabiliyor bir anda. 

* DMD: Doctor of Medical Dentistery. Almanya’da master derecesi-
ni tamamlayanlar bu unvan› isimlerinin önüne al›yorlar.
** Burada son bir geliflmeyi aktarmakta fayda var; Mehmet
Okutan’›n denkli¤i YÖK taraf›ndan kabul edilmifl, yani art›k
yurtd›fl›ndan ald›¤› diplomalar burada da geçerli. Ancak görünen
o ki Türkiye bu anlamda treni kaç›rm›fl durumda. Mehmet
Okutan gibi yüzlerce Türk genci y›k›lan umutlar› üzerine çoktan
yeni hayatlar›n› infla etmifller. Yaz›k ki kaybeden Türkiye.

Her rota benim
için bir çeflit 

keflif. Nepal’e
yolculu¤umun

gerisinde de 
kendimi,
kendime 

kan›tlama 
çabas› vard›.



H eybeliada'da yapabilece¤iniz birçok aktivite var, aday›
yürüyerek ya da bisikletle keflfe ç›kabilir, faytonla tur
atabilir, kordonda bal›¤›n›z› yiyebilir; en önemlisi ken-

tin gürültüsünden uzak bir gün geçirebilirsiniz. 
Eskiden Burgazada’ya bakan yamaçlar›nda bak›r madeni iflletil-
di¤i için Heybeliada Yunanca’da bak›r anlam›na gelen Halki ola-
rak adland›r›l›yormufl. Yüz y›l kadar öncesine kadar ç›plak bir
ada olan Heybeliada zaman içinde a¤açland›r›lm›fl. fiimdi her ta-
raf› tepelerinden denize kadar çam ormanlar›yla kapl›.

Bahriye okulu adal› oluyor
Daha çok Gayrimüslim unsurlar›n yaflad›¤› ‹stanbul Adalar› için-
de Türk kimli¤inin en çok hissedildi¤i yer Heybeliada’d›r. Bu-
nun en önemli nedeni 1824’te Bahriye Okulunun Kas›mpa-
fla’dan adaya tafl›nmas›d›r. ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda adada
Deniz Kuvvetlerinin tesisleri daha da ço¤alm›fl. 1924 y›l›nda ku-
rulan ve birkaç y›l önce kapat›lan Sanatoryum da adaya çok sa-
y›da Türk’ün yerleflmesini sa¤lam›flt›r. Buna ra¤men Rumlar›n

önemli manast›rlar› ve dünyaca ünlü Ruhban okulu da
Heybeliada’d›r.

Büyük turla ada keflfi
Vapur iskelesinin solunda Deniz Lisesi, sa¤›nda adan›n çarfl›s›
bulunmaktad›r. Adan›n lokantalar›n›n tamam› R›ht›m Cadde-
si’ndedir. Burada soluk al›p, yeme¤inizi yedikten sonra aday›
dolaflabilirsiniz. fiimdi bizde faytoncular›n rotas›n› izleyelim ve
büyük tur yoluyla aday› bafltan bafla dolaflal›m. Çarfl›n›n içinden
Deniz Lisesi’nin arkas›na geçince, tepeyi aflt›¤›m›zda Hagios Ge-
orgios Manast›r›’yla karfl›lafl›r›z. Çam Liman› yolundan devam
etti¤imizde ise Sanatoryum’a ulafl›r›z. Sanatoryumdan sonra
Çam Liman› koyuna var›l›r, burada bir plaj vard›r. 
Çam Liman› yaz aylar›nda yatlar›n gözdesidir. Plajdan koyun ba-
t›s›na do¤ru devam edildi¤inde a¤açlar›n aras›ndaki Terki Dün-
ya Manast›r› karfl›n›za ç›kar. Manast›r›n bitifli¤inde birkaç y›l
önce kapat›lm›fl çöplük, daha ileride de Alman Koyu ve at ah›r-
lar› bulunmaktad›r. Tepeyi döndü¤ünüzde Kablo Koyu’nu görür-

k›sa yolculuk Ersoy Soydan ersoydan@hotmail.com 
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Tarih ve do¤a: 
‹flte Heybeliada

