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De¤erli Meslektafllar›m,

11. Dönem Yönetim Kurulu olarak iki y›ll›k görev süremizi ta-
mamlamak üzereyiz. Nisan ay›nda yapaca¤›m›z Ola¤an Genel
Kurulla görevi arkadafllar›m›za devredece¤iz. 

Dönemimizde, meslek odas› olman›n gereklerini yerine getir-
dik. A¤›z ve difl sa¤l›¤› politikalar›nda halk›m›z›n menfaatle-
riyle sizlerin menfaatlerinizi ortaklaflt›rmaya çal›flt›k. Ulafl›la-
bilir, koruyucu hekimli¤in ön planda oldu¤u, ayr›ms›z tüm in-
sanlar› ve tüm hastal›k risklerini kapsayan sa¤l›k sisteminin
savunucusu olduk. Toplumun a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunlar›n›n
çözümü için kamunun özelden a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti al-
mas› gerekti¤ini söyledik. Gücümüzün yetti¤i kadar toplum-
sal muhalefetin içinde yer almaya çal›flt›k. Di¤er meslek ör-
gütleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle beraber ça-
l›flmalar yapt›k. Diflhekimli¤i fakülteleri ve diflhekimli¤i ö¤-
rencileri, diflhekimi yard›mc› personeli, difl teknisyenleri ve
sektör olmak üzere, diflhekimli¤inin tüm bileflenlerini bir ara-
ya getirmeye çal›flt›k. Çünkü beraber olup gücümüzü birlefltir-
di¤imizde baflarmam›z daha kolay olacakt›r.

Meslek odam›z› güçlü yapan sizlerin katk›s›d›r. Meslek örgü-
tümüze sahip ç›kmal›s›n›z. Daha güçlü olmak için, diflhekim-
li¤i mesle¤i için, sorunlar›m›z›n çözümü için beraber olmal›-
y›z. Bütün bunlar› gerçeklefltirmenin yolu Ola¤an Genel Ku-
rul’a kat›lmaktan geçiyor. 12. Ola¤an Genel Kurul’da ve se-
çimlerde kat›l›mc›l›¤›n en güzel örneklerini sergilemeliyiz.

Bu kat›l›mc›l›k ülkemizin içinde bulundu¤u, diflhekimli¤inin
geldi¤i son durum ve demokrasi aç›s›ndan çok önemlidir.
Mutlaka seçimlere kat›l›n›z, oyunuzu kullan›n›z.

Göreve gelmeden önce seçim bildirgemizde yazd›klar›m›z›n
tamam›n› gerçeklefltirdik. Eme¤i geçen tüm aktivistlerimize
ve sizlere flükranlar›m› sunar›m.

Daha yapacak çok ifl var. Göreve gelecek arkadafllar›m›n Oda-
m›z› ve mesle¤imizi daha da ileriye tafl›yaca¤›na inan›yorum.

Mustafa 
Dü¤encio¤lu

“Daha yapacak çok ifl var”

baflkandan
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De¤erli Meslektafllar›m,

Romal› filozof, devlet adam›, hatip ve tra-
gedya yazar› Lucius Annaeus Seneca’n›n en
sevdi¤im aforizmalar›ndan biriyle son yaz›-
ma bafllamak istedim. Gerçekten farkl› an-
lamlar yüklenebilecek, içerik itibar›yla de-
rinli¤i olan bir söylemdir, bana göre…

Bafllang›çlar›n bitiflleri bir aç›dan son olarak
de¤erlendirilebilir. Ama her son asl›nda ye-
ni bir bafllang›c›n da habercisi olabilir. Ya-
flam denen zamansal döngüde sonlulu¤un
olmas› bizim edinimlerimizi daha farkl› bir
aç›dan de¤erlendirmemizi sa¤lar. Bizleri
monotonluktan, kendini tekrarlardan korur.
Sürekli yinelenen ve yenilenen olgular bir
taraftan da bilim ve ak›l süzgecinden geçtik-
leri takdirde geliflmenin, ilerlemenin de ön-
cüsü olurlar. 

‹flte bu duygularla dopdolu, heyecan ve yo-
¤un bir tempoyla çal›flt›¤›m›z iki senelik bir
dönemin de sonuna geldik. fiimdi ‹DO bay-
ra¤›n›, önümüzdeki günlerde yap›lacak olan
Genel Kurul ve sonras›ndaki seçimlerle gö-
rev alacak olan yeni arkadafllar›m›za devret-
menin zaman› geldi. Bunun bir son de¤il,
yeni bir bafllang›c›n habercisi oldu¤u bilin-
ciyle, mesle¤imizi ve ülkemizi daha ilerilere
tafl›mak için, gerekli görev de¤ifliminden
sonra da heyecan›m›z› ve azmimizi kaybet-
meden hizmet etmeye devam edece¤iz.

Sizlerle birlikte oldu¤umuz iki sene boyun-
ca Yay›n Kurulu olarak, komisyonda çal›flan

arkadafllar›mla beraber her hafta çarflamba
günleri toplanarak, elinize ulaflan dergimizi
oluflturmak için gayret sarf ettik. Kimi za-
man tart›flt›k, kimi zaman gülüfltük, kimi
zaman yorulduk. Amatör bir ruhla ama pro-
fesyonel düflünceyle flu an elinizde tuttu¤u-
nuz dergiyi ç›karmak için ço¤u zaman sabah-
lad›k. Ülke ve meslek gündeminin bizim ça-
l›flma sürecimize paralel olarak s›kça de¤ifl-
mesi dolay›s›yla bazen çok dikkatli kontrol
etsek de, birkaç defa de¤iflik kiflilerce
okunsa da hatalar›m›z oldu. Size haberleri
ve bilgileri zaman›nda ve do¤ru bir biçimde
ulaflt›rmaya çal›flt›k. Bunun sonucunda da
dergimizin okunma oran›n›n artmas›, sizle-
rin yap›c› elefltirileri ve be¤enileriniz bizi
ateflleyen, ivmeleyen güç oldu. Sizler için,
sizlerle beraber bu derginin içerik ve kalite
yönünden geliflmesine katk›lar›n›zdan dola-
y› hepinize tek tek teflekkür etmek isterim. 

De¤erli Meslektafllar›m,
“Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir
ad›mla bafllar” demifl Lao Tzu. Elinizdeki bu
dergi ile tam 12 say› editörünüz olarak siz-
lerle birlikte olduk. fiimdi ve sonras›nda
dergiyi elinize ald›¤›n›zda e¤er an›lar›n›zda
yer eden haberlere ve güncel konulara rast-
larsan›z, bir tek sayfas›nda bile sizden, ken-
dinizden bir fleyler bulursan›z, bizler göre-
vimizi yapm›fl olaca¤›z.

“ ‹yi bitirmek, iyi bafllamaktan daha üstün-
dür”…(Ovidius)

Sayg›lar›mla
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oda haberleri

Periodontal Bafllang›ç Tedavisinde 
Ultrasonik ve El Aleti Kullan›m›
‹stanbul Diflhekimleri Odas›, “Klinik Uygulamalar” bafll›¤› al-
t›nda, 4 Ocak 2008 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›
E¤itim Merkezi’nde “Periodontal Bafllang›ç Tedavisinde Ultra-
sonik ve El Aleti Kullan›m›” konulu uygulamal› bir seminer dü-
zenledi. Doç. Dr. Leyla Kuru’nun konuflmac› oldu¤u seminere
13 meslektafl›m›z kat›ld›. Doç. Dr. Leyla Kuru iki bölümden
oluflan seminerinin birinci bölümünde periodontoloji bafllang›ç
tedavisinde kullan›lan el aletlerini s›ralad›, özelliklerini ve kul-
lan›mlar›n› anlatt›. 
Periodontal tedaviye katk› sa¤layan ajanlar hakk›nda bilgi ve-
ren Doç. Dr. Leyla Kuru, periodontal bafllang›ç tedavisinin ba-
flar›s›n› etkileyen faktörleri de aç›klad›. Doç. Dr. Leyla Kuru
konferans›n ikinci bölümünde ise hasta a¤z›nda periodontal
bafllang›ç tedavisinin ilk seans›n› uygulad›.

Diflhekimli¤inde Acil Komplikasyonlar 
ve Çözümleri
‹stanbul Diflhekimleri Odas› 10 Ocak 2008 tarihinde, ‹DO
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde “Diflhekimli-
¤inde Acil Komplikasyonlar ve Çözümleri” konulu bir konfe-
rans düzenledi. Doç. Dr. Emine Özyuvac›’n›n konuflmac› ol-
du¤u konferansa 35 meslektafl›m›z kat›ld›. Doç. Dr. Emine
Özyuvac› konuflmas›nda muayenehanelerde geliflebilecek
olas› acil durumlar› s›ralayarak, yap›lmas› gerekenleri anlat-
t›. Konferans meslektafllar›m›zdan gelen sorular›n yan›tlan-
mas›yla sonra sona erdi. 

Endodontide Baflar› ve Baflar›s›zl›k
‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve DENSTPLY “Pazartesi Toplant›-
lar›” bafll›¤› alt›nda bilimsel etkinlikler düzenlemeye bafllad›.
Bu etkinliklerden ilki 14 Ocak 2008 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›l-
maz Manisal› E¤itim Merkezi’nde, 120 meslektafl›m›z›n kat›l›-
m›yla gerçekleflti. 
“Endodontide Baflar› ve Baflar›s›zl›k” konulu konferans›n ko-
nuflmac›lar›: Prof. Dr. Nevin Kartal ve Doç. Dr. Hale Cimilli’ydi.
Konferansta, endodontide baflar› ve baflar›s›zl›k olarak de¤er-
lendirilen temel kriterler ele al›nd› ve endodontik tedavide ba-
flar›n›n tek bir yönden de¤erlendirilmemesi gerekti¤inin alt› çi-
zildi. Endodontide alet ve materyallerin geliflmesiyle birlikte
ideal imkanlar›n elde edildi¤i bilgisinin vurguland›¤› konfe-
ransta konuyla ilgili vaka örnekleri de sunuldu.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER
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B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 17 Ocak 2008 tarihinde, ‹DO Prof.
Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde “Endodontide Temel
Sorunlar ve Çözümleri” konulu bir seminer düzenledi. Doç. Dr.
Jale Tanalp’›n konuflmac› oldu¤u seminere 30 meslektafl›m›z
kat›ld›. Prof. Dr. Jale Tanalp vaka örneklerinden oluflan sunu-
munda kanal dolgular›nda karfl›lafl›lan sorunlar› ve çözümlerini
anlatt›. 

Beyazlatma
‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 18 Ocak 2008 tarihinde,
Merter, Greenpark Otel’de düzenledi¤i “Beyazlatma” konu-
lu konferans›n konuflmac›s› Prof. Dr. Haflmet Ulukap›’yd›.
Beyazlatma konusunun kimyasal ve klinik aç›dan de¤erlen-
dirildi¤i konferans, 250 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçek-
lefltirildi.

Yard›mc› Personel
E¤itimi

‹stanbul Diflhekimleri Odas›, Yard›mc› Personel E¤itimi Progra-
m› kapsam›nda düzenledi¤i seminerlerin dördüncüsünü 24-25
Ocak 2008 tarihlerinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi’nde gerçeklefltirdi. Prof. Dr. Güven Külekçi ve Prof. Dr.
Emine Nay›r taraf›ndan sunulan “Enfeksiyon Kontrolü”, “Mad-
deler Bilgisi, Muayenehane ‹daresi ve Düzenlenmesi” konulu
konferansa 26 diflhekimi yard›mc›s› kat›ld›.

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 31 Ocak 2008 tarihinde, ‹DO
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde, “Beyazlat-
ma Tedavisinde Güncel Yaklafl›mlar” konulu bir konferans
düzenledi. Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Sevil Gürgan’›n konuflmac› oldu¤u
etkinlik, 40 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflti. 
Beyazlatma tekni¤inin geçmiflten günümüze geliflimini
aktaran Prof. Dr. Sevil Gürgan önce “Beyaz” kavram›n› ele
alarak, gülümsemede beyaz difllerin etkisini inceledi. Da-
ha sonra da beyazlatma materyalleriyle ilgili genifl bilgi
verdi. Beyazlatma iflleminin endikasyonlar› ve kontrendi-
kasyonlar›n› aç›klad›. Beyazlatma ifllemine geçmeden ön-
ce yap›lmas› gerekenleri, medikal muayene, dental mu-
ayene, radyolojik muayene, bafllang›ç foto¤raf› ve profilak-
tif polisaj olarak s›ralayan Prof. Dr. Gürgan, hangi durum-
larda beyazlatma iflleminin yap›lmas› gerekti¤ini de aç›k-
lad›. Daha sonra beyazlatmada kullan›lan sistemleri ele
alarak, bu sistemlerin avantaj ve dezavantajlar›n› anlatt›.
Prof. Dr. Sevil Gürgan konferans›n sonunda meslektafllar›-
m›zdan gelen sorular› yan›tlad›.

Beyazlatma 
Tedavisinde 
Güncel Yaklafl›mlar

Endodontide Temel 
Sorunlar ve Çözümleri



Acil T›bbi Yard›m
‹stanbul Diflhekimleri Odas› “Acil T›bbi Yard›m” konulu uygula-
mal› seminerlerinin sonuncusunu 7 fiubat 2008 tarihinde, ‹DO
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde gerçeklefltirdi. 14
meslektafl›m›z›n kat›ld›¤› toplant›n›n konuflmac›s› Dr. Ayflen
Yavru’ydu. Seminerde acil t›bbi yard›m kapsam›ndaki kalp
masaj› ve suni teneffüs gibi temel müdahaleler uygulamal›
olarak kat›l›mc›lara gösterildi.

oda haberleri
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Anterior Kompozit Restorasyonlar

Basamakl› Difl Kesimi

‹stanbul Diflhekimleri Odas›, DENTSPLY
firmas›yla birlikte “Pazartesi Toplant›la-
r›” bafll›¤› alt›nda 4 fiubat 2008 tari-
hinde “Anterior Kompozit Restorasyon-
lar” konulu bir konferans düzenledi.
‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi’nde, 72 meslektafl›m›z›n kat›l›-
m›yla gerçekleflen toplant›n›n konuflma-
c›s› Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’nden Doç. Dr. Arzu Aykor’du.
Konferans öncesinde kat›l›mc›lar›n so-
rular›n› toplayan Doç. Dr. Arzu Aykor,
“Etkili bir polimerizasyon nas›ld›r?”,
“Anterior restorasyonlarda kullan›lan
araçlar”, “Kompozit uygulamalarda kon-
takt noktalar›”, “Tabakalama tekni¤i”,
“En ideal bonding sistemi”, ”Kompozit

yap›s›n›n içindeki maddeler”, “Kompo-
zit uygulamalar›”, “Self etching, total
etching uygulamalar›”, “Dentin olufltu-
rabilen kompozitler” bafll›klar›ndan olu-

flan bir sunum gerçeklefltirdi. Doç. Dr.
Arzu Aykor toplant›n›n sonunda da
meslektafllar›m›zdan gelen sorular› ya-
n›tlad›. 

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 8
fiubat 2008 tarihinde “Basamak-
l› Difl Kesimi” konulu, uygula-
mal› bir e¤itim düzenledi. Prof.
Dr. Sabire De¤er’in konuflmac›
oldu¤u seminere 14 meslektafl›-
m›z kat›ld›.  
Prof. Dr. De¤er teorik ve pratik
bölümlerden oluflan semineri-
nin birinci bölümünde basamak-
l› difl kesimini gösteren vaka ör-
neklerinden oluflan bir sunum
yapt›. Difl kesiminin tarifini,
“Kuron proteze uygun yeri ha-
z›rlamak, yani afl›nd›rmak” diye
tarif eden Prof. Dr. De¤er, tam

seramik ve metal seramik resto-
rasyonlarda basama¤›n kullan›l-
mas› gerekti¤ini söyledi.
Frez seçiminin önemine de¤i-
nen Prof. Dr. De¤er, “Keskin ke-
simli frezleri de¤il, yuvarlat›l-
m›fl kesimli frezleri tercih ediyo-
ruz” dedi. Daha sonra difl kesi-
minde dikkat edilmesi gereken
hususlar› aktararak, özellikle
anatomik planlar›n dikkate al›n-
mas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Meslektafllar›m›zdan gelen so-
rular› yan›tlayan Prof. Dr. De-
¤er, ard›ndan ön santral diflte
kesim ifllemini gerçeklefltirdi.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER



Periodontoloji Geldi¤imiz Nokta
ve Hedeflerimiz
‹stanbul Diflhekimleri Odas› 15 fiubat 2008 tarihinde,  Marri-
ott Hotel, Kad›köy’de “Periodontolojide Geldi¤imiz Nokta ve
Gelecekteki Hedeflerimiz” konulu bir konferans gerçeklefltir-
di. Konuflmac›s› Prof. Dr. Funda Yalç›n’›n konuflmac› oldu¤u
toplant›ya 130 meslektafl›m›z kat›ld›.
Sistemik hastal›klarla difleti hastal›klar› aras›ndaki iliflkinin
ayr›nt›l› bir flekilde anlat›ld›¤› toplant›da, meslektafllar›m›z›n
daha dikkatli ve duyarl› davranarak bir çok sistemik hastal›¤›
erken teflhis edebilece¤i örnekleriyle gösterildi. Konferansta,
çok s›k olmamakla birlikte zaman zaman muayenehanelerde
karfl›lafl›labilecek difleti hastal›klar›yla ilgili de örnekler veril-
di. ‹ki saat süren konferans sonunda kat›l›mc›lar aras›nda ya-
p›lan çekiliflle kazanan bir meslektafl›m›za A¤›z ve Difl Eti
Hastal›klar› Atlas› hediye edildi. 

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 21 fiubat
2008 tarihinde düzenledi¤i “Endodontide
Antibiyotik ve A¤r› Kesici Kullan›m›” ko-
nulu konferans›n konuflmac›s› Prof. Dr.
Raif Eriflen’di. ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Mani-
sal› E¤itim Merkezi’nde gerçekleflen kon-
feransa 68 meslektafl›m›z kat›ld›.
Prof. Dr. Raif Eriflen iki bölümden oluflan
sunumunun birinci bölümünde endodon-
tide antibiyotik kullan›m› konusunu iflle-
di. Prof. Dr. Raif Eriflen konuflmas›nda
Türkiye’de antibiyotiklerin yanl›fl kulla-
n›ld›¤›na dikkati çekti. Anaerob mikroor-
ganizmalar hakk›nda genifl bilgi sunan

Prof. Dr. Eriflen, penisilinin dünyada en-
dodontide kullan›lan birinci seçenek ol-
du¤unu, etkili olan›n da do¤al penisilin
oldu¤unun alt›n› çizdi. Daha sonra penisi-
linleri Penisilin G ve Penisilin V olmak
üzere iki bafll›kta inceledi. 
Prof. Dr. Eriflen, endodontide kullan›lan
di¤er antibiyotik türleri, sefolosporinler,
makrolidler, linkozamidler ve sulfamidler
hakk›nda da ayr›nt›l› bilgi verdi. “Nerede
antibiyotik verilir?” konusunu tart›flmaya
açan Prof. Dr. Eriflen, “Pulpas› canl› olan
difllerin tedavisinde antibiyotik kullan›l-
maz. Enfeksiyon belirtilerinin oldu¤u du-

rumlarda tedavinin desteklenmesi ama-
c›yla kullan›l›r. Akut enfeksiyon belirtile-
ri olan hastalarda önce veya sadece anti-
biyotik kullan›lmaz” dedi. 
Endodontide kullan›lan a¤r› kesici ilaçlar›
narkotikler, non-narkotikler ve non stero-
idler” olmak üzere üç bafll›kta de¤erlendi-
ren Prof. Dr. Eriflen a¤r› kesici ilaçlar›n
endikasyonlar› ve kontrendikasyonlar›
hakk›nda da bilgi verdi. Analjeziklerin
hatal› kullan›m›n›n bazen ölümlere sebep
olabilece¤ini belirten Prof. Dr. Raif Eriflen,
konferans sonunda kat›l›mc›lar›n sorula-
r›n› yan›tlad›.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER
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Endodontide
Antibiyotik
ve A¤r›
Kesici
Kullan›m›
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› 100. y›l etkinlikleri kapsam›nda 27
fiubat 2008 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Mer-
kezi’nde “Doku Kayb› Minimale ‹ndirilen Protetik Tedaviler” ko-
nulu bir konferans gerçeklefltirdi. 115 meslektafl›m›z›n kat›ld›¤›
konferans›n konuflmac›s› Hollanda, Dental Biomateryaller Klini¤i
(Groningen Üniversitesi T›p Merkezi, Diflhekimli¤i ve Dental Hij-
yen Bölümü) Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Özcan’d›. Protetik difl-
hekimli¤i ve protez hakk›nda bilgi veren Prof. Dr. Mutlu Özcan,
doku kayb›na neden olan yaklafl›mlar› ve çözümlerini anlatt›. 

Diflhekimli¤inde 
Enfeksiyon Kontrolünde 
Son Durum

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 28 fiubat 2008 tarihin-
de düzenledi¤i “Diflhekimli¤inde Enfeksiyon Kontrolün-
de Son Durum” konulu konferans›n konuflmac›s› Prof.
Dr. Güven Külekçi’ydi. 16 meslektafl›m›z›n kat›ld›¤›
konferansta Prof. Dr. Güven Külekçi, önce diflhekimli-
¤inde enfeksiyon kontrolünün bafllang›c› ve geliflimi
hakk›nda bilgi verdi. Daha sonra “Mikroorganizma dün-
yas›”, “Çapraz enfeksiyon”, “Enfeksiyon kontrolü”, “En-
feksiyon kontrolü önlemleri” ve “Özel önlemler” bafll›k-
lar›ndan oluflan bir sunum gerçeklefltirdi. 

Sinüs Lifting

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 29 fiubat 2008 tarihin-
de “Klinik Uygulamalar” bafll›¤› alt›nda düzenledi¤i “Si-
nüs Lifting” konulu uygulamal› e¤itimin konuflmac›s›
Prof. Dr. Hakan Özyuvac›’yd›. ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Ma-
nisal› E¤itim Merkezi’nde gerçekleflen e¤itime 31 mes-
lektafl›m›z kat›ld›. Prof. Dr. Hakan Özyuvac› konuflmas›-
n›n birinci bölümünde “Radyolojik de¤erlendirme”,
“Do¤ru endikasyon ve planlama”, “Ekipman”, “Greft ve
materyalleri” bafll›klar›ndan oluflan sunumunu vaka ör-
nekleriyle yapt›. Sinüs Lifting yap›l›rken dikkat edilme-
si gereken konular› anlatt› ve sinüs lifting yap›laca¤› za-
man, sinüsün penceresini açarken kullan›lan materyal-
ler hakk›nda genifl bilgi verdi. Daha sonra sinüs lifting
yap›m›n› örnekleriyle gösterdi. Prof. Dr. Özyuvac›, e¤iti-
min uygulamal› bölümündeyse tek difl eksikli¤i olan bir
hastada sinüs lifting yap›p daha sonra implant yerlefltir-
di. Sinüs lifting konulu uygulamal› e¤itim, Bioport Biyo-
lojik Maddeler ‹thalat, ‹hracat ve Tic. Ltd. fiti.’nin deste-
¤iyle gerçeklefltirildi. Kendilerine katk›lar›ndan dolay›
teflekkür ederiz. 