‹stanbul’un cennetlerinden Heybeliada’y› geziyoruz. Do¤a ve tarihin
çarp›c› bir flekilde bir araya geldi¤i Heybeliada, dünya gözüyle 
görülmesi gereken yerlerden biri. Rumlar›n önemli manast›rlar› ve
dünyaca ünlü Ruhban okulunun yer ald›¤› ada, özellikle yaz aylar›nda
günübirlik gezintiler için ideal bir rota.



sünüz. Buras› ad›n› Burgazada'ya enerji sa¤layan sualt› kablo-
sundan alm›flt›r. Ormanlar›n aras›nda ilerleyip Deniz Lisesi’nin
baflka bir binas›n› geçince Heybeliada’n›n evleri tekrar bafllar.
Yaln›zca adan›n de¤il, ayn› zamanda ‹stanbul’un da en eski otel-
lerinden olan Halki Palas’›n bulundu¤u nokta Refah fiehitleri
Caddesi bafllang›c›d›r, yokufltan afla¤›ya indi¤inizde çarfl›ya ula-
fl›rs›n›z.

Çilehaneden misafirhaneye...
Adada çok say›da Rum manast›r› bulunmaktad›r. Bunlardan ilki
Çam Liman› yolunun bafllang›c›ndaki Hagios Georgios Krimnu
(Uçurum) Manast›r›’d›r. Büyükada’ya bakan bir uçurumun ke-
nar›nda infla edildi¤i için böyle adland›r›lm›flt›r. fiimdi Kudüs
Rum Patrikli¤i’nin yönetiminde olan manast›r›n çevresi Deniz
Kuvvetlerinin tesisleriyle çevrilidir. Bizans döneminde kuruldu-
¤u san›lan manast›r›n fetihten sonra terk edildi¤i, 1577-1593
y›llar› aras›nda yeniden faaliyete geçirildi¤i bilinir. 18.yy’›n
ikinci yar›s›nda ‹stanbul Rum Patri¤i 3.Ioannis Karacas taraf›n-
dan onar›lan manast›r›n kubbeli kilisesi ise 23 Nisan 1882 gü-
nü ibadete aç›lm›flt›r. 
Y›lda birkaç kez ayin yap›lan manast›r›n eskiden çilehane ola-
rak kullan›lan odalar› flimdi yaz aylar›nda fakir Rumlar› a¤›rla-
maktad›r. Manast›r›n yak›nlar›nda k›smen y›k›lm›fl kubbeli bir
mezar an›t› vard›r. Bu heykelli an›t› ‹ngiltere’nin Gemlik Konso-
losu Angelidis efli için infla ettirmifltir. 

Müslümanlar›n da ziyaret etti¤i manast›r
Çam Liman› koyunun bat› ucunda halk aras›nda Terki Dünya ya
da Arsenios Manast›r› olarak adland›r›lan Hagios Spridonos Ma-
nast›r› vard›r. Keflifl Arsenios taraf›ndan kurulan manast›r› eski-
den H›ristiyanlar kadar Müslümanlar da ziyaret edip, mum di-
ker ve adak adarlarm›fl. Adaklar› gerçekleflince de manast›ra
zeytinya¤› hediye ederlermifl. 
Domuz (Makarios) Tepesi’nde de Hristos (Metamorfosis) Manas-
t›r› bulunmaktad›r. Manast›r›n kuruldu¤u yerde 13.yy’dan bu
yana keflifl odalar›n›n var oldu¤u san›l›r. Günümüzde burada kü-
çük bir flapel ve ona bitiflik oda bulunmaktad›r. 1963 y›l›ndan
beri hiç kimsenin yaflamad›¤› bu küçük manast›rda y›lda bir kez
6 A¤ustos günü Metamorfosis yortusunda ayin yap›l›yormufl.
Geçti¤imiz günlerde adaya gitti¤imde manast›r›n onar›lan flape-
linin kaçak kilise diye y›k›ld›¤›n› gördüm. Manast›r orman ara-
zisinde oldu¤u için Orman Kanununa ayk›r› oldu¤u gerekçe-
siyle y›k›lm›flt›. Belki bin y›ll›k bir ibadethanenin böylesine yok
edilmesi vicdanla ne kadar ba¤dafl›yor, okuyucunun takdirine
b›rak›yorum.

11. yüzy›ldan kalma manast›r
Domuz tepesinin eteklerinde flimdi Deniz Lisesi’nin arazisinde
kalan yerde de adan›n en önemli manast›r› bulunuyordu. fiimdi
askeri bölgede oldu¤u için özel izinle ziyaret edilebilen Panagia
Kamariotisa Manast›r›, 1942 y›l›nda Deniz Kuvvetleri taraf›n-
dan istimlak edilmifl ve o günden sonra kullan›m d›fl› kalm›flt›.
Bizans döneminden bu yana Rumlarca kullan›lan manast›rla ay-
n› ad› tafl›yan kilisesinin ise 11. ya da 12.yy’da infla edildi¤i ka-

bul edilir. Eflak ve Bo¤dan Voyvodas› ‹psilantis’in 1797 y›l›nda
yapt›rd›¤› onar›mda eklendi¤i bilinen kubbeli kemerdeki Mer-
yem Ana resmi nedeniyle manast›r da Panagia Kamariotisa ola-
rak adland›r›lm›flt›r. 
Bu kilisenin do¤usunda da, Bizans döneminde en son infla edil-
mifl kilise oldu¤u bilinen Hagios Ioannes Prodromos Kilisesi bu-
lunmaktad›r. Bu küçük ve kubbeli kilisenin 1431 y›l›nda ma-
nast›r› onaran Ioannes Paleologos taraf›ndan yapt›r›ld›¤› bilinir. 

Ünü s›n›rlar› aflan ruhban okulu
Adaya vapurla gelirken Ümit Tepesi’nin zirvesinde çam orman-
lar›n›n aras›nda görkemli bir bina görülür. Buras› dünyaca ünlü
Ruhban Okulunun binas›d›r. 
Hagia Triada Manast›r›’n›n içindeki Ruhban Okulu ilk olarak
1844 y›l›nda e¤itime bafllam›fl. 1894 depreminde Ruhban oku-
lunun binas› y›k›l›nca Mimar Perikli Fotiyadis taraf›ndan neok-
lasik tarzda yeniden infla edilmifltir. Ruhban okulu, 1971 y›l›n-
da kapanana dek Ortodoks dünyas›n›n en büyük e¤itim kuru-
muydu. Ünü Türkiye’nin s›n›rlar›n› aflan okulun mezunlar›ndan
on ikisi ‹stanbul Rum Patri¤i olmufl, birço¤u dünyan›n çeflitli
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1971 y›l›nda kapanana dek Ortodoks 
dünyas›n›n en büyük e¤itim kurumu olan
Ruhban Okulu’nun mezunlar›ndan on
ikisi ‹stanbul Rum Patri¤i olmufl, 
birço¤u dünyan›n çeflitli yerlerindeki 
kiliselerin yönetici¤ini
yapm›fllard›r.



k›sa yolculuk
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yerlerindeki kiliselerin yöneticisi olmufl-
tur. 
Anayasa Mahkemesi 1971 y›l›nda özel
yüksek okullar› kapat›nca yüksek okul
statüsündeki Heybeliada Ruhban Oku-
lu’nun Teoloji bölümü kapat›lm›flt›r. Oku-
lun yaln›zca Lise bölümü Özel Heybeliada
Rum Erkek Lisesi ad›yla teorik olarak e¤i-
time aç›kt›r, ancak ö¤rencisi yoktur, yal-
n›zca yönetim kadrolar› görev yapmakta-
d›r. Buna ra¤men, Ruhban Okulu sanki
e¤itim yap›l›yormufl gibi bak›ml› tutul-
maktad›r. 120 bin kitab›n bulundu¤u kü-
tüphanesi de zengin eserle doludur. 
Ruhban Okulu’nun yeniden aç›lmas› ya
da aç›lmamas› gündemden hiç düflmeyen
ve uluslararas› boyutta tart›fl›lan bir so-
rundur. ‹stanbul Rum Patrikli¤i’nin en
önemli sorunu ise Heybeliada Ruhban
Okulu’nun kapat›lmas›ndan sonra Türki-
ye’de din adam› yetifltiren okullar›n›n kal-
mamas›d›r. Bu yüzden ‹stanbul’daki 94
Rum kilisesinin ço¤unun din adam› yok-
tur, yaln›zca y›l›n belli günlerinde kap›la-
r›n› açabilmektedir. 