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER
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Doku Kayb› Minimale
‹ndirilen Protetik Tedaviler



Bilimsel Seminerler
Tarih Saat Konu Konuflmac›

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

2 Nisan 2008/Çarflamba 19.00-19.30 Kar›fl›k Difllenme Döneminde Difl Çekimleri Prof. Dr. Koray  Gencay

19.45-20.15 Pedondonti Klini¤inde Travma Prof. Dr. Koray  Gencay

20.30-21.00 Pededontide Minimal ‹nvaziv Teknikler Prof. Dr. Figen Seymen

21.15-21.45 Çocuklarda Davran›fl Yönlendirme Teknikleri Prof. Dr. Ifl›n Ulukap›

4 Nisan 2008/Cuma 19.00-19.30 Çocuk Diflhekimli¤inde Lazer Prof. Dr. Oya Aktören

19.45-20.15 Pedodontide Fluour ve Fissür Örtücü Uygulamalar› Prof. Dr. Gamze Aren

20.30-21.00 MTA'n›n Pedodontide Kullan›m› Prof. Dr. Elif Sepet

21.15-21.45 Erken Çocukluk Ça¤› Çürüklerinin Neden ve Tedavileri Prof. Dr. Zeynep Aytepe

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

12 Nisan 2008 /Perflembe 12.00-16.00 Endodontide Yeni Yaklafl›mlar Prof. Dr. Nevin Kartal/Doç.Dr. Hale Cimilli

24 Nisan 2008 /Perflembe 20.00-22.00 ‹mplant›n Karanl›k Yüzü; Baflar›s›zl›k Nedenleri ve Dr. Diflhekimi Sarkis Sözkes
Çözümler

Kat›l›m ücretsizdir. Kay›tlar 70 kifliyle s›n›rl› oldu¤undan, baflvuru s›ras›na göre yap›lacakt›r.

‹DO 2008 YILI 
SÜREKL‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹

E⁄‹T‹M‹ PROGRAMI*

TDB 100. YIL B‹L‹MSEL ETK‹NL‹⁄‹ ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI

TDB 100. Y›l bilimsel etkinli¤inin gerçekleflmesine katk›lar›ndan ötürü teflekkür ederiz.

*Bu 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›

Tarih Saat Konu Konuflmac›

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

Kat›l›m ücretsizdir. Kay›tlar 70 kifliyle s›n›rl› oldu¤undan, baflvuru s›ras›na göre yap›lacakt›r.

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

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 

“TDB 100. Y›l Bilimsel Etkinli¤i” bafll›kl› toplant›ya kat›l›m ücretsizdir. Kay›t zorunludur.
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G eçti¤imiz y›llarda Türk Ceza Ya-
sas› ve Ceza Usul Yasas› yeni-
den düzenlenerek yürürlü¤e

konmufltu. Ancak, yeniden yap›lan te-
mel ceza yasas› ile ceza hükümleri içe-
ren di¤er birçok yasa aras›nda uyumsuz-
luklar ortaya ç›km›flt›. Bu uyumsuzlukla-
r› gidermek amac›yla bir paket halinde
muhtelif yasalarda de¤ifliklik yapan
5728 Numaral› Temel Ceza Kanunlar›na
Uyum Amac›yla Çeflitli kanunlarda ve
Di¤er Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›l-
mas›na Dair Kanun TBBM’de görüflüle-
rek 23.01.2008 tarihinde kabul edildi.
Bu kanunla, 1219 Say›l› kanunun 41.
maddesinde sahte diflhekimlerine veri-
len cezalar›n›n ertelenmesini engelle-
yen ceza alt s›n›r›n›n 3 y›ldan 2 y›la in-
dirilmesine yönelik ciddi bir giriflim,
özellikle ‹stanbul Diflhekimleri Oda-

s›’n›n  çabalar›yla önlendi. ‹DO bu giri-
flimi ö¤renir ö¤renmez bir yandan ka-
muoyu oluflturma faaliyetini yo¤unlafl-
t›rd›. Öte yandan siyasi parti gruplar›
ve tek tek milletvekilleriyle iletiflime
geçerek uçurumun kenar›ndan dönül-
mesini sa¤lad›. Bilindi¤i gibi daha önce-
leri, verilen cezan›n paraya çevrilmesi-
ne ve ertelenmesine imkan sa¤layan
ceza hükmünün 3 y›ldan 5 y›la kadar
hapis ve bir milyar liradan üç milyar li-
raya kadar a¤›r para cezas› verilmesine
çevrilmesi y›llarca süren bir mücadele
sonucunda, 2004 y›l›nda yap›lan de¤i-
fliklikle sa¤lanabilmiflti. 2004 y›l›nda
yap›lan de¤iflikli¤in cayd›r›c› etkileri
yeni yeni görülmeye bafllanm›flken es-
kiye dönüfl, sahte diflhekimleriyle mü-
cadelemize büyük bir darbe vurmufl
olacakt›.

Yeni düzenlemeler neler?
Bu kanunla, sa¤l›k mevzuat›nda yer alan
ceza hükümlerinde de yeni düzenleme-
ler yap›lm›fl olup, diflhekimlerini do¤ru-
dan ilgilendiren baz›lar› flöyle özetlene-
bilir:
Tababet ve fiuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹c-
ras›na Dair 1219 Say›l› Kanunun 42.
maddesinde de¤ifliklik yap›larak, diflhe-
kimi mesle¤ine mensup oldu¤u halde
mesle¤ini yapmaya yetkisi olmayan, geçi-
ci veya muvakkaten mesle¤ini icradan
yasakl› olanlar›n diflhekimli¤i yapmalar›
halinde verilecek ceza 170 YTL iken bu
ceza, befl yüz Türk Liras›ndan befl bin
Türk Liras›na kadar idari para cezas›na
dönüfltürüldü.
1219 say›l› kanunun 29. maddesi ile be-
lirlenen ve diflhekiminin tedavi etme yet-
ki ve s›n›rlar›n› çizen hükmü ihlal eden

Avukat Behlül Ablak:

“Uçurumun 
kenar›ndan dönüldü”
“Uçurumun 
kenar›ndan dönüldü”

‹stanbul Diflhekimleri Odas› Avukat› Behlül Ablak, “Temel
Ceza Yasalar›na Uyum Amac›yla Diflhekimli¤i Mevzuat›nda
Yap›lan De¤ifliklikler” konusunda görüfllerini Dergi 
okurlar›yla paylaflt›.  
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veya 35.maddeyle belirlenen reçete yazma
s›n›r›n› aflan, 36. maddeyle düzenlenen,
muayenehanesini ve adres de¤iflikliklerini
ilgili mercilere bildirmeyen, 39. madde ile
düzenlenen, haks›z unvan kullanan diflhe-
kimlerine verilecek ceza yüz Türk Liras›n-
dan bin Türk liras›na kadar idari para ceza-
s› olarak art›r›ld›.
1219 Say›l› Kanunun diflhekimli¤i mesle¤i-
nin icras›na engel teflkil eden hususlar›n›
düzenleyen 45. maddesi de¤ifltirilerek flu
flekilde yeniden düzenlendi: Diflhekimli¤i
mesle¤inin icras› için; Türk Ceza Kanunun
53. maddesinde belirlenen süreler geçmifl
olsa bile; kasten ifllenen bir suçtan dolay›
befl y›l veya daha fazla bir süreyle ya da
devletin güvenli¤ine karfl› suçlar, devlet
s›rlar›na karfl› suçlar ve casusluk, kamu-
nun sa¤l›¤›na karfl› suçlar, zimmet, irtikap,
rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale-
ye fesat kar›flt›rma, edimin ifas›na fesat ka-
r›flt›rma, suçtan kaynaklanan malvarl›¤›
de¤erlerini aklama veya kaçakç›l›k suçla-
r›ndan hapis cezas›na mahkum olmamak
gerekir.
Sanat›n› yapmaya engel ve iyileflmesi
mümkün olmayan bir ak›l hastal›¤›na ya-
kaland›¤› t›bben belirlenen difl tabibi ve
diflçiler Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n teklifi ve Sa¤-
l›k Bakanl›¤› Yüksek Disiplin Kurulu kara-
r› ile sanat›n› yapmaktan men olunurlar ve
diploma ve ruhsatlar› geri al›n›r.
Bu düzenlemeye paralel bir de¤ifliklik de
3224 Say›l› Türk Diflhekimleri Birli¤i kanu-
nun 33/e maddesinde yap›larak, zikredilen
suçlardan mahkum olan diflhekimlerinin
Oda ve Birlik organlar›na seçilmeleri engel-
lendi.
1219 Say›l› kanunun 70. maddesinde yap›-
lan de¤ifliklikle diflhekimlerinin yapacakla-
r› her türlü ameliye için hastan›n, hasta kü-
çük ise veli veya vasisinin olurunu almala-
r›, yap›lacak ameliye büyük ise bu iznin ya-
z›l› olmas›na dair hükmün ihlali halinde
verilecek ceza 170 Türk Liras›ndan 250
Türk Liras› idari para cezas›na art›r›ld›.
Önemli bir de¤ifliklik de 1219 Say›l› kanu-
nun 73. maddesinde yap›larak, protokol
defterini tahrif eden veya gerçe¤e ayk›r›
bilgi yazan diflhekimlerinin, Türk Ceza Ka-
nunun Belgede Sahtecilik Suçuna iliflkin
hükümlerine göre cezaland›r›lmas› hükmü
getirildi.

Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla 
Çeflitli Kanunlarda ve Di¤er Baz› Kanunlarda

De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

Madde 26-1219 say›l› Kanun’un 41. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde 41-Kiflisel ç›kar amac› olmasa bile diplomas›z olarak diflhekimli¤i mesle¤ine ilifl-
kin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diflhekimli¤i klinik hizmetleri ile ilgili ifl-
yeri açanlar›n meslek icralar› durdurulur. Bu kimseler hakk›nda üç y›ldan befl y›la kadar
hapis ve bin güne kadar adli para cezas›na hükmolunur.”

Madde 27-1219 say›l› Kanunun 42. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde 42- Bu Kanunun Ahkam›na tevfikan icray› sanata salahiyeti olmayan veya her ne
suretle olursa olsun icray› sanattan memnu bulunan bir tabip veya difl tabibi veyahut difl-
çi, diflçilik sanat›n› icra ederse befl yüz Türk Liras›ndan befl bin Türk Liras›na kadar idari
para cezas› verilir.”

Madde 28-1219 say›l› Kanunun 44. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“Madde 44-29. maddede hududu gösterilen icray› sanat salahiyetini tecavüz eden veya 33,
35, 36,37,39 ve 40. maddeler ahkam›na riayet etmeyen difl tabipleri veya diflçilere yüz
Türk Liras›ndan bin Türk Liras›na kadar idari para cezas› verilir.” 

Madde 29-1219 say›l› Kanunun 45. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde 45-Diflhekimli¤i mesle¤inin icras› için; Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde
belirtilen süreler geçmifl olsa bile; kasten ifllenen bir suçtan dolay› befl y›l veya daha faz-
la süreyle ya da devletin güvenli¤ine karfl› suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iflleyi-
fline karfl› suçlar, milli savunmaya karfl› suçlar, devlet s›rlar›na karfl› suçlar ve casusluk,
kamunun sa¤l›¤›na karfl› suçlar, zimmet, irtikap, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahteci-
lik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar›flt›rma, edimin ifas›na fesat ka-
r›flt›rma, suçtan kaynaklanan malvarl›¤› de¤erlerini aklama veya kaçakç›l›k suçlar›ndan
hapis cezas›na mahkum olmamak gerekir.

Madde 38-1219 say›l› Kanunun 70. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde 70-Tabipler, difl tabipleri ve diflçiler yapacaklar› her nevi ameliye için hastan›n,
hasta küçük veya taht› hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakat›n› al›rlar.
Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olmas› laz›md›r. (Veli veya vasisi
olmad›¤› veya bulunmad›¤› veya üzerinde amileye yap›lacak flah›s ifadeye muktedir olma-
d›¤› takdirde muvafakat flart de¤ildir.) Hilaf›nda hareket edenlere iki yüz elli Türk Liras›
para cezas› verilir. Bu Kanunda yaz›l› olan idari para cezalar› mahalli mülki amir taraf›n-
dan verilir.”

Madde 39-1219 Say›l› Kanun 73. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde 73-Protokol defterinde tahrifat yapan ve mugayiri hakikat malumat derceyledi¤i
sabit olan tabipler, difl tabipleri, diflçiler ve ebeler Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahte-
cilik suçuna iliflkin hükümlerine göre cezaland›r›l›r.”

Madde 40-1219 Say›l› Kanunun ek 7. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde

de¤ifltirilmifltir.

“Yukar›daki f›kra hükmüne ayk›r› hareket eden difl protez teknisyenleri, 41. madde hü-
kümlerine göre cezaland›r›l›r.”

Madde 41-1219 say›l› Kanunun ek 8. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Ek madde 8-Diplomas› veya meslek belgesi olmaks›z›n difl protez teknisyenli¤i mesle¤i-
ni icra edenler hakk›nda bir y›ldan üç y›la kadar hapis ve bin güne kadar adli para ceza-
s›na hükmolunur.” 
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Toplant›da, 5510 Say›l› SSGSS Yasa Tasar›s›
ile kamunun muayenehanelerden hizmet
sat›n almas› ve 2008 Y›l› Asgari Ücret Tarifesi
ele al›nd›.

Türk Diflhekimleri Birli¤i Baflkanlar Konseyi, 9 Ocak 2008 ta-
rihinde ola¤anüstü gündemle Ankara’da topland›. Konseye,
Diflhekimleri Odalar› baflkan ve yöneticileri ile TDB Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri kat›ld›. Toplant›da, 5510 Say›l› Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s› ile kamu-
nun baflta muayenehaneler olmak üzere serbest çal›flan difl-
hekimlerinden hizmet sat›n almas› ve 2008 Y›l› Asgari Ücret
Tarifesi ele al›nd›. 
TDB Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m’›n aç›l›fl konuflmas›n› yap-
t›¤› toplant›da, kamunun diflhekimli¤i hizmetleri d›fl›nda di-
¤er bütün sa¤l›k hizmetlerini özelden sat›n almas› konusu  da
ele al›nd›. Diflhekimli¤i hizmetlerinin sistem içine al›nmama-
s›n›n gerekçesi olarak “kontrol edemeyiz” aç›klamalar›n›n ge-
tirilmesini inand›r›c› ve samimi bulmad›klar›n› ifade eden ka-
t›l›mc›lar, bu gibi yaklafl›mlar›n diflhekimlerini rencide etti¤i-
ni belirttiler.
Toplant›da ayr›ca, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Asgari Ücret Tarife-
si’ni fiyatlar› yüksek buldu¤u gerekçesiyle onaylamamas› ve
TDB’den tarifedeki fiyatlar› Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i (SUT),
Bütçe Uygulama Talimat› (BUT) ile efllefltirmesini istemesi ko-
nusu tart›fl›ld›. Bu konuda, 2008 Y›l› Asgari Ücret Tarifesi’nde
yer alan fiyatlar›n gerçekçi oldu¤u ileri sürüldü. Tarifedeki fi-
yatlar›n hizmetin niteli¤i ve hekimin eme¤ini koruyan mali-
yet analizi çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kan rakamlar oldu-
¤u söylendi. SUT, BUT fiyatlar›n›n gerçekçi olmad›¤› ve ser-
best çal›flan diflhekimlerinin SUT fiyatlar›yla t›bbi kurallara
uygun diflhekimli¤i hizmeti veremeyecekleri ifade edilerek,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n listeyi bu haliyle onaylamas› istendi. 

Baflkanlar Konseyi 
ola¤anüstü 

gündemle topland› Sahte 
diflhekimlerine

geçit yok!

Sahte 
diflhekimlerine

geçit yok!

T BMM Genel Kurulu’nun 23 Ocak 2008 tarihli toplant›s›n-
da, sahte diflhekimlerine verilen hapis cezas›n›n alt s›n›-
r›n›n iki y›la düflürülmesi için verilen tekrir-i müzakere

önergesi görüflülmeyerek, sahtecilere ceza indirimi giriflimi ger-
çekleflmedi.
“Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”nda yer alan, sahte
diflhekimlerine ceza indirimi öngören yasa maddesi teklifi 8
Ocak 2008 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmemiflti.
Maddenin tekrar görüflülmesi için tekrir-i müzakere önergesi
Adalet Komisyonu Baflvekili taraf›ndan TBMM Baflkanl›¤›’na su-
nulmufltu. TBMM’nin 23 Ocak 2008 tarihli oturumunda, sahte
diflhekimlerine verilen hapis cezas›n›n alt s›n›r›n›n iki y›la dü-
flürülmesi için verilen tekrir-i müzakere önergesi görüflülmeye-
rek, sahte diflhekimlerine 3 ila 5 y›l aras›nda hapis cezas› veren
kanun maddesi aynen korundu. 
‹stanbul Diflhekimleri Odas› sahte diflhekimlerinin önünü açan
tasar›n›n meclis gündemine getirilmesinden itibaren genifl çap-
l› bir kampanya yürüttü. ‹DO, ‹stanbul milletvekillerine sahte
diflhekimleriyle ilgili mücadele sürecini anlatan bir dosya yolla-
yarak, 5181 say›l› kanunun de¤ifltirilmemesi için destek istedi.
Baz› milletvekilleriyle de birebir görüflerek konunun diflhekim-
leri ve halk sa¤l›¤› için önemini aktard›. Di¤er yandan siyasi
partilerin genel baflkan yard›mc›lar›, grup baflkanvekilleri, çok
say›da milletvekili ve milletvekili dan›flmanlar› düzeyinde ziya-
retler düzenleyerek görüflmeler gerçeklefltirdi. ‹stanbul Sa¤l›k
Meslek Odalar›yla birlikte bas›n toplant›s› düzenledi. Televiz-
yon ve radyo programlar›yla konuyu sürekli gündemde tuttu.
Ayr›ca ilk kez düzenledi¤i bir kampanyayla “e-tepki” eylemini
örgütledi. ‹DO Yönetim Kurulu tasar› maddesi Meclis Kuru-
lu’nda görüflüldü¤ü s›rada milletvekillerini arayarak, tasar›n›n
karfl›s›nda oldu¤unu, 5181 say›l› Yasaya sahip ç›kt›klar›n› son
kez hat›rlatt›.
‹stanbul Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu 23 Ocak 2008 ta-
rihinde yapt›¤› aç›klamada da son geliflmeleri meslektafllar›yla
paylaflt›. Oda Yönetim Kurulu, kamu sa¤l›¤›n› tehdit eden, mes-
leki sayg›nl›¤› zedeleyen yasa tasar›s›na karfl› yürütülen müca-
deleyi destekleyen meslektafllar›na ve bu süreçte duyarl› davra-
nan Adalet Bakan› M. Ali fiahin ve tüm milletvekillerine teflek-
kür etti.
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‹DO Afet ve Çevre Komisyonu 24
Ocak 2008 tarihinde Prof. Dr. Y›l-
maz Manisal› E¤itim Merkezi'nde
“Yap›sal Olmayan Tehlikelerin Azal-
t›lmas› (YOTA)” konulu bir seminer
gerçeklefltirdi. 18 meslektafl›m›z›n
kat›ld›¤› e¤itimde konunun uzman›
Ömer Çal›flkan konuflmac› olarak
yer ald›. Ömer Çal›flkan öncelikle ya-
p›sal olmayan elemanlar› tarif ede-
rek bunlar›n binan›n kolon, kirifl, ta-
fl›y›c› duvar, çat› ve temel haricinde-
ki tüm elemanlar oldu¤unu anlatt›.
Ayd›nlatma eleman›, pencere, ofis
makinesi ve mobilya, raflarda sakla-

nan veya duvara as›l› olan tüm ele-
manlar›n da bu tan›m içinde yer al-
d›¤›n› söyledi. Yap›sal olmayan ele-
manlar›n afet esnas›nda yaralanma-
lara ve ölümlere sebep oldu¤unu be-
lirten Çal›flkan, bunlar›n afet sonra-
s›nda da kurtarma ve yard›m operas-
yonlar›n› engelledi¤ini, sadece can
kayb›na de¤il, maddi kay›plara da
neden oldu¤unu aç›klad›.
Ömer Çal›flkan konuflmas›n›n so-
nunda yap›sal olmayan malzemele-
rin sabitlenmesi konusunda ayr›nt›l›
bilgiler verdi ve kat›l›mc›lar›n soru-
lar›n› yan›tlad›.

Önlemini al, korkma!

‹DO ‹lçe Temsilcileri Komisyonu bölgelerde kahvalt›l› top-
lant›lar düzenlemeye devam ediyor. Bu toplant›lardan ilkini
30 Ocak 2008 tarihinde Malta Köflkü, Y›ld›z Park›’nda ger-
çeklefltirdi. fiiflli, Beyo¤lu, Befliktafl, Ka¤›thane ve Sar›yer il-
çelerindeki meslektafllar›m›z için düzenlenen toplant›da
‹DO Yönetim Kurulu üyesi Aret Karabulut ve ‹lçe Temsilci-
leri Komisyonu üyeleri haz›r bulundu. Toplant›da bölgede
yaflanan sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. Toplant›-
ya 40 meslektafl›m›z kat›ld›.

27 fiubat 2008 tarihinde, Eyüp, Piyer Loti’de gerçeklefltirilen
di¤er toplant› Gaziosmanpafla, Bayrampafla, Eyüp, Fatih,
Eminönü ilçelerindeki meslektafllar›m›z için düzenlendi.
‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz, Sayman Ali Yüksel Ça-
l›flkan, Yönetim Kurulu üyesi Aret Karubulut’un haz›r bulun-
du¤u toplant›ya 65 meslektafl›m›z kat›ld›. Toplant›da
‹DO’nun iki y›l içinde gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar hakk›nda
bilgi verildi, ard›ndan meslektafllar›m›z›n sorunlar› ve talep-
leri dinlendi. 

Bölge toplant›lar› sürüyor

Yap›sal olmayan tehlikeler azalt›ld›¤› takdirde afet gibi
büyük y›k›m olaylar›nda daha az yaralanma ve kay›p 
söz konusu olur.



R esmi Gazete’nin 05.01.2008 tarih
ve 26747 say›l› nüshas›nda ya-
y›nlanan Vergi Usul Kanunu Ge-

nel Tebli¤i’ne göre, serbest meslek faali-
yetinde bulunan hekimlere (diflhekimle-
ri ile veteriner hekimler dahil)
01.06.2008 tarihinden itibaren ifl yerle-
rinde kredi kart› okuyucular› (POS -Point
of Sale-) bulundurmalar› ve kredi kart›y-
la yap›lan ödemelerde bu cihazlar› kul-
lanmalar› zorunlulu¤u getirildi. 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’ne gö-
re 01.06.2008 tarihinden itibaren kredi
kart› okuyucular›nda düzenlenecek POS
fiflleri, an›lan mükelleflerce yürütülen
serbest meslek faaliyetlerinde Vergi
Usul Kanunu uyar›nca düzenlenmifl
"serbest meslek makbuzu" olarak kabul
edilecek. Ayr›ca makbuz düzenlenmeye-
cek. Nakit ödemeler karfl›l›¤›nda ise yine
eskiden oldu¤u gibi Serbest Meslek
Makbuzu düzenlenecek. 
Cihazlar›n ise üretilen belgelerin, ser-
best meslek faaliyeti kapsam›nda elde
edilen kazanc›n Vergi Usul Kanunu’na
göre belgelendirilmesini sa¤layacak ve
her günün sonunda günlük kapan›fl ra-
poru (Z raporu) al›nabilecek flekilde ol-
mas› gerekmekte. Eski POS cihazlar›
kullan›lmayacak, bu cihazlar sahipleri
(bankalar, kat›l›m bankalar› vb.) taraf›n-
dan ya toplanacak ya da bu tebli¤de yer
alan esas ve usullere uygun hale getirile-
cek. Tebli¤de belirtilen özellikleri tafl›-

yan POS cihazlar›n› iflyerlerinde bulun-
durmayan veya belirtilen flartlar› tafl›ma-
yan cihazlar› kulland›klar› tespit edilen-
lere, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer
355/1. maddesine göre özel usulsüzlük
cezas› kesilecektir. 

TDB dava açt›
Türk Diflhekimleri Birli¤i, hukukun ge-
nel ilkeleri, normlar hiyerarflisi, kamu
yarar› ve hizmet gereklerine ayk›r› oldu-
¤u gerekçeleriyle, diflhekimlerine POS
cihaz› bulundurma ve kullanma zorunlu-
lu¤u getiren düzenlemenin iptali için da-
va açt›. TDB dava için verilen dilekçede,
düzenlemede bir ödeme vas›tas› olan
kredi kart›n› kullanmak istemeyenler ya
da isteseler de fiziki ve teknik olanaks›z-
l›klar nedeniyle kullanamayanlar›n dahi
POS cihaz› bulundurmas› zorunlulu-
¤unun getirildi¤ini belirtti. Bu sebeple
diflhekimli¤i hizmetinin yürütülmesine
etkisi ve diflhekimlerine getirece¤i ek
maliyetin de gözetilerek düzenlemenin
iptal edilmesini istedi. 