Adan›n tek çan kulesi
Ada da iki Rum kilisesi de bulunmakta-
d›r. Bunlardan ilki çarfl›n›n içindeki Hagi-
os Nikolaos Kilisesidir. Geçmiflte deniz
kenar›nda olan kilise 1920’li y›llarda de-
nizin doldurulunca k›y›dan bir hayli

uzaklafl›p, çarfl›n›n orta yerinde kalm›flt›r.
Kilisenin saatli çan kulesi, ayn› zamanda
adan›n tek çan kulesidir. Rum Mezarl›¤›-
n›n içinde de 1913 y›l›nda infla edilmifl
Profitis ‹lias Kilisesi vard›r. Kilisenin üç-
gen al›nl›kl› cephesi antik Yunan tap›nak-
lar›n› and›r›r. Bu kadar Rum kilisesinin
ve manast›r›n›n bulundu¤u Heybelia-
da’da sürekli yaflayan Rumlar›n say›s› ise
iki elin parmaklar› kadard›r. 30-40 y›l ön-
cesine kadar bine yak›n Rum’un yaflad›¤›
Heybeliada’daki Rum ilkokulu da 1980
y›l›nda ö¤renci yoklu¤u nedeniyle kapan-
m›flt›r. Adadaki di¤er tap›naklar›ndan ca-
mi 1935 y›l›nda, Beth Yaakov Sinagogu
ise 1956 y›l›nda ibadete aç›lm›fl. 

Hüseyin Rahmi ve ‹nönü Müzeleri
Rum mezarl›¤›n›n bitifli¤inde Müslüman
Mezarl›¤› bulunmaktad›r. Burada ünlü
yazar Hüseyin Rahmi Gürp›nar’›n mezar›
da bulunmaktad›r. Gürp›nar’›n Da¤ Ma-
hallesi’ndeki evi de müze olarak ziyarete
aç›lm›flt›r. Adadaki bir di¤er müze ise ‹s-
met ‹nönü Müzesi’dir. ‹smet Pafla’n›n
1924 y›l›nda sat›n ald›¤› ve yaz aylar›n›
geçirdi¤i Refah fiehitleri Caddesi üzerin-
deki köflkte merakl›lar›nca ziyaret edile-
bilir. 
Hem halka aç›k plajlar›n›n hem de piknik
alanlar›n›n olmas› nedeniyle Heybeliada
günübirlik ziyaretçilerin en çok ra¤bet et-
ti¤i adad›r. Yaz aylar›nda Heybeliada’n›n
birçok yerinden denize girebilirsiniz. Gü-
nübirlikçiler daha çok De¤irmen Burnu
plaj›nda yüzer. ‹smet Pafla’n›n literatüre
geçmifl çivileme atlay›fllar›n› yapt›¤› Sa-
d›k Bey Plaj› gibi Çam Liman›, Frans›z ko-
yu ve Alman koyundan da denize girmek
olanakl›d›r. De¤irmen Burnunun arkas›n-
daki Heybeliada Deniz Kulübü tesislerin-
den ise üye olanlar yararlanabilir.
‹skeleden k›sa bir yürüyüflle ulafl›labilen
De¤irmen Burnu piknik alan›na orman içi
dinlenme tesisi oldu¤u için biletle girili-
yor. Mangal yapanlar, hamakta sallanan-
lar, top oynayanlar, denize girenler her-
kes burada… Özellikle hafta sonlar› mah-
fler yeri gibi oluyor; ah bir de temiz olsa
ya da gelenler temiz tutsa.
Heybeliada'ya Kabatafl, Sirkeci ve Bostan-
c› iskelelerinden kalkan vapur ve deniz
otobüsleriyle ulaflabilirsiniz. 