‹DO’dan POS Cihaz›
‹stanbul Diflhekimleri Odas›, 05.01.2008
tarih ve 26747 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i’yle serbest meslek faaliyetinde
bulunan diflhekimlerinin, iflyerlerinde
kredi kart› okuyucular› (POS-Point of Sa-
le-) bulundurmalar› ve kredi kart›yla ya-

p›lan ödemelerde bu cihazlar› kullanma-
lar› zorunlulu¤uyla ilgili bir çal›flma yap-
t›. POS cihaz› olmayan meslektafllar›m›-
za ya da farkl› bankalarda komisyon
oranlar› ödeyip POS cihaz› kullanan
meslektafllar›m›za kolayl›k sa¤lamak
için Yap› Kredi Bankas›’yla bir sözleflme
yapt›. Bu sözleflme uyar›nca
* POS cihaz› kurulumundan ve bak›m›n-
dan ücret al›nmayacakt›r.
* POS komisyon oranlar› (ertesi ifl günü
hesaba geçmek üzere) World Card için
1.30, di¤er banka kartlar› için 1.85,
* Blokeli çal›flma fleklinde World Card
için 23 gün, di¤er banka kartlar› için 36
gündür.
*Taksit yapmak istenirse, World Card
üye iflyeri için ayl›k 10 USD olan ücret
diflhekimlerinden al›nmayacakt›r.
POS cihaz› almak isteyen meslektafllar›-
m›z Odam›za u¤ray›p gerekli belgeleri
teslim etti¤inde POS cihazlar› iflyerlerin-
e kurulacakt›r.

Belgeler 
Nüfus cüzdan› fotokopisi, ‹mza sirküleri, 
Vergi Levhas› Fotokopisi, Odam›zda bu-
lunan Üye iflyeri baflvuru formu, Ticari
Hesap Taahhütnamesi, Oda Kay›t Belge-
si.

*POS cihazlar›n›n kullan›m›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi
içeren Odam›z Mali Müflaviri’nin yaz›s›na
www.ido.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz. 

Ocak ay›nda yay›mlanan tebli¤ do¤rultusunda
diflhekimlerine ifl yerlerinde kredi kart› 
okuyucular› (POS -Point of Sale-) 
bulundurmalar› ve kredi kart›yla yap›lan
ödemelerde de bu cihazlar› kullanmalar› 
zorunlulu¤u getirildi. 
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POS cihaz›n›z
var m›? 
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› 13 fiubat 2008
tarihinde, Marmara Üniversitesi Diflhekimli-
¤i Fakültesi dekanl›¤›na atanan Prof. Dr. ‹lk-
nur Tanbo¤a’y› makam›nda ziyaret etti. ‹DO
Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu ve Yönetim
Kurulu üyeleri Aret Karabulut ile Turgay
Akgün’ün kat›ld›¤› görüflmede ‹lknur Tanbo-
¤a’ya baflar› dilekleri iletildi. 

MÜDF’nin yeni dekan›: Prof. Dr. ‹lknur Tanbo¤a 

‹stanbul Diflhekimleri Odas› Geniflletilmifl Yönetim Kurulu
toplant›s› 6 fiubat 2008 tarihinde, ‹DO Prof. Dr.Y›lmaz Manisa-
l› E¤itim Merkezi’nde gerçekleflti. ‹DO Baflkan› Mustafa Dü-
¤encio¤lu ve Yönetim Kurulu üyelerinin haz›r bulundu¤u top-
lant›da Mustafa Dü¤encio¤lu aç›l›fl konuflmas›n› yapt›. ‹DO Ge-
nel Sekreteri Ahmet Gürbüz de 11. Dönem Yönetim Kurulu ça-
l›flmalar›ndan oluflan bir sunum gerçeklefltirdi. Ard›ndan Say-
man Ali Yüksel Çal›flkan mali durumla ilgili bilgi verdi. Top-
lant›, meslektafllar›m›zdan gelen sorular›n yan›tlanmas›n›n
ard›ndan sona erdi.

Geniflletilmifl Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›

Bilimsel diflhekimli¤inin
100. y›l› ve meslektafllar›-
m›zdan gelen yo¤un ilgi ne-
deniyle 2007 Kas›m ay›nda
gerçeklefltirilen ‹DO ve
Türk Kalp Vakf› iflbirli¤i
fiubat ay›nda da devam etti.
Meslektafllar›m›z fiubat ay›
boyunca Türk Kalp Vak-
f›’nda sa¤l›k karneleriyle,
ek bir ücret ödemeden kalp
muayenesi yapt›rd›lar.

‹DO-Türk Kalp 
Vakf› iflbirli¤i 

Denizli’nin Bozkur ilçesinde sa¤l›k memuru olarak görev ya-
pan Bar›fl Koçak, 2007 y›l›n›n Temmuz ay›nda efl durumundan
‹zmir Urla’ya tayinini istedi. Bar›fl Koçak’›n baflvurusu Sa¤l›k
Bakanl›¤› Personel Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, eflinin 657
say›l› Kanunun 4/B maddesine göre geçici olarak istihdam
edildi¤i gerekçesiyle reddedildi. Bar›fl Koçak bunun üzerine ifl-
lemin hukuka ayk›r› oldu¤unu ileri sürerek iptal ve yürütme-
nin durdurulmas› talebiyle Denizli ‹dari Mahkemesi’nde dava
açt›. 
Dava sonunda mahkeme Anayasa’n›n 41. maddesinde “Aile
Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refah› ve
özellikle annenin ve çocuklar›n korunmas› ve aile planlamas›-
n›n önemi ile uygulanmas›n› sa¤lamak için gerekli tedbirleri
al›r. Teflkilat kurar” dedi¤ine at›fta bulunarak ifllemi iptaline
ve yürütmenin durdurulmas›na karar verdi.

Denizli ‹dare Mahkemesi 4/B’li
memur lehine karar verdi

4/B’linin zaferi
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Eski köye yeni adet!
Sa¤l›k Bakanl›¤› 2008 y›l› Asgari Ücret Tarifesi’ni onaylamad›. Diflhekimleri yeni 
tarife ç›kana kadar 2007 y›l›n›n tarifesini kullanmaya devam edecekler.

S a¤l›k Bakanl›¤›’n›n 2008 Y›l› Asga-
ri Muayene ve Tedavi Ücretleri Ta-
rifesi’ni onaylamamas› üzerine ko-

nuyla ilgili Türk Diflhkimleri Birli¤i Genel
Sekreteri Murat Ersoy’ dan bilgi ald›k. 
“Meslektafllar›m›z›n uygulad›klar› Asgari
Muayene ve Tedavi Ücretleri 3224 say›l›
TDB Kanununun 40. maddesine göre
Odalar›m›zdan gelen görüfl ve öneriler de
dikkate al›narak Türk Diflhekimleri Birli¤i
Merkez Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›r-
lanmaktad›r.
Haz›rlanan tarife Sa¤l›k Bakanl›¤›’na gön-
derilmekte, Sa¤l›k Bakanl›¤› tarifeyi ay-
nen ya da gerekli gördü¤ü de¤ifliklikleri
yaparak onaylamaktad›r. Onaylanan tari-
fe Resmi Gazete’de yay›mland›ktan sonra
yürürlü¤e girmektedir. 
Türk Diflhekimleri Birli¤i 2001 y›l›ndan
itibaren diflhekimli¤inde uygulanan mu-
ayene, protez ve tedavi bedellerinin mali-
yet esasl› olarak belirlenmesi çal›flmas›n›
bafllatm›flt›r. Müellefli¤ini Hacettepe Üni-
versitesi Sa¤l›k ‹daresi Meslek Yüksek
Okulu Ö¤retim Üyesi Say›n Çetin Akar’›n
yapt›¤› projede, TDB ad›na meslektafllar›-
m›zdan oluflan bir komite görev alm›flt›r.
Maliyet analizi çal›flmalar› Meslektafllar›-
m›z›n fiziki, teknik ve t›bbi olarak nitelik-
li hizmet vermesi, bilimsel ve teknolojik
geliflmeleri izleyebilmesi ve mesle¤imize
uygun standartlar içinde bir yaflam süre-
bilmesi için diflhekimli¤indeki hizmet be-
dellerini maliyet esasl› belirlenmesi ama-
c›yla yap›lm›flt›r. Projede mesle¤imizde
sundu¤umuz her hizmet biriminin iç ana-

lizleri yap›larak her ifl ad›m›n›n maliyet
de¤erleri toplanarak iflyeri sabit ve de¤ifl-
ken giderleri ile diflhekiminin sosyal har-
camalar› da belirli oranlarda hizmet bi-
rimlerinin üzerine eklenerek sonuçlara
ulafl›lm›flt›r. 2005 y›l›nda tamamlanan
maliyet analizi çal›flmalar›, 2006 y›l›nda
k›smen, 2007 y›l›ndan itibaren de tama-
men Asgari Ücret Tarifesi’ne yans›t›lm›fl-
t›r. Daha önceki y›llarda Asgari Ücret Ta-
rifesi belirlenmesinde bugün kullan›lan
analizlerin prototipi say›lacak yöntemler
kullan›lm›flt›r. 
Alan›ndaki ilk ve tek çal›flma olan maliyet
analizi çal›flmas›n› bafllang›çta uygun bul-
mayan Sa¤l›k Bakanl›¤› benzer bir çal›fl-
ma yapt›rm›fl ve TDB’nin yapt›¤› analizle-
re benzer sonuçlar elde etmifltir. 2008 y›-
l› Asgari Ücret Tarifesi belirleme çal›flma-
lar› maliyet analizleri çerçeve-
sinde tamamlanarak 23 Kas›m
2007 tarihinde onaylanmak
üzere Sa¤l›k Bakanl›¤›’na gön-
derilmifltir. Asgari Ücret Tari-
fesi bu tarihten beri tüm giri-
flimlerimize karfl›n ve hiçbir
gerekçe gösterilmeden Sa¤l›k

Bakanl›¤›’nda bekletilmifltir. 
Asgari Ücret Tarifesi Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
sunulmas›ndan yaklafl›k üç ay sonra Sa¤-
l›k E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nden ald›¤›-
m›z bir yaz› ile “Maliyet analiz çal›flmala-
r› risk maliyetiyle hayat standard› göster-
geleri fiyatlara do¤rudan yans›t›lm›fl oldu-
¤undan Türkiye genelinde uygulanan fi-
yat tutarlar›n›n yüksek oldu¤unu, bu ne-
denle fiyatlar›n kabul edilemeyece¤ini,
Birli¤inizce 2008 y›l› Asgari Ücret Tarife-
si Türkiye’nin sosyo ekonomik gerekçele-
rini yans›tmad›¤›ndan Bakanl›¤›m›z niha-
i karar›ndan önce, yeni teklifinizin
18.02.2008 tarihine kadar gönderilmesi”
istenmifltir.
Konu TDB Merkez Yüksek Kurula 27 fiu-
bat 2008 tarihli toplant›s›nda görüflülmüfl
ve “Risk maliyeti ve hayat standard› gös-
tergelerinin fiyatlara do¤rudan yans›t›l-
m›fl olmas›” gerekçesiyle Asgari Ücret Ta-
rifesi yüksek oldu¤u yaklafl›m›n›n kuru-
mumuzca yap›lan çal›flman›n bilimselli¤i-
ni yok saymak anlam›na geldi¤i ve bu ne-
denle tarifede herhangi bir de¤iflikli¤e gi-
dilemeyece¤i, Asgari Ücret Tarifesi konu-
sunda yasam›z›n Sa¤l›k Bakanl›¤›’na tan›-
d›¤› yetki çerçevesinde Bakanl›¤›n onay›-

na sunulmas›na
karar verilmifltir.
De¤erlendirme-
miz 28 fiubat
2008 tarihinde
Sa¤l›k Bakanl›-
¤›’na gönderil-
mifltir.”
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Elektronik ortamda beyanname
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkan-
l›¤›’n›n 17 Ocak 2008 tarih ve 31 no.lu
sirküleriyle yay›nlad›¤›, iflletme hesab›-
na göre defter tutan üyelere ait beyan-
name ve bildirimlerin meslek odalar›
ya da birliklerince elektronik ortamda
gönderilebilece¤ine dair sirküler Mali
Dan›flman›m›z Hikmet Kabuk taraf›n-
dan incelenmifltir.
‹nceleme sonucunda, bu sirkülerin
5362 Say›l› Kanun’a göre kurulan kü-
çük esnaf meslek odalar› ve meslek bir-

liklerini ilgilendirdi¤i, serbest meslek
defteri tutan ve 3224 Say›l› Kanun’a
göre kurulan diflhekimleri odalar›na
ba¤l› serbest çal›flan diflhekimlerinin
bu sirküler grubuna girmedi¤i anlafl›l-
maktad›r. 
Kendi beyannamelerini düzenleyen,
elektronik ortamda beyanname zorlu¤u
yaflayan meslektafllar›m›z 0212 343 03
06 numaral› telefondan Mali Dan›flman›-
m›z Hikmet Kabuk’a ulaflabilir ve yar-
d›m alabilirler.

Esnaf ve Sanaatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z
Çal›flanlar, Sosyal Sigortalar Kuru-
mu’ndan ayl›k almakta olanlar›n ayl›kla-
r›ndan 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli
olmak üzere 2008 y›l›nda yüzde 10 ora-
n›nda sa¤l›k sigortas› primi kesilmesine
iliflkin Bakanlar Kurulu karar› 6 fiubat
2008 tarihli Resmi Gazete’de yay›mla-
narak yürürlü¤e girdi. 
Bu kararla Ba¤kur emeklilerinin reel ge-

lirlerinde yüzde 10’luk bir düflüfl yaflan-
d›. Türk Diflhekimleri Birli¤i konuyla il-
gili bas›n aç›klamas› yaparak, uygula-
mayla vatandafl ile devlet iliflkisinde ye-
ni bir güvensizlik ortam› oluflturuldu¤u-
nu belirtti. Hükümetin “ben yapt›m ol-
du” anlay›fl›n› terk etmesini, sosyal ada-
leti ve sosyal bar›fl› sa¤layan düzenle-
melerin korunmas›nda duyarl› davran-
mas›n› istedi. 

Ba¤kur emeklisine sa¤l›k
primi kesintisi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 4 fiubat 2008 tarihinde yay›n-
lad›¤› bir genelgeyle gözlük, a¤›z protezleri ve iflitme cihazla-
r›yla ilgili kat›l›m paylar›nda de¤ifliklik yapt›. Buna göre kat›-
l›m paylar› afla¤›daki flekilde uygulanacak.

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsam›ndaki sigortal›lar›n
kendilerinden, efl ve geçindirmekle yükümlü olduklar› çocuk-
lar›ndan yüzde 20, kurumdan sürekli iflgörememezlik geliri ve
malüllük veya yafll›l›k ayl›¤› almakta olanlar ve efllerinden (ge-
çindirmekle yükümlü olduklar› çocuklar›ndan al›nmayacak)
yüzde 10, kurumdan hak sahibi olarak gelir veya ayl›k alan efl-
lerden (çocuklardan al›nmayacak) yüzde 10,

‹flsizlik Sigortas› kapsam›ndaki sigortal›n›n sadece kendi-
sinden iflsizlik ödene¤i al›nd›¤› sürece yüzde 20,

Ba¤-Kur kapsam›ndaki sigortal›larla, bakmakla yükümlü ol-
duklar› efl, çocuk, ana ve babas›ndan yüzde 20, kurumdan ge-
lir ve ayl›k alanlarla, bakmakla yükümlü olduklar› efl, çocuk,
ana ve babas›ndan yüzde 10,

Emekli Sand›¤› Kanunu kapsam›ndaki sigortal›lardan ku-
rumdan gelir ve ayl›k alanlarla, bakmakla yükümlü olduklar› efl,
çocuk, ana ve babalar›ndandan yüzde 10 kat›l›m pay› al›nacak. 

Bu genelgeyle, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsam›ndakilerin
geçindirmekle yükümlü olduklar› çocuklar›ndan kat›l›m pay›
al›m› kald›r›ld›. Yine buna göre; Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤›
mensuplar›n›n ana-babalar›na protez yap›l›rken, Sosyal Sigor-
talar Kurumu mensuplar›n›n ana ve babalar›na protez yapt›r-
ma haklar› bulunmuyor. 

Kat›l›m paylar›nda de¤ifliklik
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Bana öykünü anlat, Bilimde, sosyal ha-
yatta oldu¤u gibi sanatta da Türk Diflhe-
kimleri Birli¤i sizi desteklemeye devam
ediyor. Bilimsel Diflhekimli¤inin 100. Y›l›

Etkinlikleri içerisinde yer alan öykü yar›flma-
s›yla, diflhekimlerinin ve diflhekimli¤i ö¤ren-
cilerinin eserlerini edebiyatç›larla tan›flt›r-
may› amaçl›yor. Etraf›n›zdaki duvarlara
yeni pencere açacak olan bu etkin-
li¤imiz için genifl bilgiyi, kat›lma
koflullar›n›, ödülleri ve de¤erli jüri
üyelerinin kimliklerini www.yuz-
yil.web.tr adresinden ö¤renebilir-
siniz.
Yar›flman›n tarihi bir ay uzat›larak
30 May›s 2008 olarak belirlendi.
TDB Dergisi’nin 103. say›s›nda son
kat›l›m tarihi 30 Nisan 2008 ola-
rak duyurulan Öykü yar›flmas›n›n
kat›l›m tarihi 30 May›s 2008 ola-
rak belirlendi. 

Öykü Yar›flmas›

An›lar hayat›m›z›n tan›klar›d›r,
naftalin kokular›yla zaman› ta-
fl›rlar. Onlar› sand›klar›n›zdan
ç›kar›n, paylafl›n bizimle. Mes-
leki an›lar›n›z› ve foto¤raflar›n›-
z› gönderin, birlikte gülüp bir-
likte hüzünlenelim yeniden. 

An›lar›n›z›, foto¤raflar›n›z› 
(300 dpi çözünürlükte JPEG format›nda 

göndermeniz tercih edilir) 
www.yuzyil.web.tr adresinde yay›mlamak istiyoruz. 
Katk›lar›n›z› info@yuzyil.web.tr adresine elektronik

postayla ya da 
Hidayet Sok. No:4 Kat:4 34373 Harbiye / ‹stanbul

adresine postayla göndermenizi bekliyoruz.

An›lar, 
foto¤raflar

‹DO Briç Turnuvas›
‹stanbul Diflhekimleri Odas› Briç Turnuvas› 2 Mart 2008 tari-
hinde, Majör Bo¤aziçi Briç Kulübü’nde yap›ld›. Turnuvada Hü-
seyin Öner ve efli Çi¤dem Öner Kuzey-Güney birincili¤ini, Esra
Kalayc›o¤lu ile Burak Y›lmazcan ise Do¤u-Bat› birincili¤ini ka-
zand›. Turnuvada derece alanlara ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤en-
cio¤lu birer plaket verdi. 
Bu turnuvada birincili¤i kazananlar Antalya’da yap›lacak olan
Türkiye fiampiyonas›’nda ‹stanbul ad›na yar›flacaklar. Ayn› za-
manda da ikili tak›m mücadelesini sürdürecekler. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 25 Ocak 2008 tarih-
li yaz›s› üzerine, Bakanlar Kurulu 4 fiubat
2008 tarihinde Zonguldak Karaelmas Üniver-
sitesi’ne ba¤l› bir diflhekimli¤i fakültesi aç›l-
mas›na karar verdi. Türk Diflhekimleri Birli¤i
ve Diflhekimleri Odalar›, bugüne kadar Bakan-
lar Kurulu’nun insan gücü planlamas›na bak›l-
maks›z›n ald›¤› bu kararlar›n ülke kaynaklar›-

n› heba etti¤ini, Bakanl›k ve kamuoyuyla pay-
laflm›flt›r. Yap›lan aç›klamalarda yeni aç›lan fa-
kültelerin ciddi fiziki altyap› ve ö¤retim üyesi
yetersizli¤i gibi çok temel sorunlar› oldu¤una
dikkat çekilerek Hükümetin, diflhekimleri mu-
ayenehanelerinde iflsiz otururken, toplumda
diflhekimine baflvuru talebi yeterli de¤ilken
yeni fakülte açma giriflimleri elefltirilmifltir. 

Yeni bir diflhekimli¤i fakültesi daha...
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M arkus Merk 15 Mart 1962’de,
ünlü Betzenberg yak›nlar›ndaki
Kaiserslautern’de dünyaya gel-

di. Köln’de diflhekimli¤i ö¤renimini bitir-
dikten sonra 1991 y›l›ndan 2004 y›l›n›n
sonuna kadar Kaiserslautern’deki muaye-
nehanesinde diflhekimli¤i yapt›. Dr. Mar-
kus, üniversiteler ve okullarda a¤›rl›kl›
olarak "Do¤ru seçim", "Çal›flma ve dü-
rüstlükle baflar›ya ulaflma" ve "Kiflisellik,
zorlu ama gitti¤ine de¤en bir yol" bafll›kl›
sunumlar yap›yor ve seminerler veriyor.

Da¤ ba¤›ml›s› bir diflhekimi
Mesle¤i, ailesi, futbolu ve geliflimle ilgili
çal›flmalar›n›n yan› s›ra en büyük hobisi
dayan›kl›l›k sporlar›d›r. Dr. Markus bir-
çok da¤ maratonu, kayak maratonu ve
100 km. koflular›na kat›ld›. Kendini tam
bir da¤ ba¤›ml›s› olarak tan›mlayan Dr.
Marcus, 1988 y›l›ndan  beri Alman ligin-
de hakemlik yap›yor. Dr. Marcus Alman
ligindeki 320’den fazla oyunda yapt›¤›
hakemliklerle de bu konuda rekor k›rd›. 
Almanya’da alt› kez y›l›n hakemi unvan›-
n› ald›, 2004 ve 2005 y›llar›nda iki kez
100 ülkenin temsilcileri taraf›ndan dünya

hakemi seçildi. 1993 y›l›nda, henüz 31
yafl›ndayken, en genç hakem olarak Al-
man kupas› final maç›n› yönetti, 1997’de
Rotterdam’da Paris St. Germain - FC Bar-
celona kupa galipleri final maç›n›, ayr›ca
2003’de Manchester’da, AC Mailand - Ju-
ventus Turin flampiyonlar ligi final maç›-
n› yönetti.

Unutulmaz maçlar›n 
unutulmaz hakemi
Dr. Marcus Merk tek Alman hakem ola-
rak, 2000 y›l›nda Hollanda/Belçika ve
2004 y›l›nda Portekiz’deki iki Avrupa
flampiyonas›n› yönetti, Portekiz – Yuna-
nistan efsanevi finaliyle de zirveye ulaflt›.
Ayn› flekilde Kore/Japonya’da ve 2006 y›-
l›nda Alman Yaz Masal›’nda, her iki son
dünya flampiyonas›nda tek Alman ha-
kemdi.
Dr. Markus Merk için milli ve uluslarara-
s› futbol olaylar›n›n ve de mesle¤inin ya-
n› s›ra baflka bir dünya daha vard›r. Dr.
Merk Hindistan'›n güneyindeki yoksul
halk›n sorunlar›yla da u¤rafl›yor. Güney
Hindistan’da 1991 y›l›nda diflhekimi ola-
rak çal›flmaya bafllad›, sonraki y›llarda

kendi geliflim projelerini oluflturdu. Bu
çal›flmalar bugüne kadar üç okulda
800’ün üzerinde gündüzlü çocuk ve 10
kimsesiz çocuklar evinde  140 çocuk, ay-
r›ca  yafll›lar yurdunda 40 kifli ve de bafl-
ka birçoklar› için yürütülen  projelerdir.
Ayr›ca K›z›lhaç’›n "Savafltaki çocuklar›
koruma kampanyas›”n›n, UEFA’n›n, SOS-
çocuk köylerinin, "2006 için 6 köy" proje-
sinin elçiliklerini yapt›.
Dr.  Markus Merk’e 2005 y›l›nda, yapt›¤›
sportif ve sosyal çal›flmalar› nedeniyle Al-
manya Hizmet Ödülü’ne lay›k görüldü ve
Alman spor bas›n› onu "yüre¤i olan, sev-
gi dolu sporcu" olarak tan›mlad›. Dr. Mar-
kus ayr›ca kendisi taraf›ndan kurulan
"Kaiserslautern Hindistan Yard›m›" ile
Çocuk Koruma Birli¤i’inin 2006 y›l› ödü-
lünü ve 2007'de Kardinal Lehmann'›n
elinden “Sporda Etik” ödülünü ald›.
Spor centilmenli¤i, ciddiyet ve çal›fl-
malar›yla varl›k gösteren Kaiserslau-
tern’li hakem, “Her fleyi do¤ru yapmak
mümkün de¤ildir. Dürüstlük ve adalet
çok daha önemlidir! Ama yap›lan her iflte
ve davran›flta istekli olmak gerekir"
diyor.