Yaz aylar›nda Heybeliada’n›n birçok yerinden denize 
girilir. Günübirlikçiler daha çok De¤irmen Burnu 
plaj›nda yüzer. ‹smet Pafla’n›n literatüre geçmifl çivileme
atlay›fllar›n› yapt›¤› Sad›k Bey Plaj› gibi Çam Liman›,
Frans›z koyu ve Alman koyundan da denize girmek 
olanakl›d›r.
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Geçmifl zaman
olur ki...

Mehmet Kamil Horasan’›n 1926 Darülfünun diplomas›. Diploma
“‹stanbul Darülfünun T›p Medresesi Diflçi ‹cazetnamesi” diye
bafll›yor ve “... ifl bu belge 1314 do¤umlu Zeynel Abidin o¤lu
Mehmet Kamil’e tebli¤ edilmifltir”diyerek bitiyor. Diplomada 
dönemin Sa¤l›k Bakan› Refik Saydam’›n da imza› var. (Horasan
Ailesi arflivi)

Prof. P.D. Pedersen (Danimarka) FDI Baflkan› olarak 8. Milli Türk
Diflhekimli¤i Kongresi’nin  aç›l›fl konuflmas›n› yap›yor. Kongre
19-22 Temmuz 1966 tarihleri aras›nda sürmüfl, aç›l›fl Belediye
Saray›’nda yap›lm›fl, daha sonra F›nd›kl›’daki Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde programa devam edilmifl. (Yavuz Elitez arflivi)

Haziran 1924 tarihli diflhekimli¤i diplomas› Yavuz Elitez’in babas›
Cemal Ziya Elitez’e aittir. Soyad› olmad›¤› için isim Mehmet
Cemalettin olarak geçiyor. 29 Ekim 1923’te kurulan
Cumhuriyet’in ilk diplomas›d›r. (Yavuz Elitez arflivi)

Türk Difl Tabipleri Cemiyeti Baflkan› Dt. Nüzhet Çubukçu 8. Milli
Türk Diflhekimli¤i Kongresi’nin aç›l›fl konuflmas›n› yap›yor.
Kongreye kat›lan konuklar aras›nda FDI Genel Sekreteri Dr. G. H.
Lederman, Alman Diflhekimleri Birli¤i Baflkan› Dr. R. Brown,
Amerikan Difl Tebabeti Editörleri Cemiyeti Baflkan› Dr. L.W.
Dimestefer yer alm›fl. 

1974 y›l›nda Türk Difl Hekimleri Cemiyeti taraf›ndan, meslekte
50. y›l›n› dolduranlara plaket verildi. Plaketleri Sa¤l›k Bakan› Dr.
Mete Tan da¤›tt›. Resimde soldan birinci Türk Difl Hekimleri
Cemiyet Baflkan› Dt. Nüzhet Çubukçu; soldan üçüncü Sa¤l›k
Bakan› Dr. Mete Tan; soldan dördüncü de Dt. Cemal Ziya Elitez.
(Yavuz Elitez arflivi)

sizlerden
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D‹fiHEK‹M‹
Diflhekimiysen e¤er, 

kulland›¤›n el aletleri gibi 
boynun biraz 
bükük olacak.
Bu büküklük

mutsuzlu¤undan de¤il, 
azimle diflleri görme

çabas›nda, 
i¤neyle kuyu kazanlar›n 

çilekefl erdeminden miras
kalacak. 

Elinde bir ömür boyu, 
semazen gibi dönüp 

duracak 
bafl› tevekkülle yana
yatm›fl anguldruva.

Korkan›, a¤r›l›s›, genci,
yafll›s› 

gelip geçecek 
ve geçecek senin de ömrün

bir odada.

Kiminin borcu, kiminin
duas› kalacak. 

Zaten kimsenin paras› 
yetmeyecek

nuruna gözlerinin. 
Hem kendini sömüren bir

patron olacaks›n, 
hem de kaderi hastas›n›n 
iki duda¤›n›n aras›nda bir

iflçi. 
Hiçbir s›n›fa uymayacak

tarifi mesle¤inin.

Ve s›caktan de¤il elbet
emekten maskene 

damlayacak al›n terin.
‹ki özgür ya¤›z at gibi

dört nala koflacak
tüberkül da¤lar›nda,
ana sütü kadar temiz

ellerin.

Serdar S›ralar*

*22 Kas›m gecesi Atatürk Kültür
Merkez’nde düzenlenen
“Geleneksel Plaket ve Sertifika
Töreni”nde okudu¤u fliir

‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 1982 Mezunlar›

Marmara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 1982 giriflliler

‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 1987 Mezunlar›
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Prof. Dr. Ahmet Dinçça¤’›n, Hipokrat’›n “He-
pimizin içindeki do¤al iyilefltirme gücü, en
güçlü iyilefltiricidir” sözünden yola ç›karak
haz›rlad›¤› kitab›nda “Hastal›k yok, hasta
var” özdeyifli hakim. Dr. Dinçça¤ kitab›nda,
tedavi ve sa¤l›kl› yaflam hakk›nda flu ifade-
leri kullan›yor: Tedavide ‘homoastasis’ dedi-
¤imiz ruh-beden dengesinin sa¤lanmas›
amaçlanmal›, bunu için de hasta önce ruhen
sakinlefltirilmelidir.
Vücudumuz sudan oluflur ve buna ‘Can su-
yu’ diyoruz. Suyu turkuaz renkle simgeleye-
rek, ald›¤›m›z hava, yedi¤imiz g›dalar, dü-
flüncelerin üretti¤i moleküller can suyumu-
zun rengini etkiler. Negatif düflünce, suyun

renginin bulanmas›na, hücrelerin anormal
çal›flmas›na ve hastal›¤›n oluflmas›na yol
açar. Bu nedenle, kitapta pozitif düflüncenin
önemi vurgulan›yor. Zihin-beden bütünlü-
¤üne ulaflmada kendi özümüze dönmenin
yollar›, sa¤l›kl› beslenmek için nelere dik-
kat etmemiz gerekti¤i anlat›l›yor. Bu flekil-
de, can suyunun rengi parlak kalacak ve
sa¤l›kl› yaflamak mümkün olacakt›r.”
Kitap, mesle¤imize ve hayata güzel bir ba-
k›fl aç›s› sunuyor, keyifli okumalar.

Prof. Dr. Ahmet Dinçça¤
‹Ü ‹stanbul T›p Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

‹stanbul Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra akademik ka-
riyerini sürdüren Prof. Dr.
Esen A. Özalp Dural, 1990’da
kaleme ald›¤› Farmakoloji ki-
tab›n›n geniflletilmifl üçüncü
bask›s›yla yeniden karfl›m›z-
da. Farmakoloji alan›ndaki
son geliflmeleri dikkate alarak
haz›rlanan üçüncü bask›, ö¤-
rencilere rehberlik edecek,
konuyla ilgili pek çok soruya
yan›t verebilecek kapsamda
ele al›nm›fl. Yeni bask›da difl-
hekimlerinin reçete yazarken
karfl›laflt›klar› problemlere
yer verme amac›yla, olgu ör-
neklerine yer verilerek piya-
sadaki ilaçlar›n listeleri, firma
ay›rmaks›z›n verilmifl. Ö¤ren-

cilerin büyük bir gereksinim
duyduklar› sözlük de kitab›n
son sayfalar›na b›rak›lm›fl. 

Nobel T›p Kitapevleri 

kitap Diflhekimi Müge Özar› 

Prof. Dr. Esen A. Özalp Dural

Farmokoloji

Can Suyu
Prof. Dr. Ahmet Dinçça¤’›n, Hipokrat’›n 
“Hepimizin içindeki do¤al iyilefltirme gücü, en
güçlü iyilefltiricidir” sözünden yola ç›karak 
haz›rlad›¤› kitab›nda “Hastal›k yok, hasta var”
özdeyifli hakim.