Ünlü hakem Dr. Markus
Merk ‹stanbul’a geliyor
30 Haziran - 5 Temmuz 2008 tarihlerinde Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’nda düzenlenecek TDB 15. 
Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi, 100. Y›l 
Kongresi’nde dünyan›n en ünlü futbol hakemlerinden,
meslektafl›m›z Dr. Markus Merk bizlerle birlikte olacak. 

Bilimsel diflhekimli¤inin 100. y›l kutlamalar›
kapsam›nda yer alan arfliv ve müze çal›flmalar›
devam ediyor. Elimize  ulaflan her belge,
foto¤raf, y›ll›k ve malzemeyle an›lar tazeleniyor.
Ancak henüz ulaflamad›¤›m›z pek çok malze-

menin oldu¤u da bir gerçek; elinizde bulunan belge, y›ll›k ve
foto¤raflar›n›z, müzede sergilenecek alet ve cihazlar›n›z varsa bize
haber veriniz: 212 219 66 45 – 212 230 29 07
TDB. 100.Y›l Arfliv Komitesi

100. y›l
arflivi

toplan›yor
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Türk Diflhekimleri Birli¤i 11.Ola¤an Ge-
nel Kurulu’nda 2008 y›l› üye aidatlar›n›n
2007 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oran›n-
da artt›r›larak belirlenmesine karar veril-
mifltir.
2007 y›l› Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Tür-
kiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan %5,94
olarak aç›klanm›flt›r. Buna göre 1 Ocak
2008 tarihinden geçerli olmak üzere;
• Özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda
çal›flan diflhekimleri ile bu kurum ve ku-
rulufllar›n sahibi veya orta¤› diflhekimle-
rinden; 212,00 YTL,
• Sadece kamu kurum ve kurulufllar›nda
çal›flan veya mesle¤ini icra etmeyen  difl-
hekimlerinden, 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 difl-
hekimlerinden; 106,00 YTL, 
• Özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda
ilk kez çal›flmaya bafllayan diflhekimleri
ile bu kurum ve kuruluflun ilk defa sahi-
bi veya orta¤› olan diflhekimlerinden;
106,00 YTL aidat al›nacakt›r. 
• Yine TDB 11. Ola¤an Genel Kurulu’nda
al›nan karar gere¤i, 65 yafl›n› doldurmufl
(do¤um tarihi 1942 ve öncesi), mesle¤ini
icra etmeyen diflhekimlerinden aidat
al›nmayacakt›r.
Oda üyelik aidatlar›n›n 31 Mart 2008 ta-
rihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Üye aidatlar›n› ve Oda’ya herhangi bir
borcunu zaman›nda ödemeyen diflhekim-
lerinden bu borçlar Amme Alacaklar›n›n
Tahsili Usulu Hakk›ndaki Kanun’un ön-
gördü¤ü gecikme faizi de uygulanarak
tahsil edilecektir. 

Meslektafllar›m›z›n gecikme faizi ödeme-
meleri için, aidat bedellerini 31 Mart
2008 tarihinden önce ödemelerini önem-
le rica ederiz. Aidat›n›z› ve birikmifl aidat
borçlar›n›z› 0 212 296 21 05/06 no.lu te-
lefondan ö¤renip afla¤›daki flekillerde
ödeyebilirsiniz. 

Aidatlar›n son ödeme tarihi 31 Mart 2008

KRED‹ KARTI B‹LG‹LER‹ (KRED‹ KARTIYLA YAPILACAK ÖDEMELERDE)

VISA  MASTER EUROCARD 

KART SAH‹B‹N‹N 

ADI SOYADI :

ADRES‹  : 

POSTA KODU :

fiEH‹R  :

‹L / ‹LÇE :

CEP TEL :

KART NUMARASI : 

SON KULLANMA 

TAR‹H‹  : 

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

deki ilgili hesab›n›za Yap› Kredi Bankas›yla ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI aras›nda yap›lan anlaflma koflullar› çerçevesinde ala-

cak kaydedilmesini kabul ediyorum.

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

TAR‹H  :

‹MZA  :

Ödemeler: 
Banka Havalesiyle yap›lacak ödeme-
lerde Yap› Kredi Bankas› Harbiye
fiubesi fiube Kodu: 931 
Hesap No: 81802288
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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‹ stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyonu (‹SMOK)
toplant›s› 2 Ocak 2008 tarihinde gerçeklefltirildi. ‹stanbul
Diflhekimleri Odas›’nda yap›lan toplant›n›n gündem mad-

delerini Kad›köy’de tutulan Anadolu Yakas› ‹rtibat Bürosu ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’yla il-
gili son geliflmelerin de¤erlendirmesi oluflturdu. 
Toplant›ya ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, ‹DO Baflkanve-
kili Kadir Ö¤üt, ‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz, ‹DO Yöne-
tim Kurulu üyesi M. Tar›k Tuncay, ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Özde-
mir Aktan, ‹TO Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, ‹EO Bafl-
kan› Semih Güngör, ‹VHO Baflkan› Doç. Dr. Murat Arslan ve
‹VHO Genel Sekreteri Seyhan Özavc› kat›ld›. ‹SMOK Toplant›-
s›’n›n birinci gündem maddesinde Kad›köy’de tutulan Anado-
lu Yakas› ‹rtibat Bürosu’yla ilgili bilgilendirme yap›larak, büro-
nun iç tasar›m›nda gerekli malzemeler için bir mimarl›k büro-
sundan al›nan teklif görüflüldü. De¤erlendirme sonucunda
farkl› yerlerden de fiyat teklifleri al›nmas›na karar verildi. 
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa
Tasar›s›’yla ilgili gündem maddesinde ise ‹stanbul Sa¤l›k Mes-
lek Odalar›, emek örgütleri ve baz› siyasi partilerin ça¤r›s›yla
bir araya gelen yaklafl›k 60 kurumun oluflturdu¤u “Herkese
Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu”nun gerçeklefltirdi¤i eylem

ve etkinlikler hakk›nda görüflüldü. Ayr›ca önümüzdeki günler-
de yap›lacak eylemlerle ilgili fikir al›flveriflinde bulunuldu.

‹rtibat Bürosuna ulafl›m çok kolay
‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar›’n›n ortaklafla kullanacaklar› ir-
tibat bürosuna Anadolu Yakas›’nda bulunan meslektafllar›m›z
kolayca ulaflabilecekler. Merkezi bir yerde olan irtibat bürosu-
nun adresi: R›ht›m Caddesi Misak-i Milli Sk. ‹dil Han No: 4/3
Kad›köy (R›ht›m Caddesi üzerinde, K›z›lay T›p Merkezi'nin ya-
n›, BAS‹SEN'in alt kat›). ‹rtibat bürosunda meslektafllar›m›za
üyelik hizmetleri verilmesi ve sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda dü-
zenli iletiflim kurulmas› hedefleniyor. 
Çok amaçl› kullan›m› tasarlanan irtibat bürosu 250 m2’lik bir
alandan olufluyor. Buras› sa¤l›k meslek odalar› üyelerine hiz-
met verilebilecek flekilde düzenlenmekte. Ayr›ca 45 m2’lik
konferans salonu ve rutin toplant›lar için de bir toplant› salo-
nu var. Fiziki koflullar› itibar›yla genifl, konforlu, modern tek-
nik cihazlar ve ses sistemiyle donat›lacak irtibat bürosunda
Anadolu Yakas›’nda bulunan meslektafllar›m›z için çeflitli et-
kinlikler düzenlenebilecek. Ayr›ca burada meslektafllar›m›z›n
ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n s›k s›k bir araya gelmesini sa¤la-
yacak çeflitli organizasyonlar da yap›lacak. 

Anadolu Yakas› ‹rtibat Bürosu haz›rl›klar› h›zla
sona yaklafl›yor. Büronun iç tasar›m› için 
profesyonel mimarl›k ofislerinden teklifler 
al›nd›. Teknik donan›m ve alt yap› çal›flmalar›
ise sona ermek üzere.

Buluflmaya
az kald›!
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A KP Hükümeti'nin haz›rlad›¤› ve TBMM’de görüflülmeyi
bekleyen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Ya-
sa Tasar›s›’na karfl› yürütülen çal›flmalar kapsam›nda

“Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” talebiyle bir araya gelenler
13 Ocak 2008 tarihinde Kad›köy Alt›yol’dan ‹skele Meydan›’na
yürüyerek kitlesel bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. Onlarca emek
ve meslek örgütü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluflunun
kat›l›m›yla gerçekleflen yürüyüflte yasa tasar›s› protesto edildi.
Yürüyüflte ‹stanbul Diflhekimleri Odas›’ndan Baflkan Mustafa
Dü¤encio¤lu, Genel Sekreter Ahmet Gürbüz de Oday› temsilen
kat›l›mc›lar aras›nda yer ald›. 

Yurt genelinden kat›l›m 
TTB, KESK, TMMOB, D‹SK, TDB, TEB, TÜRMOB ve BASK’›n yö-
netici ve temsilcilerinin kat›l›m›yla SSGSS Yasa Tasar›s›’n›n ge-
ri çekilmesi için üç gün süren bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. 
15 Ocak 2008 tarihinde ‹stanbul’da bafllayan yürüyüfl, Kocaeli,
Bursa, Eskiflehir illerinde gerçekleflen kitlesel bas›n aç›klamala-
r›yla devam etti. 17 Ocak 2008 tarihinde di¤er illerden gelen
gruplarla Ankara’da buluflan meslek ve emek örgütleri özellikle
emeklilik ve sa¤l›k hakk›n› k›s›tlayan tasar›n›n geri çekilmesini

istedi.
Biz karfl› ç›karsak yapamazlar
Odam›z›n da bilefleni oldu¤u Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu, TBMM'de görüflülmek üzere bekleyen "Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›”na karfl› yürütü-
len mücadele kapsam›nda 28 fiubat 2008 tarihinde Haydarpa-
fla Numune Hastanesi Acil Servisi’nden Kad›köy Meydan›’na
yürüdü. Yürüyüfle ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, ‹DO Bafl-
kanvekili Kadir Ö¤üt, ‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz ve
‹DO aktivistleri kat›ld›. Haydarpafla Numune Hastanesi Acil
Servisi önünde toplanan kalabal›k, alk›fllarla ve sloganlarla ya-
sa tasar›s›n› protesto etti. Daha sonra Kad›köy Meydan›’na
do¤ru yürüyüfle geçen kitle yol boyunca; “Savafla de¤il sa¤l›¤a
bütçe”, “Mezarda emekli olmayaca¤›z”, “AKP yasan› al bafl›na
çal”, “AKP halka hesap verecek” sloganlar› att›. Tuzla’dan ge-
len tersane iflçileri “Art›k ölmek istemiyoruz”, “Grev, grev,
grev, grev…” sloganlar› att›. Arçelik’te sendika üyesi olduklar›
için iflten at›lan Nakliyat-‹fl üyesi iflçiler “Arçelik’te ‹flçi K›y›m›-
na Son” pankart›yla ve “‹flçi düflman› Koç Holding” sloganla-
r›yla yürüyüfle kat›ld›lar. 
Kad›köy Meydan›’nda ilk konuflmay› TTB Yönetim Kurulu üye-
si Ali Çerkezo¤lu yapt›. Emeklilik yafl› 65’e yükseltilirken bu-
günkü AKP’li bakanlar›n konuflmalar›ndan örnekler veren
Çerkezo¤lu, Çemil Çiçek’in, Mehmet Ali fiahin’in o günlerde
Meclis’te karfl› ç›kt›klar› yasan›n daha beterini bugün savun-
duklar›n› an›msatt›. Abdullah Gül’ün de “mezarda emeklili¤e
karfl›” bir mitinge kat›ld›¤›n› söyleyen Çerkezo¤lu, bugünlerde
hükümetin patronlarla bir istihdam paketi üzerinde anlaflt›¤›-
na dikkat çekti. Çerkezo¤lu istihdam paketiyle k›dem tazmi-
natlar›n›n budanaca¤›n›, krefl hakk›n›n kald›r›laca¤›n›, emekli-

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Yasa Tasar›s›’na karfl› yurt genelinde 
protesto eylemleri devam ediyor. “Herkese
Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” talebiyle 
yurt çap›nda yap›lan yürüyüfller binlerce
kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefliyor.

SSGSS’ye karfl› tepkiler sürüyor
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lik hakk›n›n gasp edilece¤ini, asgari ücretin tehlikede oldu¤u-
nu söyledi. 
Platform ad›na bas›n aç›klamas›n› yapan KESK Dönem Sözcü-
sü Dursun Y›ld›z ise “Biz karfl› ç›karsak bu yasalar› geçiremez-
ler, biz karfl› ç›karsak ABD Ortado¤u’yu kar›flt›r›p kardefl kav-
gas›n› körükleyemez, biz karfl› ç›karsak Tuzla’da ölümleri dur-
durabiliriz” dedi. 

Sorunlar çözülmedi, flimdi eylem zaman›!
Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu, Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›'na karfl›, “Herkese Sa¤-
l›k, Güvenli Gelecek” talepli imza kampanyas›n› 6 Mart 2008
tarihinde, Taksim Tramvay Dura¤›'nda gerçeklefltirilen bas›n
aç›klamas›yla bafllatt›. ‹DO aktivistlerinin de kat›ld›¤› toplant›-
da Platform ad›na aç›klama yapan ‹stanbul Tabip Odas› Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nazmi Algan, “AKP hükümeti döneminde
sa¤l›k harcamalar› h›zla artmas›na ra¤men sorunlar çözülme-
di. Devlet hastanelerindeki kuyruklar devam ediyor. Özel has-
tanelere giden vatandafllar ise binlerce lira “ek ücret” ödemek
zorunda kal›yorlar. Kârl› ç›kanlar sadece ilaç tekelleri ve özel
sa¤l›k sektörü oluyor” dedi. Genel bütçenin faize, ranta har-
cand›¤›n›, devletin tüm yurttafllar›na sunmakla yükümlü oldu-
¤u sosyal haklar›n bütçeye yük olarak yans›t›ld›¤›n› kaydeden
Algan, savafla, askeri operasyonlara yap›lan dev harcamalar›n
gözden kaç›r›lmaya çal›fl›ld›¤›n› söyledi.

‹ stanbul emek ve meslek örgütleri Davutpafla'daki
patlama sonucunda  yaflam›n› yitiren  22 kifliyi anmak
için  6 fiubat 2008 tarihinde patlaman›n meydana gel-

di¤i yerde bir bas›n toplant›s› düzenledi. ‹stanbul Diflhe-
kimleri Odas› ad›na Yönetim Kurulu üyesi Tar›k Tuncay’›n
kat›ld›¤› toplant›ya ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyo-
nu, D‹SK ve Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu
kat›ld›. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i tedbirlerinin al›nmas›-
n›n talep edildi¤i toplant›da vatandafllar›n can ve mal gü-
venli¤ini tehlikeye atabilecek her türlü patlay›c› madde
imalat, montaj ve depolama faaliyetlerinin ruhsatland›r›l-
mas› ve denetlenmesinin ‹çiflleri ve Çal›flma Bakanl›¤›’n›n
görevi oldu¤u da hat›rlat›ld›.

Kazalar ve
ölümler 
ihmallerin 
kaç›n›lmaz 
sonucu
Davutpafla'da yaflanan facian›n nedeni
sorumsuzluk ve denetimsizliktir.



D‹SK Yönetim Kurulu, Tuzla tersanele-
rinde yaflanan ifl kazalar› sonucunda
meydana gelen ölümleri protesto etmek
için 27 fiubat 2008 tarihinde, Tuzla ter-
sanelerinde 24 saatlik oturma eylemi
gerçeklefltirdi. 
D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi, D‹SK
Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve Yöne-
tim Kurulu üyelerinin haz›r bulundu¤u
eyleme Almanya Sendikalar Konfede-

rasyonu'ndan Dirk Hsehner, KESK Bafl-
kan› ‹smail Hakk› Tombul, ‹DO Baflkan›
Mustafa Dü¤encio¤lu, DSP Genel Baflka-
n› Zeki Sezer, ÖDP Genel Baflkan› ve ‹s-
tanbul 1. Bölge Ba¤›ms›z Milletvekili
Ufuk Uras destek verdi. Tuzla ‹çmeler
Tren ‹stasyonu önünde, saat 11.00’de
toplanan kalabal›k tersanelere do¤ru yü-
rüyüfle geçti. Yürüyüfl sonunda D‹SK
Baflkan› Süleyman Çelebi kalabal›¤a hi-

taben bir konuflma yapt›. Tuzla’daki de-
ri iflçilerini, Davuflpafla’da ölen, Bur-
sa’da yanan tekstil iflçilerini de anan Sü-
leyman Çelebi, büyümeyi sa¤layan iflçi-
lerin istihdamdan yararlanamad›¤›n› ile-
ri sürdü. ‹flçilerin kay›t d›fl› çal›flt›r›ld›¤›-
n›, ödemelerinin asgari ücret üzerinden
yap›ld›¤›n›, tersane iflçileri için a¤›r ifl
kapsam› uygulanmad›¤›n› ve sendikal
faaliyetlere izin verilmedi¤ini söyledi. 
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‹ stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n içinde
yer ald›¤› ‹stanbul Meslek Odalar› Ko-
ordinasyonu (‹MOK) 1 fiubat 2008 ta-

rihinde Makine Mühendisleri Odas›’nda
bir bas›n toplant›s› düzenledi. Toplant›da
son günlerde yo¤un tart›flmalara neden
olan ve AKP-MHP ittifak›n›n üniversite-
lerde türban serbestisi ad› alt›nda yapma-
ya çal›flt›¤› Anayasa de¤iflikli¤i protesto
edildi. 
Bas›n toplant›s›na ‹stanbul Diflhekimleri
Odas› Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz,
TMMOB ‹KK Sekreteri Tores Dinçöz, ‹s-
tanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Öz-
demir Aktan, ‹stanbul Eczac› Odas› Bafl-
kan› Ecz. Semih Güngör, ‹stanbul Tabip
Odas› Yönetim Kurulu üyesi Uz. Dr. Ayfle-
gül Bilen kat›ld›.
Aç›klamada laikli¤in; demokrasinin, in-
san haklar›n›n, düflünce, ifade ve bilimsel
özgürlü¤ün olmazsa olmaz koflulu oldu¤u
vurguland›. Bugünkü tart›flman›n, toplu-
ma yans›t›lmaya çal›fl›ld›¤› gibi üniversi-
telerdeki türban yasa¤›n›n akademik öz-
gürlükler çerçevesinde kald›r›lmas› olma-
d›¤›na dikkat çekildi. 
‹MOK ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan
Prof. Dr. Özdemir Aktan, öngörülen dü-
zenlemede hizmet alan-hizmet veren ay-
r›m›n›n yap›laca¤› ve uygulaman›n üni-
versitelerle s›n›rl› kalaca¤› iddias›n›n sa-

dece mevcut tepkileri azaltmaya yönelik
taktik bir savunma oldu¤unu söyledi. Bu-
güne kadar mevzuata göre yasak olmas›-
na ra¤men baflta devlet hastaneleri olmak
üzere kamu kurumlar›nda türban tak›l-
mas›n›n h›zla yayg›nlaflt›¤›n› belirten
Prof. Dr. Aktan, bu durumun da önümüz-

deki günlerde yaflanacak olas› geliflmeler
hakk›nda fikir verdi¤ini ifade etti.
Aç›klamada son olarak, ‹stanbul Meslek
Odalar› Koordinasyonu’nun bilefleni olan
meslek odalar›n›n bugün gündemde olan
anti-laik, gerici giriflime karfl› birlikte mü-
cadele edeceklerinin alt› çizildi.

‹MOK Türban Yasas›’n›
protesto etti

‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu (‹MOK) son günlerde
yo¤un tart›flmalara neden olan, AKP-MHP ittifak›n›n 
üniversitelerde türban serbestisi ad› alt›nda yapmaya 
çal›flt›¤› Anayasa de¤iflikli¤ini protesto etti. 

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i için
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P oliklinik ve t›p merkezlerini yeni-
den düzenleyen Ayakta Teflhis ve
Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kuru-

lufllar› Hakk›nda Yönetmelik ve Özel Has-
taneler Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›l-
mas›na Dair Yönetmelik 15 fiubat 2008
tarih, 26788 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mland›. 

Özel Hastaneler
Özel Hastaneler Yönetmeli¤i’nde yap›lan
de¤ifliklikte, bulundurulmas› gereken ya-
tak say›s› en az 10’dan 25’e ç›kar›ld›. En
az dört uzmanl›k alan›nda kadrolu tabip
bulundurma zorunlulu¤u, en az üçü cer-
rahi uzmanl›k dal› olmak üzere alt› klinik
uzmanl›k dal›nda kadrolu uzman tabip
çal›flt›rma zorunlulu¤u olarak de¤ifltirildi.
Laboratuvar hizmetlerinin sat›n al›nmas›-
na olanak sa¤layan düzenleme maddeden
ç›kart›ld›. 
Yönetmeli¤e göre hastane binas›n›n yeri-
ne iliflkin koflullarda, gürültü, hava ve su
kirlili¤ine maruz olmayan, insan sa¤l›¤›n›
olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel
kurulufllarla, her türlü gayri s›hhi mües-
seselerden uzak oldu¤unun Valilik tara-
f›ndan yetkilendirilmifl ilgili merci rapo-
ruyla tespit edilmesi gerekiyor. Ulafl›m
aç›s›ndan uygun ve ulafl›labilir oldu¤u ‹l

Trafik Komisyonu veya Valili¤in yetkilen-
dirdi¤i ilgili merciler raporuyla belgelen-
mifl bulunan alanlarda kurulma zorunlu-
lu¤u getirildi. 