Aç›k Radyo Yay›n Yönetmeni
ve Bilgi Üniversitesi Ulusla-
raras› ‹liflkiler Bölümü ö¤re-
tim üyesi Ömer Madra, Tür-
kiye’de 10 y›l› aflk›n bir süre-
dir iklim de¤iflikli¤ine iliflkin
yürütülen en yo¤un bilgilen-
dirme kampanyas›n› yürütü-
yor. ‹klim de¤iflikli¤i, ekoloji
ve yeflil düflünce konular›nda
uzun y›llard›r çal›flan “Üç
Ekoloji” dergisi editörü Ümit
fiahin’in, Ömer Madra’yla
yapt›¤› uzun söylefliden olu-
flan kitapta, yeryüzünün kar-
fl› karfl›ya kald›¤› en önemli
sorun olan küresel iklim kri-
zine dikkat çekiliyor. Küresel
iklim de¤iflikli¤ine neyin se-
bep oldu¤u ve nelerin yap›l-
mas› gerekti¤inin anlat›ld›¤›
kitapta ayr›ca nükleer san-
trallerin iklim de¤iflikli¤i so-
rununa çözümden çok, fela-
ket getirece¤i  belirtilmifl. 
Ümit fiahin’in Ömer Mad-

ra’yla yapt›¤› uzun söylefliler
her fleye ra¤men bir umut
bar›nd›r›yorsa da, bu umu-
dun ancak bilerek, inkar et-
mekten vazgeçerek ve iklim
de¤iflikli¤ine çözüm bulmay›
hedefleyen toplumsal müca-
deleyi yükselterek tafl›nabi-
lece¤inin alt› çiziliyor.

Söylefli: Ümit fiahin
Agora Kitapl›¤›

Ömer Madra ile yap›lan uzun söylefliden
derlenen kitap, küresel iklim krizine 
dikkat çekiyor.

Niçin daha fazla bekleyemeyiz:

Küresel Is›nma ve 
‹klim Krizi



VEFAT
� MÜDF 1970 y›l› mezunu meslektafl›m›z Ali Tamer Ünlüo¤lu 4 Aral›k 2007

tarihinde vefat etmifltir. Kederli ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
� Diflhekimi Dursun Berk’in babas› Ahmet Berk, 29 Kas›m 2007 tarihinde
� Diflhekimi Sibel Yörük Göksu’nun babas› Sad›k Yörük, 18 Kas›m 2007

tarihinde vefat etmifltir.
Meslektafllar›m›z›n ac›lar›n› paylafl›r, baflsa¤l›¤› dileriz.

MUTLULUKLAR 
� Oda Sayman›m›z Ali Yüksel Çal›flkan ve ‹lçe

Temsilcileri Komisyonu üyemiz Gül Öz, 9 Aral›k
2007 tarihinde Gaziosmanpafla Kültür
Merkezi’nde yap›lan bir törenle evlendiler.

� Diflhekimi Özgür Baflar Varo¤lu ve Sanem
Tiryaki, 17 Kas›m 2007 tarihinde evlendiler.
Yeni evlilere mutluluklar dileriz. 

HOfi GELD‹N BEBEK
� Meslektafl›m›z Cem Özkartal ve efli Çi¤dem Özkartal’›n 15 Kas›m 2007

tarihinde Rüya ad›nda bir k›z› oldu.
� Meslektafl›m›z T. Serdar Çak›r ve efli Sena Çak›r’›n 27 Ekim 2007 tarihinde

Selina ad›nda bir k›z› oldu.
Meslektafllar›m›z› ve efllerini kutlar, Rüya ve Selina’ya sa¤l›kl› ve 
uzun bir ömür dileriz.

Sat›l›k 
� Akmerkez Karfl›s›, Nispetiye Cad. Üzerinde, girifl kat›nda 140 m2’lik, özel

otopark› olan muayenehane mülküyle beraber sat›l›kt›r. ‹lgilenenlerin
Bayer.A@gmail.com adresine müracaat etmeleri rica olunur.