T›p Merkezleri ve Poliklinikler
Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel
Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetme-
lik’te ayakta teflhis ve tedavi hizmeti ve-
recek sa¤l›k kurulufllar›n›n Sa¤l›k Bakan-
l›¤› taraf›ndan önceden planlanan bölge-
lerde, ba¤›ms›z olarak infla edilecek bina-
larda aç›lmas› öngörülmekte. 
Ayakta teflhis ve tedavi yap›lacak özel
sa¤l›k kurulufllar›nda asgari personel ve
donan›m standartlar› üzerinde yap›lacak
ilaveler ve yeni teknoloji al›m› Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’n›n özel iznine ba¤l› kalacak. Böy-
lece her isteyen kiflinin istedi¤i bölgede
ve istedi¤i kapasitede bir sa¤l›k kuruluflu
açmas›na olanak tan›nmayacak. 
Yönetmelikte ayakta teflhis ve tedavi hiz-
meti verecek sa¤l›k kurulufllar›n›n türleri,
t›p merkezleri ve poliklinikler olarak s›-
n›rland›r›lmakta, özel dal merkezleri orta-
dan kald›r›lmakta, güzellik ve estetik
amaçl› merkezler iki y›l içinde güzellik
salonuna dönüfltürülmektedir.
Yönetmelikte, t›p merkezlerinin bir he-
kim taraf›ndan en az dört tam gün süreli

hekim çal›flt›r›larak aç›labilmesi öngörül-
mekte, poliklini¤in ise mesle¤ini serbest
icra etme hak ve yetkisi olan üç hekim ta-
raf›ndan müflterek halde, sadece o polikli-
nik bünyesinde meslek icra etmek flart›y-
la aç›labilece¤i belirtilmektir. Muayene-
haneler de “cerrahi ve giriflimsel t›bbi ifl-
lemlerin yap›lmad›¤› iflyeri” olarak tan›m-
lanm›flt›r.
T›p merkezlerinin aç›labilmesi için klinik
uzmanl›k dallar›nda en az dört tabibin
tam zamanl› çal›flmas› gerekmektedir.
T›p merkezlerinde tam gün ya da k›smi
süreli sözleflmeli olarak çal›flan hekimler
d›fl›nda, örne¤in muayenehanesi olan cer-
rahi branfl hekimleri herhangi bir t›p mer-
kezinde ameliyat yapmayacakt›r. Yönet-
melikte mesul müdürlere tam gün çal›fl-
ma zorunlulu¤u getirilmifl, mesul müdür
olduklar› yer d›fl›nda muayene de dahil
olmak üzere hiçbir kamu ya da özel sa¤-
l›k kuruluflunda çal›flmayacaklar› düzen-
lenmifltir. Ayr›ca, t›p merkezlerinde difl-
hekimi ve difl ünitesi bulunmas› zorunlu-
lu¤u iste¤e ba¤l› hale getirilmifltir. Polik-
liniklerde ise mesul müdürün ortaklardan
olmas› zorunludur.
Yönetmelikte, özel sa¤l›k kuruluflunda
çal›flacak hekimlerin tam gün çal›flt›klar›
süre d›fl›nda muayenehanelerinde veya-
hut iki özel sa¤l›k kuruluflunda k›smi sü-
reli çal›flabilecekleri düzenlenmifltir.
Halen aç›lm›fl olan, ayakta teflhis tedavi
yap›lan özel sa¤l›k kurulufllar› dört y›ll›k
süre boyunca eski yönetmelik hükümleri-
ne göre ifllemleri yürütecektir. Ancak ta-
bip say›s›nda art›fl yap›lmas› halinde dört
y›ll›k süre beklenmeden yeni yönetmelik
hükümlerine uyulmas› gerekecek.

“Yap›lanlar sa¤l›k hakk›n›n 
gasp›d›r”
‹stanbul Tabip Odas› 22 fiubat 2008 tari-
hinde bir bas›n toplant›s› düzenleyerek,
15 fiubat 2008 tarihinde yay›mlanan
Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel
Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelik
ve Özel Hastaneler Yönetmeli¤inde De¤i-
fliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelikle ilgi-

Yeni Yönetmelikler
Özel hastanelerle t›p merkezleri ve poliklinikler için 

Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar› 
Hakk›nda Yönetmelikte t›p merkezlerinde diflhekimi ve 
difl ünitesi bulunmas› zorunlulu¤u iste¤e ba¤l› hale getirildi.
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li bir de¤erlendirme yapt›. Toplant›da ‹TO
Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan, ‹TO Ge-
nel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve
Özel Hekimlik Komisyonu üyesi Dr. Ali
fieker haz›r bulundu. 
Toplant›da ilk konuflmay› yapan Prof. Dr.
Özdemir Aktan, yeni düzenlemelerle ne-
oliberal politikalar›n ›fl›¤› alt›nda ayakta
teflhis ve tedavi yap›lan özel sa¤l›k kuru-
lufllar›n›n yok edildi¤ini, hekimlerin sa¤-
l›k hizmetleri üzerindeki yetkilerinin s›-
n›rland›r›larak denetimden uzaklaflt›r›l-
d›¤›n›, sa¤l›k hizmetlerinin büyük finans
tekellerine terk edildi¤ini iddia etti. Prof.
Dr. Özdemir Aktan, “Yönetmeli¤in en
çarp›c› noktas› bundan sonra poliklinik
ve t›p merkezi aç›laca¤› zaman önce
müstakil bir bina bulunacak. Daha sonra
buran›n belediye taraf›ndan sa¤l›k hiz-
meti verilebilir yer olarak ayr›lm›fl olma-
s› flart› aranacak. Buran›n da Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› taraf›ndan onay› gerekecek. Tabi-
i ‹stanbul’da çevremize bakt›¤›m›zda bu
flartlara uygun ne kadar yer bulunaca¤›
ortada. Bulunamayaca¤› da ortada. Dola-
y›s›yla, mevcut t›p merkezlerinin de bu
flartlara dört y›l içinde uymas› isteniyor.
Muhtemelen flöyle bir senaryo var: Kör-
fez sermayesinin Türkiye’ye gelmesi is-

teniyor. Körfez sermayesi de ‘biz geliriz
ama önümüzü aç›n’ diyor. Evet, ön aç›l›-
yor. Bütün hekimlerin küçük ve orta de-
recede iflletmeleri tasfiye ediliyor. Buna
karfl› ç›kaca¤›z” dedi. 

“Balay› dönemi ve reklamlar 
bitmifltir”
‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Dr.
Hüseyin Demirdizen de sa¤l›k ortam›n›n
piyasalaflt›r›lmas› ve özellefltirilmesi tale-
biyle yürütülen, sa¤l›kta dönüflüm prog-
ram›nda “balay› dönemi ve reklamlar bit-
mifltir” dedi. Hüseyin Demirdizen yap›lan
düzenlemelerle birlikte hekimlerin ifl gü-
vencesinin ortadan kald›r›ld›¤›n›, eme¤i-
nin ucuzlat›ld›¤›n›, çal›flma sürelerinin
uzat›ld›¤›n›, vatandafl›n sa¤l›k hakk›ndan
yoksun b›rak›ld›¤›n›, muayenehane, t›p
merkezleri ve polikliniklerin kapanarak
sermaye sahiplerine hastane zincirleri,
görüntüleme ve laboratuvar zincirleri, ec-
zane zincirleri yaratmalar› için f›rsat ya-
rat›larak sa¤l›kta tekelleflmeye gidildi¤ini
ileri sürdü. 

Sürdürülebilir bir sa¤l›k sistemi 
Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Ali
fieker yapt›¤› de¤erlendirmede Ayakta

Teflhis Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kuru-
lufllar›nda 2500 sa¤l›k kuruluflu yat›r›m-
c›s›, çal›flan› ve personelinin istihdam
edildi¤ini, bunlar›n çevreleriyle birlikte
50 ile 100 bin kifliyi buldu¤unu, yönetme-
li¤in bu kesimin gelece¤ini belirsiz bir sü-
rece soktu¤unu söyledi. 
T›p merkezleri ve polikliniklerin her ma-
hallede bulunabilen, insanlar›n hastane-
lere gitmeden sa¤l›k hizmeti alabildikle-
ri kurulufllar oldu¤unu belirten Dr. Ali
fieker, “Yeni yap›lan hastaneler, özellik-
le devlet hastaneleri flehirden çok uzak-
larda, ulafl›m› zor alanlarda hizmet vere-
cekler. Böyle olunca insanlar›n sa¤l›¤a
ulaflmas› daha da zorlaflacak” dedi. Dr.
Ali fieker 15 fiubat 2007 tarihinde ya-
y›mlanan yönetmelikte bütün yetkilerin
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda toplanmas›n› da
elefltirdi. 
Konuflmas›n›n sonunda ülke koflullar›na
uygun bir sa¤l›k sisteminin infla edilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizen Dr. Ali fieker,
“Sa¤l›k sistemindeki s›k›nt›lardan hepi-
miz pay›m›za düfleni al›yoruz. Daha iyi
bir sa¤l›k sistemini infla etmek, sürdürü-
lebilir bir sa¤l›k sistemi kurmak için biz
de pay›m›za düflen katk›y› yapmaya haz›-
r›z” dedi. 

Hükümetin sa¤l›k sisteminde makro ve
mikro düzeyde planlama yapmadan yap-
t›¤› de¤ifliklikler sistemi derinden etkile-
meye devam ediyor. S›k s›k yap›lan yö-
netmelik de¤ifliklikleri sonucunda sa¤l›k
sektörü önünü göremez hale gelmifltir.
Ayakta Teflhis Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k
Kurulufllar›yla ilgili yönetmelikte yap›lan
yeni düzenlemelerle muayenehaneleri,
t›p merkezlerini ve poliklinikleri kapan-
ma noktas›na götürerek sa¤l›¤›n büyük
sermaye sahiplerinin açt›¤› hastane grup-
lar›n›n tekeline b›rak›laca¤› ortadad›r.
Ayr›ca tedavi hizmetlerinin, daha pahal›
sunuldu¤u hastanelerde verilmesine yol
açaca¤› için de, ekonomik olmad›¤› gibi,
hastalar›n sa¤l›k hizmetine ulaflmas›n› da
olumsuz yönde etkileyecektir.
Hekimlerin iflçilefltirme sürecini de h›z-
land›racak olan bu düzenlemeler kayg›
vericidir. Sa¤l›¤›n kamusal yönü daha ön-

ce zay›flat›ld›; flimdi orta ve küçük ölçek-
li sa¤l›k kurumlar›n› da zay›flatmakla ne-
relere var›lmak istenmektedir? Süreç
bellidir. Kaynaklar›n, büyük sermaye
gruplar›n›n kurdu¤u ve kuraca¤› hasta-
nelere aktar›lmas›d›r. Bu yönetmelikle,
özel sa¤l›k kurulufllar›n›n hangi büyük-
lükte olursa olsun, aç›l›fllar›nda siyasi
iradenin mutlak iznine tabii olmas›n›n
suiistimallere yol açma ihtimali de yük-
sektir. Sa¤l›kta yaflad›¤›m›z bu son gelifl-
meler sistemde var olan kaosu daha da
artt›racakt›r ki; bunun da topluma hiçbir
faydas› yoktur. Sürdürülebilir, iyi bir sa¤-
l›k sistemi oluflturmak için meslek örgüt-
lerinin görüfllerinin al›nmas› daha yarar-
l› olacakt›r.
Amac›m›z toplumumuzun sa¤l›k göster-
gelerini yükseltip daha sa¤l›kl› hale ge-
tirmek oldu¤una göre, hepimiz üstümü-
ze düflen görevleri yapmaya haz›r›z. 

Hekimler iflçilefltiriliyor

Ayakta Teflhis ve Tedavi 
Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar›

Hakk›nda Yönetmelik’le ilgili
‹DO Yönetim Kurulu üyesi

Aret Karabulut yapt›¤› 
de¤erlendirmede “Hekimlerin

iflçilefltirme sürecini de 
h›zland›racak olan 

bu düzenlemeler 
kayg› vericidir” dedi.
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A BD’nin Irak’› iflgali-
nin 5. y›l›nda ‹stan-
bul Meslek Odalar›

Koordinasyonu “5 y›ll›k ifl-
gale son” mitingi düzenle-
di. Çok say›da sivil toplum
kuruluflu, meslek odas›,
sendika ve siyasi partinin
kat›ld›¤› mitingde TDB Ge-
nel Baflkan› Celal Y›ld›r›m,
TDB Yönetim Kurulu üyesi
Tatyos Bebek, ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, ‹DO Baflkan-
vekili Kadir Ö¤üt ve ‹DO aktivistleri de yer ald›. 
Tepe Nautilus Al›flverifl Merkezi önünde  toplanan savafl kar-
fl›tlar›  Kad›köy Meydan›’na yürüdü. Dünyada efl zamanl› 130
ülkeyle beraber gerçeklefltirilen mitingden önce “bar›fl simge-
si” oluflturuldu.  “George Bush teröristtir”, “Ölüm de¤il çö-
züm”, “Katil Bush hesap ver ”, “Hiç kimse asker do¤maz” slo-
ganlar› atan savafl karfl›tlar› Kad›köy ‹skele Meydan›”nda
ABD’nin 5 y›ll›k iflgalini bir kez daha protesto ettiler. ‹stanbul
Meslek Odalar› Koordinasyonu ad›na konuflma yapan Kaz›m
Mermer, "Irak'ta her 20 kifliden biri iflgal sonucu öldürüldü.
Irak halk› yaln›z de¤ildir. Irak halk›n›n yan›nda olmak için bu
mitingi gerçeklefltiriyoruz" dedi. ABD'nin 11 Eylül'ü bahane
ederek önce Afganistan'a ard›ndan Irak'a sald›rd›¤›n› vurgula-

yan Mermer, "ABD'nin demokrasi ve bar›fl götürme bahanesiy-
le iflgal etti¤i Ortado¤u son befl y›l›n› daha da gergin geçirdi"
diye konufltu. TMMOB Genel Baflkan› Mehmet So¤anc› da
"ABD emperyalizmi kad›n, çocuk, yafll› demeden bir milyon-
dan fazla insan› öldürdü. ABD Irak'tan çekilene kadar bizler
mücadelemizi sürdürece¤iz" dedi. Miting Grup Marsis ve Ay-
lin As›m’›n konseriyle sona erdi.

Tek ortak payda:
BARIfi!

ABD’nin Irak’› iflgalinin 5. y›l›nda savafl karfl›tlar› 130 ülkede  efl zamanl›
sokaklara ç›kt›.  ‹stanbul’da  da ABD’nin Irak’›  iflgalini protesto eden 
savafl  karfl›tlar› Kad›köy'deydi. Kad›köy Meydan›’nda toplanan yaklafl›k 
8000 kifli “savafl ve iflgale hay›r“ dedi.

‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu, 27 fiubat 2008 tarihinde
düzenledi¤i bir bas›n toplant›s›yla “5 Y›ll›k ‹flgale Son” mitingine
ça¤r› yapt›.



Dünya Sosyal Forumu'nun ça¤r›s›yla dü-
zenlenen küresel eylemlerin parças› olarak
Türkiye'de de 26 Ocak 2008 tarihinde,
TMMOB'nin ça¤r›s›yla ‹stanbul, Ankara, ‹z-
mir ve Adana'da bas›n aç›klamalar› yap›ld›.
Toplam bin kiflinin kat›ld›¤› eylemlerde,
sosyal hareketler, Davos'un bir çözüm üret-
medi¤ini ve baflka bir dünyan›n mümkün
oldu¤unu dile getirdi. ‹stanbul Taksim Gezi
Park›’nda düzenlenen eyleme emek ve

meslek örgütleri, siyasi partiler ve sivil top-
lum örgütleri temsilcileri kat›ld›. ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› 10. Dönem Baflkan› Ri-
fat Yüzbafl›o¤lu’nun da kat›ld›¤› eylemde
sermayenin küreselleflmesinin sosyal ilifl-
kilerde yaratt›¤› küresel adaletsizli¤e de¤i-
nildi. Türkiye'de gücün ve servetin küçük
bir az›nl›¤›n elinde toparland›¤›n›n vurgu-
land›¤› gösteride, Türkiye’nin Kuzey Irak’a
yapt›¤› operasyonlar da elefltirildi. 
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15 y›l önce otomobiline yerlefltirilen bomba sonuncu haya-
t›n› kaybeden gazeteci yazar U¤ur Mumcu 24 Ocak 2008
tarihinde, yurdun dört bir yan›nda düzenlenen törenler ve
sesiz yürüyüfllerle an›ld›. ‹stanbul’da da fiiflli Belediyesi
U¤ur Mumcu için Harbiye'deki heykeli önünde, birçok va-
tandafl›n da kat›l›m›yla bir tören düzenledi. Selda Ba¤-
can'›n 'U¤urlar Olsun' adl› flark›s›n›n çal›nd›¤› törene kat›-
lanlar, yakt›klar› mumlar› ve çiçekleri an›ta b›rakt›. 

U¤ur 
Mumcu’yu
and›k

Agos Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Hrant Dink, öl-
dürülüflünün birinci y›ldö-
nümünde, 19 Ocak 2008
tarihinde, Agos Gazete-
si’nin önünde düzenlenen
bir törenle an›ld›. Toplanan
binlerce kiflilik kalabal›k,
sessizli¤in sesini bir kez
daha yükseltti. Hindistanl›
yazar Arundati Roy’un ka-
t›ld›¤› törende, gazeteci ya-
zar Oral Çal›fllar da  bir ko-
nuflma yapt›. Tören Rakel
Dink’ in “Ne yapt› ülkemin
adaleti” diyen sitem dolu
konuflmas›yla son buldu. 

Sessizli¤in sesi yükseldi

D‹SK 13. Ola¤an Genel Kurulu 15-16-17 fiubat 2008 tarihlerinde Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde yap›ld›. Dünyan›n birçok yerinden 40’› aflk›n
sendikac›n›n bir araya geldi¤i Genel Kurul’a ‹stanbul Diflhekimleri Odas›
ad›na Baflkan Mustafa Dü¤encio¤lu kat›ld›. Genel Kurul’da Süleyman Çe-
lebi yeniden Genel Baflkanl›¤a seçildi. Genel Sekreterli¤e ise Dev Maden-
Sen Genel Baflkan Vekili ve D‹SK ‹ç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün getirildi. Yap›lan tüzük de¤iflikli¤iyle, yedi kifliden oluflan Yöne-
tim Kurulu dokuz kifliye ç›kar›ld›. D‹SK Yönetim Kurulu flu isimlerden
olufltu: 
‹smail Yurtseven (Genel-‹fl), Celalettin Aykanat (Birleflik Metal-‹fl), Nuri
Serim (Lastik-‹fl), Muzaffer Subafl› (Tekstil), Ali Canc› (Sosyal-‹fl), Ali R›za
Küçükosmano¤lu (Nakliyat-‹fl), Celal Ovat (G›da-‹fl).

D‹SK 13. Genel Kurulu tamamland›

Küresel Eylem Günü



oda haberleri

Periodontoloji CD’niz 
Dergi’yle birlikte...

ergimizin bu say›s›yla birlikte
sizlere ulaflan “Periodontal Has-
tal›klarda Erken Teflhis, Peri-

odontolojide Antimikrobiyal Ajanlar” ko-
nulu CD’yi haz›rlayan Prof. Dr. Bahar Ku-
ru ile bir söylefli yapt›k. Prof. Dr. Bahar
Kuru, a¤za bir bütün olarak yaklaflma te-
mel prensibinden yola ç›karak periodon-
tal sa¤l›¤› ve di¤er tüm dental tedavilere
uygun altyap›y› oluflturabilmek için bu
CD’yi haz›rlam›fl. CD’deki bilgiler peri-
odontal problemlerin tespiti ve tedavisin-
de hekimin genifl bir perspektifle siste-
matik bir de¤erlendirme yapmas›na yar-
d›mc› olacak nitelikte.

Bu çal›flman›n amac›ndan k›saca
bahsedebilir misiniz?
Diflhekimli¤inde uygulanan tedaviler,
a¤›zda farkl› dokular›n bir arada olmas›
nedeniyle bir bütünlük oluflturacak fle-
kilde multidisipliner bir yaklafl›m› ge-
rektirir. Hekim olarak bizler a¤›zda
mevcut olan tüm dental ve periodontal
problemlerin incelenmesi, tespiti, tedavi
planlamas›, tedavisi ve sonras›nda ida-
mesinin sorumlulu¤u içerisindeyiz. Ben
de daha önce ‹stanbul Diflhekimleri
Odas›’n›n süregelen e¤itim programlar›
çerçevesinde, diflhekimi meslektaflla-
r›mla karfl›l›kl› paylafl›m yaflad›¤›m bu
konular› a¤za bir bütün olarak yaklafl-
mak, erken teflhisin önemini vurgula-
mak ve antimikrobiyal yaklafl›mlar› ir-
delemek amac›yla dokümante etmekten
mutluluk duyuyorum. 

Diflhekimli¤inde periodontolojinin
önemine de¤inebilir misiniz?
Periodontoloji sa¤l›k ve hastal›kta peri-
odontal ve periimplant dokular›n anato-
misini, yap›s›n›, biyokimyas›n› ve hücre
biyolojisini, bu dokularda meydana ge-
len hastal›klar›, bunlar› meydana geti-
ren lokal ve sistemik etkileri, hastal›k-
lardan korunma prensiplerini, hastal›k
olufltu¤unda ise teflhis ve tedavilerini,
tedavi sonras›nda elde edilen sa¤l›¤›n
idamesini inceleyen ve gerçeklefltiren
bir diflhekimli¤i dal›d›r. Diflleri ve imp-
lantlar› çevreleyen yumuflak ve sert do-
kular tüm yaflam boyunca fonksiyonel,
enfeksiyöz veya iyatrojenik nedenlere
ba¤l› olarak de¤ifliklikler gösterir. A¤›z-
da yap›lacak herhangi bir dental ifllemin
baflar›s›, uzun dönemde devaml›l›¤› ve

hasta memnuniyeti, bu de¤iflikliklerin
periodontal yaklafl›mla kontrol alt›na
al›nmas› veya gerekti¤i durumlarda te-
davisi arac›l›¤›yla altyap›n›n sa¤l›kl› ha-
le getirilmesiyle sa¤lanabilir. Bu flekilde
periodontoloji, diflleri ve implantlar›
destekleyen yumuflak ve sert doku bü-
tünlü¤ünü sa¤lamas›n›n yan› s›ra sa¤-
l›kl› bir altyap› haz›rlayarak da di¤er
diflhekimli¤i branfllar›na ait tedavilerin
temelini oluflturur ve baflar›s›n› art›r›r.

Bu CD’nin içeri¤i hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Birinci bölüm, periodontolojide erken
teflhis bafll›¤› alt›nda temel prensipleri,
sistemik ve dental anamnezi, radyolojik
ve klinik muayeneyi, periodontal hasta-
l›klar›, periodontal teflhis ve önemini
içeriyor. ‹kinci bölüm ise periodontal te-
davideki antimikrobiyal yaklafl›mlara ve
antimikrobiyal destek ajanlara ait genel
bilgileri, kimyasal plak kontrolünü ve
antibiyotikleri detayland›r›yor. 

Bu CD’nin muayenehane prati¤inde
nas›l bir farkl›l›k yaratmas›n› bekli-
yorsunuz?
A¤›za bir bütün olarak yaklaflma temel
prensibi do¤rultusunda periodontal sa¤-
l›¤› oluflturmak ve di¤er tüm dental te-
davilere uygun bir altyap› haz›rlayabil-
mek için, problemlerin tespit ve tedavi-
sinde, hekimin genifl bir perspektifle
sistematik bir de¤erlendirme yapmas›-
na yard›mc› olaca¤›na inan›yorum. 
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Dergi’yle birlikte meslektafllar›m›za da¤›t›lan
“Periodontal Hastal›klarda Erken Teflhis,
Periodontolojide Antimikrobiyal Ajanlar” temal› CD’nin
içeri¤ini Prof. Dr. Bahar Kuru haz›rlad›.

D

Prof. Dr. Bahar Kuru



yak›n plan Diflhekimi Sevil Tu¤lu Arslan sarslan777@yahoo.co.uk 
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Bir dönem
böyle geçti...
Bir dönem
böyle geçti...

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 
11. Dönem Yönetim Kurulu iki
y›ll›k çal›flma dönemine pek çok
icraat s›¤d›rd›. Mesleki geliflimi,
oda üyeleri aras›ndaki iletiflimi ve
bilimsel paylafl›mlar› artt›ran
çal›flmalar›n kuflkusuz en 
önemlisi Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›
E¤itim Merkezi’nin hayata 
geçmesiydi. 
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“Halk›n 
sa¤l›¤›n›n 

sözcüleriyiz”

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 

Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu:

‹stanbul Diflhekimleri Odas› Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu,
yo¤un bir çal›flma dönemi yaflad›klar›n›, ancak ekip olarak
meselelerin üzerine gitme azmini, meslektafllara art› de¤er
yaratma iste¤ini ve topluma faydal› olma çabas›n› hiçbir za-
man kaybetmediklerini ifade ederek iki y›l›n özetini Dergi
okurlar› için yapt›. 

En önemli hedeflerinizden biri, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Mani-
sal› E¤itim Merkezi aç›l›fl›n› gerçeklefltirdiniz. Bu konuda
neler söylemek istersiniz?
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi, dönemimizin en
önemli hedeflerinden biriydi. Bunu gerçeklefltirdi¤imiz için
mutluyum. Büyük bir eksikli¤in giderildi¤ini görmek, ne ka-
dar do¤ru bir karar verdi¤imizin kan›t›d›r. Henüz daha aç›l›fl›-
n›n üzerinden dört ay geçmesine ra¤men ayl›k doluluk say›s›
10-15 aras›nda. Yani ayda 10-15 toplant›, seminer ve kurs ya-
p›l›yor. Ayr›ca E¤itim Merkezi’nin 23 Nisan 2007 tarihinde
kaybetti¤imiz, hocam, a¤abeyim, yol göstericimiz Prof. Dr. Y›l-
maz Manisal›’n›n ismini tafl›mas› bizi gururland›r›yor. E¤itim
Merkezi “Biz de onun için bir fleyler yapmaya çal›flt›k” derce-
sine dönemimizin övünç kayna¤› oldu. Bunun bir bafllang›ç ol-
mas›n› diliyorum. Bundan daha iyisini, daha büyü¤ünü yap-
mak için çal›flmal›y›z. 
Dergimizin 112. say›s›nda ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤i-
tim Merkezi’ni e¤itimin adresi olarak göstermifltik. Yüzümüzü
güldüren bir baflka geliflme de dört sa¤l›k meslek odas›n›n bir
araya gelerek Kad›köy’de, Anadolu Yakas› ‹rtibat Bürosu’nu
açmas›d›r. Bu irtibat bürosunun sürekli diflhekimli¤i e¤itimi

programlar› düzenlenebilecek alan› da içermesiyle bir eksikli-
¤in daha tamamlanaca¤›na inan›yorum. 

TDB 14. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresini gerçeklefltir-
diniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
TDB 14. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi’ne 2007 y›l› Hazi-
ran ay›nda ev sahipli¤i yapt›k. Güzel bir kongre oldu. Birçok
meslektafl›m›z›n eme¤i geçti. Kongreye 2500 meslektafl›m›z
kat›ld›. TDB Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongreleri art›k ku-
rumsallaflm›fl, diflhekimleri taraf›ndan beklenen, diflhekimli¤i
bileflenlerini de içine alan bir yap›ya dönüfltü. Meslek sonras›
e¤itimin bir parças› olan kongreler diflhekimli¤i mesle¤inin
geliflimini art›ran, diflhekimlerini gelifltiren çal›flmalard›r.
Meslek sonras› e¤itimlerin zorunlu hale getirilmesi, bu tür or-
ganizasyonlar›n daha da geliflmesine yard›mc› olacakt›r. 
Kongreler bittikten sonra kongreleri anlatmak çok kolaym›fl
gibi gelir. Ama öncesinde mutfa¤›nda çal›fl›ld›kça zorlu¤u an-
lafl›l›r. Eme¤i geçen arkadafllar›ma teflekkür ederim. Bu dö-
nemde yap›lan en önemli ifllerden biridir. Görevi al›p bitir-
mek, kat›l›mc› say›s› bak›m›ndan da hedefe ulaflmak çok
önemliydi. 

TDB 1. Ulusal Ö¤renci Kongresi’ne ev sahipli¤i yapt›n›z.
Genç diflhekimleri ve diflhekimli¤i ö¤rencilerinin ‹DO’yla
iliflkileri ne düzeyde?
Çok yo¤un çal›flmalar›m›z aras›nda bir de TDB 1. Ulusal Ö¤-
renci Kongresi’ne ev sahipli¤i yapt›k. Bu kongre genç kardefl-
lerimize güvenimizin eseridir. Tabii ki yönetimden arkadaflla-

Türkiye’nin sa¤l›k gündemi son iki y›ld›r çok
hareketli günler yaflad›. SSGSS Yasas›, sahte

diflhekimleri, yeni aç›lan diflhekimleri fakülteleri 
gibi toplumu derinden yaralayan konular 

karfl›s›nda ‹DO 11. Dönem Yönetim Kurulu ciddi 
bir hak savafl› verdi, birey ve meslektafl haklar›n›n

y›lmaz bir savunucusu, takipçisi oldu. 



yak›n plan 
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r›m›z›n da çal›flmalar› takdire de¤er. ‹lk
defa gerçekleflen bu kongrenin bafllang›-
c›nda genç ve deneyimsiz arkadafllar›-
m›z›n kongre yapmas› bizde endifle ya-
ratm›flt›. Ama gerçekten o kadar güzel
bir kongre yapt›lar ki, genç ö¤renci ar-
kadafllar›m› tebrik ediyorum. 
Kongrede bizim pay›m›z, genç diflhe-
kimlerine ve ‹DO Yerel Ö¤renci Kolu’na
yönelik çal›flmalard›. Bu dönemde onlar-
la çok yak›n olmak istedik. Bunun için
Genç Diflhekimleri Komisyonu’nu kur-
duk. ‹DO Yerel Ö¤renci Kolunu destek-
lemek için elimizden geleni yapt›k. Yeni
dönemde de bu iliflkilerin sürdürülmesi
gerekir. Asistan diflhekimlerinin sorun-
lar›, diflhekimli¤i fakültesinde okuyan
ö¤rencilerin sorunlar› ve çözüm yollar›
önceliklerimiz aras›nda olmal›d›r. 

Bu sene bilimsel diflhekimli¤inin 100.
y›l›. Bu konuda yap›lan ve yap›lacak
olan çal›flmalar hakk›nda bilgi alabi-
lir miyiz?
Türkiye’de bilimsel diflhekimli¤inin ku-
ruluflunun 100. y›l›na girdik. 100. Y›l
Komitesi çeflitli etkinliklerle kutlamala-
ra bafllad›. Bu komitede birçok aktivisti-

miz çal›fl›yor. 100. y›l kutlamalar› içeri-
sinde yer alan sosyal etkinliklerimizden
futbol, tenis, briç turnuvalar›m›z› ger-
çeklefltirdik. Turnuva birincileri Antal-
ya’da yap›lacak final turnuvalar›na kat›-
lacaklar. 
Ayr›ca 100. y›l etkinlikleri çerçevesinde
bilimsel toplant›lar düzenliyoruz. Tem-
muz ay› bafl›nda 100. Y›l TDB Uluslara-
ras› Diflhekimli¤i Kongresi ‹stanbul’da
yap›lacak. Diflhekimli¤inin di¤er bile-
flenlerinden difl teknisyenlerine ve difl-
hekimi yard›mc› personeline yönelik
e¤itim programlar› da düzenlendi. 22
Kas›m 2008’de genifl kat›l›ml› bir serti-
fika töreni gerçeklefltirilecek. 100. y›l et-
kinliklerinde tüm meslektafllar›m›zla
beraber olmay› umuyorum. 

Bu dönemde Cumhurbaflkanl›¤› seçi-
mi ve genel seçimler gerçekleflti. Bu-
nun mesle¤imize ve gelece¤imize etki-
leri hakk›nda düflünceleriniz nelerdir?
Zor bir dönemden geçiyoruz. Genel se-
çimler ve ard›ndan da Cumhurbaflkanl›-
¤› seçimi yap›ld›. Bunlar ülkemizin bü-
tününü ilgilendiren geliflmeler. Mesle¤i-
miz ve meslektafllar›m›z da bu geliflme-

lerden nasibini alacakt›r. Dile¤imiz bu
geliflmelerden laik cumhuriyetin yara
almamas›. AKP genel seçimlerde yüzde
47’lik bir oy oran›yla iktidara geldi. Ar-
d›ndan MHP deste¤iyle Cumhurbaflkan›
seçimini gerçeklefltirdi. Cumhurbaflkan-
l›¤› makam› laik Türkiye Cumhuriye-
ti’nin en üst makam›d›r. Beklentilerimiz
de bunu korumas› yönündedir. AKP Hü-
kümeti iktidara geldi¤inden bugüne ge-
nel sa¤l›k sigortas›, iflçi haklar› gibi pek
çok temel hak ve özgürlükleri engelleyi-
ci yasalar›, son dönemde de tüm tepkile-
re ra¤men türban yasas›n› ç›kard›. 
Bu dönemde insan haklar› ve demokra-
siden ödün vermeden, meslek odas› ol-
man›n gereklerini yerine getirmeye ça-
l›flt›k. AKP Hükümeti’nin a¤›z ve difl
sa¤l›¤› hizmetlerine ve diflhekimli¤i
mesle¤ine olumlu bir katk›s›n› göreme-
dik. Öyle ki, hükümet 2004 y›l›nda ç›-
kartt›¤› yasayla sahte diflhekimlerine
verilen hapis cezas›n›n alt s›n›r›n› 3-5
y›ldan 2 y›la indirmeye çal›flt›. ‹DO ve
TDB bu giriflime karfl› canla baflla müca-
dele etti. Bundan sonra da hükümetin
mesle¤imize ve gelece¤imize olumlu
katk›lar› olaca¤›n› düflünmüyorum. Ak-
sine, sa¤l›k alan›nda yap›lan düzenle-
meler de bu inanc›m› do¤ruluyor.

2008 Asgari Ücret Tarifesi henüz difl-
hekimlerinin eline geçmedi. Bu gecik-
menin nedenini ö¤renebilir miyiz?
Asgari Ücret Tarifesi hala onaylan›p, ya-
y›nlanmad›. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n sa¤l›k
meslek odalar›na ve diflhekimlerine kar-
fl› tav›r ald›¤›n› düflünüyorum. ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› olarak enflasyon
üzerinde art›fl talebimizi bildirdik. TDB
Maliyet analizli asgari ücret tespiti so-
nucunda Bakanl›ktan yüzde 3-5 aras› ar-
t›fl talep etti. Sa¤l›k Bakanl›¤› bugüne
kadar 2008 Y›l› Asgari Ücret Tarifesi’ni
onaylamad›. Yasaya göre, eski asgari üc-
ret tarifesi yenisi onaylan›ncaya kadar
geçerli. Bakanl›¤›n elinde yetkisi olma-
s›na ra¤men onaylamamas›n› meslek
odalar›na karfl› al›nm›fl bir tav›r olarak
nitelendiriyorum. 

Hükümetin yeni diflhekimli¤i fakülte-
leri açma karar›na karfl› neler yap›l-
d›?
Yeni diflhekimli¤i fakültelerinin aç›lma-

Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi,
aç›l›fl›n›n üzerinden sadece dört ay geçmesine
ra¤men ayl›k 10-15 civar›nda toplant›, seminer
ve kursa evsahipli¤i yapt›. 
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s›na hep karfl› ç›kt›k. Öncelikle diflhe-
kimlerinin co¤rafi da¤›l›m›n›n iyi plan-
lanmas› ve diflhekimlerinin hepsinden
en iyi flekilde yararlan›lmas› gerekir.
Hükümetin yeni diflhekimli¤i fakülteleri
açma giriflimleri planl› bir olgu de¤il, po-
pülist bir politikan›n eseridir. fiu anda
birçok fakültenin ismi var, ö¤retim ele-
manlar› yok. Bu fakülteler “Biz yapt›k ol-
du” mant›¤›yla aç›ld›. Bas›n aç›klamala-
r›m›zla yeni diflhekimli¤i fakültelerinin
aç›lmas›na karfl› oldu¤umuzu her defa-
s›nda belirttik. Ülkemizin ihtiyac› kadar
ve kaliteli diflhekimi yetifltirilmesi gere-
¤ini her zaman savunduk. ‹yi bir iflgücü
planlamas› yap›lmas›, da¤›l›m›n eflit fle-
kilde olmas› hem sa¤l›k hizmetine ula-
fl›lmas›n› kolaylaflt›racak hem de sürek-
lili¤ini sa¤layacakt›r. ‹htiyaçtan fazla
diflhekimi, iflsizlik oran›n› artmas›na,
diflhekimi eme¤inin de¤erinin düflmesi-
ne neden olacakt›r. 

Çok yo¤un ve hareketli bir dönem ge-
çirdiniz. Bir sürü sosyal ve siyasal ge-
liflmeler yaflad›k. Bu geliflmelerden
gündemimizi en çok meflgul eden ko-
nulardan biri de TBMM’den geçen ve
yürürlü¤e girmesi sürekli ileri bir tari-
he ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›. Bu yasayla il-
gili neler yap›ld›, ne tür giriflimlerde
bulunuldu?
11. Yönetim Kurulu döneminde gündem
hep çok h›zl› de¤iflti¤i için hareketli bir

süreç yaflad›k. Özellikle Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› gün-
demimizi çok meflgul etti. 2006 Haziran
ay›nda yasa TBMM’den geçtikten sonra
bir aç›klama yaparak yasan›n bu haline
karfl› oldu¤umuzu belirttik. Kamunun

özelden hizmet almas›n› savunurken
SSGSS Yasas›’n›n halk›n menfaatleriyle
uymayan maddeler içerdi¤ini aç›klad›k.
Yönetim Kurulu o zaman da yasayla ilgi-
li düflüncelerini flu sözlerle ifade etti:
“Kamunun özelden a¤›z ve difl sa¤l›¤›

‹DO Yerel Ö¤renci Kolunu desteklemek için 
elimizden geleni yapt›k. Yeni dönemde de bu 
iliflkilerin sürdürülmesi gerekir. Asistan 
diflhekimlerinin sorunlar›, diflhekimli¤i 
fakültesinde okuyan ö¤rencilerin sorunlar› ve 
çözüm yollar› önceliklerimiz aras›nda olmal›d›r. 

“AKP Hükümeti iktidara
geldi¤inden bugüne genel
sa¤l›k sigortas›, iflçi 
haklar› gibi pek çok
temel hak ve özgürlükleri
engelleyici yasalar›, son
dönemde de tüm tepkilere
ra¤men türban yasas›n›
ç›kard›.”



hizmeti sat›n almas›na evet, SSGSS Ya-
sas›’n›n bu haline hay›r”. Belirtti¤iniz gi-
bi, yasan›n yürürlü¤e girmesi sürekli er-
telendi. Anayasa Mahkemesi yasan›n
birçok maddesini kamu çal›flanlar› yö-
nünden iptal etti. 
Yasan›n yeni halinin 2007 y›l›n›n bafl›n-
da yetiflmesi için çal›fl›ld›. 22 Temmuz
2007 tarihinde gerçekleflen genel seçim-
lerin ard›ndan 1 Ocak 2008 tarihinde
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas›’nda De¤ifliklik Yap›lma-
s›na Dair Yasa Tasar›s› TBMM’ye getiril-
di. Yasa tasar›s›n› emek ve meslek ör-
gütleri tepkiyle karfl›lad›. Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› gün-
deme geldi¤inde TDB Baflkanlar Konseyi
toplant›lar›nda sürekli tart›fl›ld›. Bu sü-
reçte hükümet hem hizmet al›c›lar›n›n
(emek kesiminin) hem de hizmet sunu-
cular›n›n (ayn› zamanda hizmet al›c›)
meslek örgütlerinin uyar›lar›na kulak t›-
kad›. 
Yasa gündeme geldi¤inde kamunun mu-
ayenehanelerden hizmet sat›n almas›n›n
ayr›nt›l› gerekçelerini rapor halinde Der-
gi’de ve 22 Kas›m 2006’da gerçeklefltir-
di¤imiz bas›n toplant›s›nda sunduk. Sa¤-
l›¤›n herkes için hak oldu¤una, a¤›z ve

difl sa¤l›¤› hizmetlerinin de vatandafllar›-
m›z için vazgeçilmez bir hak oldu¤una
inanc›m›z› aç›klad›k. 

Tepkilere ra¤men revize edilen yasa ta-
sar›s›nda da istenen de¤ifliklikler ol-
mad›, de¤il mi? 
Bütün bu karfl› durufllar›m›za ra¤men,
yasa tasar›s› yeniden piflirilip tekrar
önümüze getirildi. Bu yeni hali eskisin-
den daha kabul edilemez maddeler tafl›-
yor. Yasan›n sosyal güvenlikle ilgili bö-
lümü kabullenilemez durumdayd›.
Emeklilik yafl› 65’e, prim gün say›s›
9000 iflgününe uzat›l›yor. Emekli maafl-
lar› azalt›l›yor, bir hak kayb›n› içeriyor-
du. Ayn› zamanda sa¤l›kta katk› pay› iyi-
ce ortaya ç›k›yordu. Yasan›n düzenlen-
mifl yeni halini de kabul edemeyece¤imi-
zi aç›klad›k. Yasa tasar›s›na karfl› tüm
taraflarla, sendikalar, meslek ve demok-
ratik kitle örgütleriyle birlikte hareket
etmeye karar verdik. Herkese Sa¤l›k,
Güvenli Gelecek Platformu’nda yer al-
d›k. Önce 32 demokratik kitle örgütüyle
bafllayan platform say›s› 64’e ulaflt›. Bir
dizi eylemle yasaya karfl› duruflumuzu
sergiliyoruz. Herkese Sa¤l›k, Güvenli
Gelecek Platformu ‹stanbul’da, Taksim,

Saraçhane ve Kad›köy’de kitlesel bas›n
aç›klamalar› ve yürüyüfller gerçeklefltir-
di. Yine Platformun giriflimiyle aralar›n-
da TDB’nin de bulundu¤u meslek birlik-
leri ve sendika temsilcilerinin kat›ld›¤›
Ankara’da kitlesel bir bas›n aç›klamas›y-
la son bulan üç günlük bir yürüyüfl dü-
zenlendi. Platform, eylemlerini yasa ta-
sar›s› geri çekilinceye kadar sürdürme
karar› ald› ve bu kararl›l›k devam ediyor.
Yasa tasar›s›n› geri çektirinceye kadar
mücadele edece¤iz.

SSGSS Yasas› kapsam›nda ‹DO olarak
kamunun muayenehanelerden hizmet
sat›n almas› talebiyle ilgili Sa¤l›k Ba-
kan› ve milletvekilleriyle bir dizi görüfl-
meler yapt›n›z. Sonuç ne oldu? 
‹DO 11. Dönem Yönetim Kurulu “Kamu-
nun diflhekimli¤i hizmetlerini özelden sa-
t›n almas›na evet, SSGSS Yasas›’n›n bu
haline hay›r” sözünün arkas›nda hep dur-
du. TDB Merkez Yönetim Kurulu ve Difl-
hekimleri Odalar› Baflkanlar›n›n Sa¤l›k
Bakan›’yla 30 May›s 2006 tarihinde yap-
t›¤› görüflmeye ben de kat›ld›m. Görüflme-
de Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤ a¤›z ve difl
sa¤l›¤› hizmetleri için yeterli finans›n ol-
mad›¤›n› söyleyerek, hizmetin nas›l al›na-
ca¤› konusunda bir netlik sa¤layamad›. O
zamanki aç›klamam›zda hükümetin a¤›z
ve difl sa¤l›¤› hizmetlerini topluma yayma
konusundaki endiflelerimizi dile getirmifl-
tik. TDB’nin birçok milletvekiliyle görüfl-
meler yapmas› sonucunda da bu konuda
bir netlik kazan›lamad›. Görüflmelerde
“Aile Hekimli¤i” kavram› ortaya at›ld›.
Diflhekimlerine belirli bir ayl›k ödenmesi
(2.500 YTL) ve hizmetin yayg›nlaflt›r›lma-
s› düflünülüyordu. Bir süre sonra bu ko-
nuda konuflulmaz oldu. 

Hükümetten, kamuda çal›flan diflhe-
kimlerine yönelik de talepleriniz vard›,
de¤il mi? 
Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n öz-
lük haklar›na sahip ç›k›yor, diflhekimleri-
nin iflçilefltirilmesine karfl› ç›k›yoruz.
Gelinen noktada hükümet co¤rafi da¤›l›-
ma dikkat etmeden, rekabetçi bir tarzda,
sözleflmeli diflhekimi al›mlar›n› h›zlan-
d›rd›. Kamuda istihdama karfl› de¤iliz.
Ancak kamuda çal›flan meslektafllar›m›-
z›n hak kay›plar›na ve diflhekimlerinin

yak›n plan 
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‹DO 11. Dönem Yönetim Kurulu “Kamunun 
diflhekimli¤i hizmetlerini özelden sat›n almas›na
evet, SSGSS Yasas›’n›n bu haline hay›r” sözünün
arkas›nda hep durdu.



iflçilefltirilmesine karfl›y›z. Kamu hizme-
tinin a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerini mu-
ayenehaneler d›fl›ndan alaca¤›na dair çe-
flitli söylentiler kula¤›m›za geliyor. Bir-
çok aç›klamada belirtti¤imiz gibi, diflhe-
kimli¤i hizmeti bir diflhekimiyle hastaya
sunulan bir olgudur. Hastanede veya
merkezde muayenehane hizmetinin su-
nulma flekliyle ayn›d›r. Muayenehaneler-
den bu hizmetin al›nmas› gerekli ve do¤-
rudur. fiayet hizmet al›m› muayenehane-
de çal›flan tüm diflhekimlerini kapsamaz-
sa, meslektafllar›m›z›n haklar›n› koru-
mak ve halk›n a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet-
lerine rahatça ulaflabilmesini sa¤lamak
için mücadelemiz devam edecektir. 

Bundan sonra nas›l bir yol haritas› be-
lirlediniz?
TDB bu yönde bir çal›flma grubu olufltur-
du. Çal›flma grubunda Ankara, ‹stanbul,
‹zmir, Sakarya ve Bursa Diflhekimleri
Odalar›ndan temsilciler, TDB Merkez Yö-
netim Kurulu’ndan dört arkadafl›m›z
var. Burada hakl›l›¤›m›z› ve gerekçeleri
içeren bir rapor haz›rlan›yor. Bu rapor il-
gili Bakanl›k mercilerine ulaflt›r›lacak.
Hala bizi anlamayacak olurlarsa biz de
mücadelemize devam edece¤iz. Çeflitli
eylemlerle meslek haklar›m›z› ve halk›-
m›z›n a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetine ulafl-
ma hakk›n› savunaca¤›z.
Evet, bu bir yol haritas› ve bu harita bel-
li. Vatandafl›n diflhekimli¤i hizmetine
ulaflamamas›, diflhekiminin de mesle¤i-
ni yapamamas› son bulmal›d›r. 
Hükümetler meslek örgütlerine ideolojik
yap›lar gözüyle bakmaktad›r. Meslek
odalar›n›n sözlerine kulak t›kamak top-
lumun sesini duymamakt›r. Diflhekimi-
nin sömürülmesine, a¤›z ve difl sa¤l›¤›
hizmetlerinin ticarilefltirilmesine izin
vermeyece¤iz.

Sa¤l›kla ilgili al›nan kararlarda konu-
nun muhatab› olan meslek örgütlerin-
den görüfl ve öneri al›nmamas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Diflhekimleri iflçilefltirilmeye çal›fl›l›yor.
Sayg›n bir mesle¤in elemanlar› olarak
buna karfl› da mücadelemiz sürecektir.
Sa¤l›k meslek odalar›n›n varl›k nedeni
de budur. Sa¤l›k meslek odalar›, hizmet
sunucular olarak konunun muhatapla-

r›ndan biridir. Meslek odalar›ndan görüfl
al›nmamas› demokrasi eksikli¤idir. Sa¤-
l›k alan›nda yap›lan birçok düzenleme,
konunun muhatab› olan sa¤l›k meslek
odalar›n›n görüflleri al›nmadan yap›l›rsa,
veya görüfller ortaklaflmazsa, eksiklik
var demektir. Hükümet bu konuda ay-
r›nt›l› olarak düflünmelidir. Demokrasi-
nin ve toplumsal sorumlulu¤un gere¤ini
yerine getirmelidir. Çünkü meslek oda-
lar› sadece meslektafllar›n›n de¤il, hal-
k›n sa¤l›¤›n›n da sözcüsüdür. 

Bu dönemde yaflad›¤›n›z en büyük zor-
luk neydi? Hedefleyip de gerçeklefltire-
medi¤iniz fleyler var m›?
Hem muayenehanede çal›fl›p hem de
Oda’da çal›flmak gerçekten zor ve özveri
isteyen bir ifl. Bu çal›flmalar› yaparken ço-
¤unlukla bir yerlerden çald›¤›m›z zaman-
lar› kulland›k. Gerçeklefltirmek istedi¤i-
miz hedeflerimizin büyük bir ço¤una ula-
flabildik. Elbette ki eksiklerimiz, yapama-
d›klar›m›z da oldu. ‹SO Kalite Belgesi al-
ma çal›flmalar›n› ve buna paralel personel
yap›lanmam›z› tamamlayamad›k. Bunun
d›fl›nda, arfliv çal›flmas› ve internet e¤iti-
mini de, hedefleyip gerçeklefltiremedi¤i-
miz ifller aras›nda sayabilirim.