� Bostanc›’da, cadde üzerinde muayenehane mülkiyle 
birlikte sat›l›kt›r. Tel: 0 216 373 81 52 GSM: 0537 937 68 44

� Sat›l›k temiz Kavo Ünit Tel: 0 212 282 76 87 GSM: 0 533 265 04 65
� Sat›l›k komple muayenehane aletleri

Tel: 0 212 553 97 02 GSM: 0 539 817 91 21
� Sat›l›k muayenehane aletleri GSM: 0 505 511 64 48

Devren kiral›k
� Ba¤dat Caddesi, Selamiçeflme, Kad›köy adresinde faal durumda muayenehane

devren kiral›kt›r. Santralden, yerinde görüflmek üzere randevu al›nmas› rica
olunur. Tel: 0 216 363 17 12/337 22 15 GSM: 0 532 241 39 11

� Maltepe, Ba¤dat Caddesi merkezinde muayenehane devren kiral›kt›r.
GSM: 0 535 872 02 00

� Alt›ntepe Küçükyal›’da devren kiral›k muayenehane GSM: 0 542 833 96 14

Bayan diflhekimi aran›yor
� Diflhekimi Seval Altan Tel: 0212 549 23 60 
� Diflhekimi Olgun Aras Tel: 0 212 543 71 40 GSM: 0 536 319 49 01

Diflhekimi aran›yor
� Silivri’de bir t›p merkezine diflhekimi aranmaktad›r.

Tel: 0 212 727 65 65 GSM: 0 505 717 16 67

‹fl ar›yorum
� Marmara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 2003 y›l› mezunuyum. 

‹fl ar›yorum. Diflhekimi Olcay Kekeç
Tel: 0 212 221 72 77 GSM: 0 539 512 53 04

A. Ak›l Akbulut

Fatma Akda¤

fiahin Alagafl

Aylin Ar›k

Sabiha Arslan

F. Ercüment Aflk›n

Mehmet Ayaz

Bilge Ayd›n

Meltem Bakkal

F. Gülfem Bascher

U¤ur Bavl›

Ferit Bayram

Kaan Berksun

Emrah Bilge

Gül Birinkulu

Hülya Borucu

Vildan Cac›na

Bu¤ra Ceren

Ayflegül Ça¤atay

Umut Çakan

Ifl›k Çall›o¤lu

Eser Çapan

S. Ça¤atay Dayan

Nesrin Demiralay

Meral Durkan Demirel

Ayflegül Emre

Süleyman Cem

Erdo¤an

Eda Erota

Nimet Evdönderen

Emrah Genceli

Ayfle Sezin Göksu

Feride Göktafl

Müge Güler

Ifl›l ‹lhan

M. Murat ‹stektepe

Ejder Kahraman

Mustafa Kaleli

Egemen Kalyoncu

Battal Karaaslan

M. Ali Karabel

Burcu Karaduman

Alper Kaya

Süleyman Koçak

Esra Kurt

Tuba Kuflcu

Hakan Makakl›

Özgür Mercimek

M. Sinan Ocak

A. Göksel Odabafl›

Serpil Oral

‹. Hakan Öner

Fazl› Öveç

Özge Öztürk

Ayflegül Özyetifl

Do¤ruyol

F. Selin Postalc›

Ayça Sar›alio¤lu

Suzan Sayg›n

Onur Serger

F. Esra Silahtar

Nesrin fiahbaz

P›nar fiahin

Tankut Tuncer

Osman Uslu

‹lkay Uysal

Akl›n Ünsal

Fatih Vural

R. Selcan Ya¤mur

Leyla Yank›n

Mehmet Yi¤iter

Leman Yücel Gözifl

Özgür Zoro¤lu

ARAMIZA 
HOfi GELD‹N‹Z

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’na
Kas›m-Aral›k aylar›nda üye olan

meslektafllar›m›za 
“Aram›za hofl geldiniz” diyoruz.
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