‹ki y›ll›k dönemin sonunda duygu ve
düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Yönetim tarz› olarak birlefltirici bir flekil-
de ve meslektafllar›m›z› k›rmadan iflleri-
mizi yürütmeye çal›flt›m. Güler yüzlü bir
meslek odas› olmas›n› istedim. Mutlu bir
yorgunluk yafl›yorum. Daha birçok fley
yapabilece¤imizi düflünüyorum. 
Oda aktivistlerinin çal›flmalar›ndan,
mesleklerini çok sevdiklerini hep gör-
düm. Komisyonlarda özveriyle çal›flan
tüm meslektafllar›ma flükranlar›m› suna-
r›m. Yönetim Kurulu’ndaki arkadafllar›-
m›, hiçbirini di¤erinden ay›rm›yorum.
Zaman zaman güçlerinin üzerinde, aile-
lerinden ve ifllerinden ald›klar› zaman›
Oda’ya ay›rarak çal›flt›lar. Onlarla çal›fl-
maktan çok mutlu oldum. Hepsine te-
flekkür ederim. Sa¤l›kl› olsunlar, hepsi
var olsun. 
Tüm ifllerimizde bize yard›m eden Oda
personeli, bizler seçimle de¤iflsek bile
uzun zaman Oda’n›n yükünü çeken in-
sanlar. Emekleri ve özverili çal›flmalar›
için teflekkür ederim. 
Bir dönem daha bitiyor. Güzel bir yöne-
tim dönemi yaflad›k. Bizleri destekleyen,
desteklemeyen tüm meslektafllar›m›
sevgi ve sayg›yla selamlar›m.
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Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n özlük 
haklar›na sahip ç›k›p diflhekimlerinin 
iflçilefltirilmesine karfl› ç›kt›k.
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› 

Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz:

Genel anlamda sa¤l›k, özel anlamda da a¤›z ve
difl sa¤l›¤›na yönelik bilimsel ç›tay›, toplumsal

alg›y› ve bireysel fark›ndal›klar› gelifltirmeyi
amaçlayan ‹DO Yönetim Kurulu, ç›tay› hep
yukar›lara ç›karacak projeler, at›l›mlar ve

hedefler peflinde oldu. 

“Birçok ‘ilk’e
imza att›k”

yak›n plan 

‹stanbul Diflhekimleri Odas› Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz,
kendi yönetimlerinde gerçeklefltirdikleri projelerden söz eder-
ken yüzünde ne bir yorgunluk belirtisi ne bir serzenifl ne de pifl-
manl›k vard›. Sadece o ana dek baflar›lanlardan dolay› duydu¤u
mutluluk okunuyordu.

11. Dönem Yönetim Kurulu çal›flmalar›n› de¤erlendirdi¤i-
nizde, önünüze hangi iflleri koymufltunuz; bunlar›n hangile-
rini gerçeklefltirdiniz?
11. Dönem Yönetim Kurulu olarak adayl›¤›m›z sürecinde yap-
may› düflündü¤ümüz çal›flmalar› ve hedeflerimizi içeren bir se-
çim bildirgesiyle üyelerimizin karfl›s›na ç›kt›k. Seçim bildirge-
mizi seçim haz›rl›klar› sürecinde ve Genel Kurul’da üyelerimiz-
le paylaflt›k. Bunun d›fl›nda, Genel Kurul’da üyelerimizin ‹DO
Yönetim Kurulu’ndan beklentilerini ö¤renmek amac›yla bir an-
ket çal›flmas› yapt›k. Üyelerimizin beklentileriyle hedeflerimizi
birlefltirerek bir çal›flma plan› oluflturduk. Hedefledi¤imiz proje-
lerimizin büyük bir bölümünü dönem ortas›nda gerçeklefltirdik. 

En önemli hedefimiz ‹DO E¤itim Merkezi’ni açmakt›.
‹stanbul Diflhekimleri Odas› mezuniyet sonras› e¤itime her za-
man gerekli önemi vermifltir. Önceki dönemlerde uygulamal›
e¤itimleri Oda merkezi içinde bulunan konferans salonumuz-
da veriyorduk. Fakat süreç içinde talep oldukça artt› ve e¤itim
çal›flmalar›n›n Oda içinde yetmeyece¤ini gördük. Az say›da
meslektafl›m›za ve oldukça zor koflullarda bu imkan› sa¤laya-
biliyorduk. En önemli hedefimiz olan E¤itim Merkezi ihtiyac›
böyle do¤mufl oldu. Bu hedefimizi k›sa sürede gerçeklefltirerek
meslektafllar›m›z›n hizmetine sunduk. E¤itim Merkezimizde
uygulamal› e¤itimler verilebilecek donan›ml› bir muayeneha-

ne ortam› mevcut. Yaklafl›k 100 kiflilik bir seminer salonumuz
var. Merkezimizi e¤itimin yan› s›ra sosyal ve kültürel amaçlar-
la da kullanabilme imkan›na sahibiz. E¤itim Merkezimize TDB
kurucular›ndan ve ‘Onur Üyesi’ ve ilk dönem ‹DO Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›’n›n ad›n› verdik. E¤itim Merkezi’nin
aç›l›fl›yla birlikte, bilimsel toplant› ve kat›l›mc› say›s›n› artt›r-
d›k. Burada pek çok bilimsel toplant› ve muayenehane prati¤i-
ne yönelik uygulamal› seminerler düzenledik. Ayr›ca bu dö-
nem yard›mc› personel e¤itimlerini iki günlük programlar ha-
linde düzenlemeye bafllad›k. Aç›ld›¤› günden itibaren e¤itim
merkezimizde 40’a yak›n bilimsel etkinlik ve çeflitli toplant›lar
yap›ld›. Yaklafl›k 2500 kifli e¤itim merkezimizde düzenlenen
çeflitli etkinliklere kat›ld›. Bunun d›fl›nda  bölgesel ve merkezi
bilimsel etkinliklerimizi de devam ettirdik. Yönetim Kurulu-
muzun çal›flma döneminde Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimi kap-
sam›nda 64 bilimsel etkinlik düzenlendik ve bu etkinliklere
yaklafl›k 4000 meslektafl›m›z kat›ld›.

Bu dönem gerçeklefltirdi¤iniz bölge toplant›lar› hakk›nda
bilgi alabilir miyiz?
‹lçe Temsilcileri Komisyonumuzun organizasyonuyla bölgelerde
toplant›lar düzenleyerek üyelerimizle birebir iliflki kurduk. Bu
toplant›larda Oda’m›z›n çal›flmalar›n› ve mesle¤imizi ilgilendi-
ren geliflmeleri aktard›k. Üyelerimizden gelen elefltiri ve öneri-
leri ald›k. Genel sa¤l›k sigortas› hakk›nda bölgelerde ve merke-
zi düzeyde bilgilendirme toplant›lar› düzenledik. Bu toplant›lar-
da meslektafllar›m›za genel sa¤l›k sigortas›yla ilgili genifl bilgi
verdik ve onlar›n da konuyla ilgili görüfllerini de¤erlendirdik.
Yeni muayenehane açan arkadafllar›m›z› ziyaret ettik. Muayene-
hane kontrol ve denetimleri, tabela uygunluk kontrolleri ve ko-
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misyonumuzun ilgi alan›na giren di¤er ifl-
ler de komisyon üyesi arkadafllar›m›z ve
ilçe temsilcilerimiz taraf›ndan yo¤un bir
çal›flmayla sa¤lanm›flt›r.

11. Dönem Yönetim Kurulu olarak bir-
çok “ilk”e imza att›n›z. Bu çal›flmalar›-
n›zdan söz eder misiniz?
‹DO Yönetimleri sürekli olarak, gelinen
ç›tay› yükseltme hedefi içinde olmufltur.
Bu her dönem artarak devam etmifltir.
Evet bu dönem de gerçekten birçok ilk’e
imza atman›n gurur ve mutlulu¤unu ya-
fl›yoruz. Bunlardan birisi de Türk Kalp
Vakf› ile ortaklafla yapt›¤›m›z çal›flma-
lard›r. ‹DO ve Türk Kalp Vakf›’n›n iflbir-
li¤i sonucunda 2007 y›l› “A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Haftas›” etkinlikleri kapsam›nda,
Kas›m ay› boyunca üyelerimiz ek ücret
ödemeden, sadece sa¤l›k karneleriyle
kalp check-up’› yapt›rma olana¤› buldu-
lar. Meslektafllar›m›zdan gelen yo¤un il-
gi ve Bilimsel Diflhekimli¤inin Kuruluflu-
nun 100. y›l› olmas› nedeniyle fiubat
2008’de de bu kampanyay› sürdürdük.
Kampanyam›zdan 500 meslektafl›m›z
yararland›. 
Üyelerimizden gelen teflekkürler ise ve-
rilen emeklerin bofla gitmedi¤ini gösteri-
yor ve gerçekten tüm yorgunluklara de-
¤iyor. Bu vesileyle Türk Kalp Vakf› Bafl-
kan› Çetin Y›ld›r›mak›n’a ve fakülteden
de asistan›m olan, Kalp Vakf› ‹flletme
Müdürü Dr. Diflhekimi Ayfle Resmor’a
teflekkür ederim. 

2008 y›l› ajandas›n› meslektafllar›m›-
z›n kütüphanelerinde yer alacak nite-
likte haz›rlad›k.
Baflka bir ilkimiz de Türk Diflhekimleri
Birli¤i’nin her y›l üye diflhekimlerine
göndermek üzere haz›rlad›¤› ajanda. Bi-
limsel diflhekimli¤inin 100. y›l› nedeniy-
le bu y›l ajanday› TDB ad›na Odam›z ha-
z›rlad›. Ajandada, diflhekimlerine faydal›
baz› bilgiler ve diflhekimli¤i tarihinin
önemli kesitleri foto¤raflarla birlikte yer
ald›. Birçok meslektafl›m›z›n bu ajanday›
kütüphanesinde saklayaca¤›n› düflünü-
yorum. Bu özel ajandan›n meslek tari-
hiyle ilgili bölümlerinin haz›rlanmas›na
katk› sa¤layan ‹stanbul T›p Fakültesi De-
ontoloji ve T›p Tarihi Anabilim Dal› ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Nuran Y›ld›r›m’a ve

tasar›m›n› haz›rlayan Tetra ‹letiflim Hiz-
metleri yetkililerine teflekkür ederim. 

Art›k Anadolu Yakas›’nda da meslek-
tafllar›m›za hizmet verebilece¤iz. 
Bu dönem Odam›z›n da içinde yer ald›¤›
‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordi-
nasyonu’nu oluflturan ‹stanbul Tabip
Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas› ve ‹stanbul
Veteriner Hekimleri Odas›yla birlikte,
Anadolu Yakas›’nda bir “‹rtibat Bürosu”
aç›yoruz. Sa¤l›k meslek odalar›yla ortak-
lafla kullanabilece¤imiz, Kad›köy R›ht›m
Caddesi’nde kiralanan büroda 2500’e ya-
k›n üyemize hizmet verebilmenin yan› s›-
ra, çeflitli toplant›lar düzenleme olana¤›-
m›z da olacak. Ayr›ca bu büro tüm sa¤l›k
çal›flanlar›n›n bir araya gelmesini sa¤la-
yacak. 

‹lk kez e-bülten haz›rlad›k.
Yönetim Kurulumuzun çal›flma döne-
minden ilk kez bir e-bülten haz›rlad›k.
‹çinde bulundu¤umuz ay›n etkinlik ha-
berlerinden ve gelecek ayda yap›lmas›
planlanan etkinliklerden oluflan e-bülte-
ni düzenli olarak her ay›n sonunda mes-
lektafllar›m›za ulaflt›rd›k. Böylece mes-
lektafllar›m›z güncel haberleri, toplant›
ve etkinlikleri zaman›nda takip edebil-

A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› boyunca süren, a¤›z 
ve difl sa¤l›¤› e¤itim çal›flmalar› kapsam›nda 
a¤›rl›kl› olarak ilkö¤retim ö¤rencileri olmak 
üzere yaklafl›k 35 bin kifliye a¤›z ve difl sa¤l›¤› 
e¤itimi verdik.
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me olana¤›na kavufltular. Bunun d›fl›nda
web sitemizi olabildi¤ince s›k güncelle-
meye çal›flt›k. fiu s›ralar web sitemizin
yeni bir yüze kavuflmas› için gerekli alt-
yap› çal›flmalar› sürüyor. Çok yak›nda
web sitemizin de yenilenme çal›flmalar›
bitmifl olacak. Günde ortalama 3000 kifli
web sitemizi takip etmifl. Bu da ‹DO’nun
web sitesinin diflhekimli¤iyle ilgili bafl-
vuru kaynaklar›ndan biri oldu¤unu gös-
teriyor. 

Genç Diflhekimleri Komisyonu ve
TDB 1. Ulusal Ö¤renci Kongresi
Yeni mezun olan genç meslektafllar›m›-
za yard›mc› olabilmek için Genç Diflhe-
kimleri Komisyonu’nu kurduk. Komisyo-
numuz yeni mezun meslektafllar›m›z›n
birbirleriyle iletiflim kurmalar›n› sa¤la-
mak ve onlar› meslek hayatlar›n›n ilk y›-
l›nda Oda’ya, belediyeye, maliyeye, Ba¤-
Kur’a ve sosyal sigortalara karfl› yerine
getirmeleri gereken yükümlülük ve so-
rumluluklar konusunda bilgilendirmek
amac›yla kuruldu. Dönem boyunca alt›
kez toplanan komisyonumuz baflar›l› bir
çal›flma sergiledi. Çal›flma dönemimizde
diflhekimli¤i fakültesi ö¤rencileriyle ilifl-
kilerimizi de gelifltirerek sürdürdük. ‹DO
Yerel Ö¤renci Kolu önderli¤inde TDB
Ö¤renci Kolu yeniden kuruldu ve 21-22
Nisan 2007 tarihlerinde düzenlenen

TDB 1. Ulusal Ö¤renci Kongresi’ne ev
sahipli¤i yapt›k. 

Bu dönemde baflka hangi komisyonlar
kuruldu?
‹htiyaçlar›m›z do¤rultusunda iki komis-
yon daha kuruldu. Bunlardan biri Web Si-
tesi ‹nceleme Komisyonu. Bu komisyonu-
muz, meslektafllar›m›z›n web sitelerinin
mevzuata uygun düzenlenmesi konusun-
da yard›mc› oldu. Bir di¤eri de Hizmet Su-
numu ve Finansman› Komisyonu. Bu ko-
misyonumuz da konular›yla ilgili alanlar-
da toplant›lar yaparak Oda çal›flmalar›na
gereken katk›y› vermifltir. 

Bu dönem gerçeklefltirdi¤iniz toplum
a¤›z ve difl sa¤l›¤› çal›flmalar›ndan bah-
sedebilir misiniz?
Yönetim Kurulumuzun çal›flma dönemi-
mizde toplum a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi
çal›flmalar›n› artt›rarak devam ettirdik.
11-12-13 Nisan 2007 tarihlerinde düzen-
lenen Kalp Haftas› etkinlikleri çerçeve-
sinde ilkokullarda ö¤renci ve ö¤retmenle-
re yönelik a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimleri
düzenledik. Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›
Komisyonumuz Bolu/Göynük ve Amas-
ya’ya a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi gezisi dü-
zenleyerek, ço¤unlu¤u ö¤renci olmak
üzere 2465 kifliye a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤i-
timi verdi. Bilimsel diflhekimli¤inin kuru-

luflunun 98. y›l›nda “Nostalji Projesi” ad›
alt›nda A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› boyun-
ca süren, a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itim çal›fl-
malar›n› gerçeklefltirdik. Ayr›ca Gazios-
manpafla Belediyesi taraf›ndan temin edi-
len 5 bin difl macunu ve 5 bin difl f›rças›
da¤›tt›k. Bütün bu etkinliklerimiz sonu-
cunda a¤›rl›kl› olarak ilkö¤retim ö¤renci-
leri olmak üzere yaklafl›k 35 bin kifliye
a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi verdik.

100. y›l etkinlikleri için neler yapt›n›z?
Bilimsel Diflhekimli¤inin 100. y›l› nede-
niyle TDB etkinliklerinin organizasyonu
için oluflturulan çeflitli komisyonlarda
Odam›z üyesi 79 diflhekimi görev ald›.
Ayr›ca Hidayet Sokak’taki dairemizi TDB
100. y›l çal›flmalar› için TDB 100. Y›l Ko-
mitesi’ne tahsis ettik.
100. y›l Etkinlikleri kapsam›nda üç bilim-
sel toplant› organize ettik. Bunun d›fl›nda
‹lkö¤retim 5. s›n›f ö¤rencileri için düzen-
lenen resim yar›flmas› için Odam›z tara-
f›ndan bir jüri oluflturuldu. fiubat ay›nda
bir “Briç Turnuvas›” organize ettik.

Yapmak isteyip de yapamad›klar›n›z
var m›?
Asl›nda seçim bildirgemizde de ilan etti-
¤imiz hedeflerimizin çok önemli bir k›s-
m›n› dönem süremizden önce gerçeklefl-
tirdik. Bu nedenle yeni hedefler koyduk.
Bunlardan bir tanesi Odam›z›n kurumsal-
laflma çal›flmalar›na önemli katk› sa¤laya-
ca¤›na inand›¤›m›z ‹SO kalite belgesini
almakt›. Bunun için çal›flanlar›m›zla ve il-
gili kurumlarla çeflitli toplant›lar gerçek-
lefltirdik. Yapt›¤›m›z de¤erlendirme sonu-
cunda, kalite belgesini almadan önce
Odam›z›n kay›t ve arfliv sisteminin elek-
tronik ortamda kaydedilmesini sa¤laya-
cak dijital bir sisteme geçilmesi gerekti¤i
kanaatine vard›k. Bu konuyla ilgili çeflitli
toplant›lar da yapt›k. Ancak firmadan
kaynaklanan nedenlerden dolay› çal›flma-
m›z ne yaz›k ki yar›da kald›. Bafllatt›¤›m›z
bu çal›flmay› da önümüzdeki dönem seçi-
lecek arkadafllar›m›z›n tamamlayaca¤›na
inan›yorum. 
Sahte diflhekimleriyle mücadele gün-
demi bu dönem çal›flmalar›n›z›n ba-
fl›nda yer ald›. Özellikle sahte diflhe-
kimlerine verilen cezan›n alt s›n›r›n›n
iki y›la düflürülmesini öngören yasa

‹DO Yerel Ö¤renci Kolu önderli¤inde TDB 
Ö¤renci Kolu yeniden kuruldu ve 21-22 Nisan
2007 tarihlerinde düzenlenen TDB 1. Ulusal
Ö¤renci Kongresi’ne ev sahipli¤i yapt›k. 
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tasar›s›n›n TBMM Adalet Komisyo-
nu’nda kabul edilip, TBMM Genel Ku-
rulu’na getirilmesi ve Meclis Genel Ku-
rulu’nda görüflülmesi sürecinde ‹DO
baflar›l› bir kampanya yürüttü. Bu
kampanyayla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Sahte diflhekimlerine verilen 3 ila 5 y›ll›k
hapis cezas›n›n düflürülmesi giriflimi bu
dönem de gündemimizi meflgul etti. Ha-
t›rlayaca¤›n›z gibi, 2006 y›l›nda Adalet
Komisyonu’nda gündeme gelen ceza indi-
rimi giriflimi o dönem yap›lan yo¤un ça-
l›flmalarla engellenmiflti.
2007 Kas›m ay› içinde “Temel Ceza Ka-
nunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli Konu-
larda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Tasar›s›”yla sahte diflhekimlerine verilen
hapis cezas›n›n alt s›n›r›n›n iki y›la indi-
rilmesi giriflimi yeniden gündeme geldi. 
Tasar›ya karfl› Adalet Komisyonu üyeleri-
ne, Adalet Bakan›’na ve Sa¤l›k Bakan›’na
meslektafllar›m›z›n imzalad›¤› protesto
metinleri Odam›z taraf›ndan faksland›.
Ayr›ca yine ilk defa uygulad›¤›m›z bir
yöntemle meslektafllar›m›z›n elektronik
ortamda protestolar›n› ilgililere gönder-
melerini sa¤layacak bir “e-tepki” eylemi
bafllatt›k. Sahte diflhekimlerine örtülü af
niteli¤indeki tasar›ya karfl› 22 Kas›m
Türk Diflhekimli¤i Günü’nü de içine alan
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri
içersinde CHP ‹stanbul Milletvekili Çetin
Soysal’›n ve Sa¤l›k Meslek Odalar› yöne-
ticilerinin de kat›l›m›yla bir bas›n toplan-
t›s› gerçeklefltirdik. ‹stanbul Milletvekille-
rine sahtecilerle ilgili haz›rlanan kapsam-
l› bir rapor göndererek, Meclis gündemin-
de görüflülmeyi bekleyen tasar›yla öngö-
rülen de¤iflikli¤in risklerini anlatt›k. Ayr›-
ca milletvekilleriyle birebir görüflmeler
yürüterek tasar›n›n diflhekimli¤i mesle¤i-
ne ve toplum sa¤l›¤›na verece¤i zararlar›
aktard›k. Siyasi partilerin genel baflkan
yard›mc›lar›, grup baflkanvekilleri, çok
say›da milletvekili ve dan›flmanlar› düze-
yinde ziyaretler düzenledik. Tasar›n›n
Meclis Genel Kurulu’na gelip görüflüldü-
¤ü süreçte de TDB ve Diflhekimleri Odala-
r›n›n baflkanlar›ndan oluflan bir heyet
Meclis’te görüflmeler gerçeklefltirdi. Oda-
m›z bu görüflmelerde Baflkan Vekili düze-
yinde temsil edildi. Sahtecilere ceza indi-
rimini öngören tasar› Meclis Genel Kuru-
lu’nda görüflülürken Yönetim Kurulu üye-

lerimiz, söz konusu indirimi düzenleyen
maddenin iptali için milletvekilleriyle sü-
rekli irtibat halinde oldu. Sahtecilere veri-
len cezay› indirmeyi düzenleyen 28. mad-
de, verilen önergeyle Meclis Genel Kuru-
lu’nda kabul edilmedi ve büyük bir yan-
l›fltan, TDB’nin, Odam›z›n ve meslektaflla-
r›m›z›n azimli çal›flmalar›yla bir kez daha
dönülmüfl oldu. Yasa tasar›s›n›n görüfl-
meleri sürerken 28. maddeyle ilgili tek-
rir-i müzakere önergesi verildiyse de bu
önerge görüflülmeyerek yasa istedi¤imiz
haliyle muhafaza edildi. 

Bu dönem sa¤l›k meslek odalar›n›n da
gündemi çok yo¤undu de¤il mi?
Bilindi¤i gibi, bu dönem ‹stanbul Sa¤l›k
Meslek Odalar› Koordinasyonu’nun dö-
nem sekreterli¤ini biz yürüttük. Sa¤l›k
Meslek Odalar›yla s›k s›k toplant› yapa-
rak, mesle¤imizi ve sa¤l›¤›m›z› ilgilendi-
ren düzenlemelerle ilgili toplant› ve bas›n
aç›klamalar› gerçeklefltirdik. Bu düzenle-
melere karfl› birlikte hareket ettik. Bunla-
r› kabaca özetlersem, Kas›m 2006’da bir
gün süren, sa¤l›k meslek odalar› ve sen-
dika üyelerinin kat›ld›¤› “Sa¤l›k Hakk›”
konulu bir panel düzenledik. Sa¤l›k siste-
mimizdeki sorunlar›m›z› aktarmak ve ko-
nuyla ilgili bas›nla düzenli iletiflim kur-

mak amac›yla 2007 fiubat ay›nda ESAM-
DER üyeleriyle bir toplant› düzenledik.

Beyaz eylemler ve Beyaz Miting
Hükümetin baflta “Torba Yasa” olmak
üzere, sa¤l›k alan›nda gerçeklefltirdi¤i dü-
zenlemelere karfl› sa¤l›k hakk›n› savun-
mak ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük hakla-
r›n› korumak için 2007 Mart ay› boyunca
“Beyaz Eylemler” düzenledik. Bu eylem-
lere üyelerimizin kat›l›m›n› sa¤lad›k. ‹s-
tanbul Diflhekimleri Odas› 11 Mart 2007
tarihinde, Ankara’da düzenlenen Beyaz
Mitinge dört otobüsle kat›ld›. ‹DO Yöne-
tim Kurulu olarak Beyaz Mitingle ilgili bir
bas›n aç›klamas› yapt›k. Meslektafllar›m›-
za ve kamuoyuna mitinge kat›l›m gerek-
çelerimizi anlatt›k. Halk›n a¤›z ve difl sa¤-
l›¤› göstergelerinin iyileflmedi¤ini, diflhe-
kimlerinin ekonomik durumlar›n›n düzel-
medi¤ini savunarak, Beyaz Mitinge he-
kimlik onuru ve sa¤l›k hakk› için kat›la-
ca¤›m›z› aç›klad›k. Bas›n aç›klamam›za
meslektafllar›m›zdan olumlu tepkiler al-
d›k. Ayr›ca Ankara’ya gidifl için kapsaml›
bir örgütlenme çal›flmas› gerçeklefltirdik.
Mitinge gidifl ve toplanma bilgilerini SMS
yoluyla üyelerimize duyurduk. Gitmek is-
teyen meslektafllar›m›z› Örgütlenme Ko-
mitesi üyelerimiz tek tek arayarak teyid

Sahtecilere verilen cezay› indirmeyi düzenleyen
28. madde, verilen önergeyle Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul edilmedi ve büyük bir 
yanl›fltan, TDB’nin, Odam›z›n ve meslektafllar›m›z›n
azimli çal›flmalar›yla bir kez daha dönülmüfl oldu. 
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ald›. Ve sonuç olarak ‹DO mitinge kitlesel
bir flekilde kat›ld›.
21 Temmuz genel seçimleri öncesinde si-
yasi partilerin temsilcilerinin sa¤l›k poli-
tikalar›n› de¤erlendirmek amac›yla “Seçi-
me Do¤ru Sa¤l›k ve Sosyal Güvenlik” ko-
nulu bir toplant› düzenlendik. 5510 Say›-
l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Yasa Tasar›s›’na karfl› düzenledi¤i-
miz çeflitli toplant›lar sonucunda oluflan,
Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platfor-
mu çal›flmalar› devam ediyor. 

‹stanbul’da sa¤l›k meslek odalar› ilk
kez Toplum Sa¤l›¤› Kurultay› düzenlen-
di. Bu konuda da bilgi alabilir miyiz?
‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordi-
nasyonu ad›na 10-11 Kas›m 2007 tarihle-
rinde Toplum Sa¤l›¤› Kurultay›’n› organi-
ze ettik. ‹ki gün süren kurultayda bir ara-
ya gelen sa¤l›k meslek odalar› Hüküme-
tin son y›llarda sa¤l›k alan›nda gerçeklefl-
tirdi¤i uygulamalar›n halk sa¤l›¤›na etki-
lerini çeflitli yönleriyle incelediler ve bu
uygulamalara karfl› birlikte neler yapabi-
leceklerini tart›flt›lar. fiu anda Kurultay’›n
iki günlük program›n›n bir kitap halinde
haz›rlanmas› çal›flmalar› devam ediyor.

“Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” Plat-
formu hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Odam›z›n da içinde yer ald›¤› 50’den faz-
la sivil toplum kuruluflu, sendika, meslek
örgütü, dernek, siyasi parti ve giriflim
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’na karfl›
birlikte mücadele etmek için Herkese

Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu’nu
oluflturdu. Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele-
cek Platformu Taksim, Saraçhane ve Ka-
d›köy’de kitlesel bas›n aç›klamalar› ve yü-
rüyüfller gerçeklefltirdi. Yine Platformun
giriflimiyle aralar›nda TDB’nin de bulun-
du¤u meslek birlikleri ve sendikalar›n
temsilcilerinin kat›ld›¤›, Ankara’da kitle-
sel bir bas›n aç›klamas›yla son bulan üç
günlük bir yürüyüfl düzenlendi. Odam›z
üyesi diflhekimleri ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz ‹stanbul’dan yola ç›kan grubu
kitlesel olarak u¤urlad›. Platformun ey-
lem ve etkinlikleri yasa tasar›s› çekilince-
ye kadar devam edecektir. Ayr›ca SSGSS
Kanunu’nu ve bu kanunun difl sa¤l›¤› hiz-
metleriyle ilgili bölümünü daha ayr›nt›l›
de¤erlendirmek üzere ‹TÜ ‹flletme Fakül-
tesi Hukuk Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Kadriye Bak›rc› kapsaml› bir ra-
por haz›rlad›.

Di¤er Sa¤l›k Meslek Odalar›’yla
‹DO’nun SSGSS Yasas› konusunda ayr›
düfltü¤ü noktalar var m›?
Hay›r, herhangi bir ayr›l›k söz konusu de-
¤il. Biz de SSGSS Yasas›’n›n ve flu s›ralar
yap›lan de¤iflikliklerin toplumun büyük
bir ço¤unlu¤unun sa¤l›k hizmetine ulafl-
mas›n› güçlefltirece¤ini, en temel insan
hakk› olan sa¤l›k ve sosyal güvenlik hak-
k›n›n ortadan kald›r›lmak istendi¤ini dü-
flünüyoruz. Bu konuda sa¤l›k meslek ör-
gütleri, di¤er meslek örgütleri ve sendika-
larla tam bir iflbirli¤i içindeyiz. 
Bu dönemde bir sürü toplumsal olay
yafland›. Toplumsal olaylara karfl›

Odan›n yaklafl›m› hakk›nda bilgi ala-
bilir miyiz?
Dönemimizde ülkemizi ve dünyam›z› il-
gilendiren pek çok sorunla ilgili düzenle-
nen toplant› ve mitinglere kitlesel bir fle-
kilde kat›ld›k. Dünya gündeminin birinci
s›ras›nda yer alan savafl ve iflgal bizim
de gündemimizin birinci s›ras›nda yer
ald›. Türkiye’de ABD’nin Irak’› iflgaline
karfl› yürütülen mücadelenin bir parças›
olduk ve iflgal karfl›t› mitinglerde pan-
kart›m›zla yer ald›k. ‹srail’in Lübnan ve
‹srail’i iflgaline karfl› düzenlenen etkin-
liklere sendikalar ve meslek örgütleriyle
birlikte kat›ld›k. 20 A¤ustos 2006 tari-
hinde “ABD ve ‹srail’i Durdural›m” mi-
tingine, 23 Ocak 2008’da Hrant Dink’in
cenazesine, 24 Ocak 2007’de U¤ur
Mumcu’nun anma törenine, 29 Nisan
2007’de Ça¤layan’da düzenlenen Cum-
huriyet Mitingi’ne ve 1 May›s’a üyeleri-
mizin kitlesel kat›l›m›n› sa¤lad›k. Ayr›ca
ülke ve dünya gündemini belirleyen sos-
yal, siyasal geliflmelerle ilgili düflüncele-
rimizi bas›n aç›klamas› yaparak meslek-
tafllar›m›z ve kamuoyuyla paylaflt›k. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› a¤›z difl sa¤l›¤› mer-
kezleri açt› ve açmaya da devam edi-
yor. Son zamanlarda buralarda çal›fl-
mak üzere sözleflmeli diflhekimleri is-
tihdam ediliyor. Bu konuyu da halk›n
a¤›z ve difl sa¤l›¤›na ulaflmas› ve bura-
da çal›flan diflhekimlerinin özlük hak-
lar› aç›s›ndan de¤erlendirir misiniz? 
Öncelikle belirtmek isterim ki, sa¤l›k
hakk›, ›rk, din, politik düflünce, ekono-
mik ve sosyal koflullar gözetilmeksizin
herkes için temel bir hakt›r. Bu hak 1961
ve 1982 Anayasa’s›nda da sosyal bir hak
olarak güvence alt›na al›nm›fl ve devlete
de çeflitli yükümlülükler getirmifltir. Ül-
kemizde kamu, sa¤l›k hizmetlerini hem
sunan hem de denetleyen konumunda-
d›r. Kamu bu hizmetleri de¤iflik isimler
alt›ndaki sa¤l›k kurulufllar›nda vermek-
tedir. A¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezleri de bu
sa¤l›k kurulufllar›ndan biridir. A¤›z ve
difl sa¤l›¤› merkezlerini halk›n sa¤l›k hiz-
metlerine kaliteli, sürekli ve verimli bir
flekilde kolayca ulafl›labilirli¤i aç›s›ndan
de¤erlendirdi¤imizde, buralar›n yeterli
düzeyde olmad›¤›n› gözlemliyoruz. Bu-
güne kadar a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezle-

‹DO, 11 Mart 2007 tarihinde Ankara’da düzenlenen Beyaz Miting’e kitlesel bir flekilde kat›ld›. 
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ri siyasi ve ticari yat›r›m arac› olarak gö-
rüldü¤ünden a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkez-
lerinin flehir merkezlerinde aç›ld›¤› göz-
lenmektedir. Bu da toplumun büyük bir
kesiminin a¤›z difl sa¤l›¤› hizmetlerine
ulaflmas›n› engellemektedir. Buralarda
sa¤l›k hizmetleri tedavi edici a¤›rl›kl›
olup, koruyucu hizmetler de ihmal edil-
mektedir. Bu durum toplumun a¤›z ve
difl sa¤l›¤› düzeyini olumsuz etkilemek-
tedir. Ayr›ca sa¤l›k hizmetleri talep edil-
di¤i anda sunulmas› gereken hizmetler-
dir. A¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezlerinde ki-
flilere talep ettikleri sa¤l›k hizmeti için
çok uzun zaman sonras›na randevu veril-
mesi de sa¤l›k hizmetlerine ulafl›labilir-
lik ilkesi aç›s›ndan ayr› bir tart›flma ko-
nusudur. Öte yandan kamuda çal›flan difl-
hekimleriyle yap›lan sözleflmeler ifl gü-
venli¤i ve özlük haklar› aç›s›ndan çeflitli
olumsuzluklar içermektedir. 

Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Odalar›n
kamudan muayenehanelerin a¤›z ve
difl sa¤l›¤› hizmeti sat›n almas› talebiy-
le ilgili son geliflmeleri de k›saca de¤er-
lendirebilir misiniz?
Az önce belirtti¤imiz gibi, kamunun s›n›r-
l› say›da merkezler açmak suretiyle, art›k
70 milyonu aflm›fl bir nüfusun ihtiyaçlar›-
n› giderebilmesi olanakl› de¤ildir. Her ne
kadar performans sistemiyle yap›lan te-
davi say›s› artsa da sistemin yanl›fl kur-
gulanmas› ve koruyucu nitelikli tedavile-
ri öncelememesi nedeniyle kamunun hal-
k›m›z›n gerçek ihtiyac›n› karfl›layabilme-
si olanakl› de¤ildir. Kald› ki diflhekimleri
son y›llara kadar kamuda oldukça düflük
bir oranda istihdam edilmifltir. Serbest
olarak çal›flma oran› yüzde yetmifl befller
düzeyindedir. Meslektafllar›m›z›n çok bü-
yük ço¤unlu¤u muayenehanelerinde ça-
l›flmaktad›r. Dolay›s›yla, muayenehanele-
rinde çal›flan diflhekimlerini sistem d›fl›n-
da tutmak hem mant›kl› de¤ildir hem de
ak›lc› de¤ildir. Muayenehanelere yap›lan
yat›r›m bu ülkenin milli serveti de¤il mi-
dir? Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z ka-
pasitelerinin çok üzerinde çal›flmaya zor-
lan›rken çok say›da diflhekimi muayene-
hanesinde iflsiz beklemektedir. Bu hiç
adaletli bir durum de¤ildir. ‹lgili bakanl›k-
lar›n, asl›nda kendilerine defalarca anlat›-
lan bu durumu görmezden gelmelerini

anlamak ise mümkün de¤ildir. Sonuç ola-
rak, k›saca ve özetle belirtti¤imiz bu ne-
denlerle TDB ve Odalar kamunun muaye-
nehaneleri de kapsayacak flekilde hizmet
almas›ndan yanad›r. Fakat henüz birkaç
ay önce TDB yetkililerinin Çal›flma Baka-
n› ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilile-
riyle yapt›klar› görüflmelerden anlafl›ld›-
¤›na göre, henüz hizmet al›m›na yönelik
bir çal›flman›n olmad›¤›n› söylemek ye-
rinde olacakt›r. Bu nedenle Baflkanlar
Konseyi toplant›lar›nda art›k eylem süre-
cinin bafllamas›na karar verilmifltir. Bu-
nunla ilgili bir komisyon kurulmufltur. ‹s-
tanbul Oda Baflkan›m›z da bu toplant›lara
kat›lmaktad›r. K›sacas› art›k eylem yap-
ma zaman› gelmifltir. TDB’nin de bir an
önce bu süreci bafllatmas› kan›mca yerin-
de olacakt›r.  

Dönem sonu duygu ve düflüncelerinizi
ö¤renebilir miyiz?
Asl›nda son iki y›la geri dönerek bakt›¤›-
m›zda ülke gündemini ilgilendiren pek
çok toplumsal olay›n ve geliflmenin ya-
fland›¤›n› görüyoruz. 22 Temmuz seçim-
leri öncesi ve sonras› yaflananlar kolay
unutulacak gibi de¤il. Genel seçimler,
Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri, 367 tart›fl-
malar›, Cumhuriyet Mitingleri vs. fiu an-
da da türban tart›flmalar› ve imam hatip
liselilere katsay› düzenlemesi, yeni Ana-

yasa tart›flmalar› gibi. Sa¤l›k alan›nda da
birçok de¤iflimin ve dönüflümün yafland›-
¤› bir süreç oldu¤unu görüyoruz. Diflhe-
kimli¤inde de tablo hiç iyiye do¤ru gitmi-
yor. Di¤er alanlarda oldu¤u gibi mesle¤i-
mizde de iflsizlik ve iflçileflme süreci h›z-
la sürüyor. Meslektafllar›m›z›n kazançlar›
ve ekonomik durumlar› her geçen gün kö-
tüye gidiyor. Meslek odas› yöneticileri
olarak büyük bir sorumluluk hissetmemi-
ze karfl›n hükümet sesimize ve talepleri-
mize kulak t›kam›fl görünüyor. ‹ki y›ll›k
görev süremiz içinde elimizden geleni
yapt›¤›m›z›, mesle¤imizi ileriye tafl›yabil-
mek için çok ciddi emek ve zaman harca-
d›¤›m›z› ve tüm bunlar› hiçbir maddi ç›-
kar karfl›l›¤› olmadan ve beklemeden yap-
t›¤›m›z› üyelerimizin bilmesini isterim.
Ayr›ca meslek odalar›n›n baflar›s›, etkinli-
¤i, gücü üyelerinin verdi¤i destek ve kat-
k› oran›ndad›r. Bu nedenle üyelerimizi
yaklaflan Genel Kurul’a ve seçimlere ka-
t›lmaya davet ediyorum. Yaklaflan günle-
rin ise hiç kolay olmayaca¤›n› görmek
için kahin olmaya da gerek yok. Dönemi-
mizde birlikte çal›flt›¤›m›z komisyon üye-
lerimize, ilçe temsilcilerimize, meslektafl-
lar›m›za ve Oda personelimize teflekkür
ediyorum. Son söz olarak da meslektaflla-
r›m›za sa¤l›k ve esenlikler, ülkemize ay-
d›nl›k günler ve savafls›z, sömürüsüz bir
dünya diliyorum.

A¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezlerini halk›n sa¤l›k 
hizmetlerine kaliteli, sürekli ve verimli bir 
flekilde kolayca ulafl›labilirli¤i aç›s›ndan 
de¤erlendirdi¤imizde, yeterli düzeyde olmad›¤›n›
gözlemliyoruz. 
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Bu dönem Ferdi Kaza ve ‹fl Görememezlik Sigortas›, Prof. Dr.
Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nin finansman› ve di¤er pek
çok etkinlik, e¤itim ve organizasyonun gerçeklefltirilmesinde
‹DO Saymanl›¤›’n›n gayretli çal›flmalar›n› göz ard› etmemek
gerek. Sayman Ali Yüksel Çal›flkan, hiçbir zaman kâr eden bir
flirket zihniyetiyle davranmad›klar›n› ve ekip olarak varolan
gelirle maksimum hizmet anlay›fl›n› kendilerine ilke edindik-
lerini söylüyor. 

2006-2008 Dönemi çal›flmalar› için nas›l bir bütçe planla-
mas› ve organizasyon sa¤lad›n›z? 
11. Dönem Yönetim Kurulu olarak seçim bildirgemizde önü-
müze hedef koydu¤umuz e¤itim merkezinin aç›lmas›, TDB 1.
Ulusal Ö¤renci Kongresi, bölge toplant›lar›, sürekli diflhekimli-
¤i e¤itimleri ve kamuda çal›flan diflhekimleri için gerçeklefltir-
di¤imiz çal›flmalar›n bütçesi ‹DO Mali Komisyonu taraf›ndan
gerçeklefltirildi.
Bu dönem harcamalar›m›z› Nisan 2006’da gerçeklefltirdi¤imiz
11. Ola¤an Genel Kurul’da sundu¤umuz 2006-2007 tahmini
bütçesine sad›k kalarak yapt›k. Örne¤in: 2007 y›l› için 2006
Nisan’›nda sundu¤umuz tahmini bütçemizdeki 308.000
YTL’lik personel giderimizi 313.000 YTL olarak gerçeklefltir-
dik. 
Genel anlamda, Genel Kurul’da bildirdi¤imiz giderlerimize sa-
d›k kald›k. Genel Kurul’da sundu¤umuz tahmini bütçemize

sonradan gider kalemlerimize eklenen y›ll›k yaklafl›k 50.00
YTL ferdi kaza ve ifl göremezlik sigortas› giderleri eklendi. 

Döneminizin gelirler aç›s›ndan bir de¤erlendirmesini yapa-
bilir misiniz?
Odam›z›n en önemli gelir kalemini üyelerimizden toplad›¤›m›z
aidatlar oluflturuyor. 11. Dönemde aidat tahsilat›m›z› ortalama
yüzde 80 oran›nda gerçeklefltirdik. Aidat tahsilat›n›n yüzde
21’i internet ortam›nda, yüzde 53 kredi kart›yla, yüzde 26’s›
ise nakit olarak gerçekleflti. Bunun d›fl›nda, 2007 y›l› Haziran
ay›nda gerçeklefltirdi¤imiz TDB 14. Uluslararas› Diflhekimli¤i
Kongresi’nden 84.830 YTL gelir eklendi. Ayr›ca, 2007 y›l›nda
52.700 YTL tutar›nda banka faizi gerçekleflti. 

Giderlerinizin de bir de¤erlendirmesini yapar m›s›n›z?
11. Dönem Yönetim Kurulu olarak seçim bildirgemizde ifade
etti¤imiz çal›flmalar› fazlas›yla gerçeklefltirirken, kâr eden bir
flirket zihniyetiyle davranmad›k; üyelerimize maksimum hiz-
met verebilmek için elimizdeki bütün imkanlar› seferber ettik. 
2007 y›l› için gider kalemlerimizi inceledi¤imizde, TDB’ye
ödenen pay›m›z 308.00 YTL ve personel giderimiz 313.00 YTL
ile toplam giderimizin yaklafl›k yüzde 50’sini oluflturdu. Di¤er
gider kalemlerimiz ise, e¤itim merkezi giderleri 90.150 YTL,
‹DO Dergi giderleri, da¤›t›m masraflar› dahil 68.000 YTL; ferdi
kaza ve ifl göremezlik sigortas› giderleri 57.000 YTL, SMS’le

Geçen y›la göre aidat tahsilatlar›nda yüzde
10’luk bir art›fl sa¤layan ‹DO Saymanl›¤›,
böylece yüzde 80’lere varan bir tahsilat› da
gerçeklefltirmifl oldu. Üye say›s› 6200 olan
bir meslek örgütü için bu oran hiç de 
az›msanmayacak bir baflar›. 

Felsefemiz;
maksimum
hizmet 

‹stanbul Diflhekimleri Odas›

Sayman› Ali Yüksel Çal›flkan: 
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haberleflme giderleri 15.000 YTL ve TDB
1. Ulusal Ö¤renci Kongresi giderleri:
30.000 YTL’dir. 

Aidat toplama oranlar›n›zda bir art›fl
oldu mu?
Bu dönem üye aidatlar›m›z›n tahsilat›n-
da yüzde 10’luk bir art›flla denk bir büt-
çe oluflturduk. 2007 y›l› Haziran ay›nda
gerçeklefltirdi¤imiz TDB 14. Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi’nden elde etti¤i-
miz geliri hesaba katmazsak, dönemimiz
içinde toplam gelirimiz 1.311.970 YTL,
toplam giderimizse 1.280.825 YTL’dir.

Ferdi Kaza ve ‹fl Görememezlik Sigorta-
s› kapsam›ndan yararlanan meslek-
tafllar›m›z oldu mu? 
Odam›z ferdi kaza ve ifl göremezlik si-
gortas›yla ilgili, 2007 y›l›nda 28.749
YTL, 2007 y›l›nda ise yaklafl›k 57 bin
YTL sigorta primi ödedi. Nisan 2006 ile
fiubat 2008 y›l› aras›nda 30 meslektafl›-
m›z ferdi kaza ve ifl göremezlik sigorta-
s›ndan yararlanmak için Odam›za bafl-
vurdu. Bunlardan 20’sinin ifllemleri ta-
mamland›, befl meslektafl›m›z›n ifllemle-
ri devam ediyor, befl meslektafl›m›z›n da
baflvurusu reddedildi. Bu süre içinde 20
meslektafl›m›za 58 bin YTL tazminat
ödendi.

‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi aç›l›fl› için nas›l mali destek
oluflturdunuz?
Nisan 2006’da gerçeklefltirilen 11. Ola-
¤an Genel Kurul’da sundu¤umuz seçim
bildirgesinde e¤itim merkezinin aç›l›fl›
hedeflerimizin en bafl›nda yer al›yordu.
Seçimlerden sonra bu hedefimizi gerçek-
lefltirmek için yer aray›fl›na girdik. E¤i-
tim merkezi koflullar›na uygun, Oda’ya
yak›n bir yeri 2006 Kas›m ay›nda kirala-
d›k. Daha sonra fiiflli Belediyesi, Gazios-
manpafla Belediyesi ve Güney Difl Depo-
su’yla destek almak için görüflme yapt›k.
Görüflmelerimiz sonucunda fiiflli ve Ga-
ziosmanpafla belediyeleri e¤itim merke-
zimizin altyap› çal›flmalar›nda, Güney
Difl Deposu ise muayenehanenin teknik
bölümünde malzeme deste¤i sa¤lad›.
E¤itim merkezinin kira, stopaj, teknik
donan›m, demirbafl giderlerini biz karfl›-
lad›k. Yaklafl›k 180 bin YTL’lik e¤itim

merkezi giderlerinin 90 bin YTL’si spon-
sor firmalar, 90 bin YTL’si de Odam›z ta-
raf›ndan karfl›land›.

‹DO’nun bu dönem çok yo¤un bir e¤i-
tim program› oldu. Ve bunlar›n büyük
bir ço¤unlu¤unu da ücretsiz gerçeklefl-
tirdi. Bu e¤itimler için ek bir bütçe yap-
t›n›z m›? Sponsor deste¤i ald›n›z m›?
2007 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz mezu-
niyet sonras› mesleki e¤itim çal›flmala-
r›n› merkezi ve bölgesel bilimsel toplan-
t›lar, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤i-
tim Merkezi’nde gerçekleflen bilimsel
seminerler bafll›¤› alt›nda toplayabiliriz.
Bölgesel ve merkezi bilimsel toplant›la-
r›m›za Abdi ‹brahim ‹laç A.fi sponsor ol-
du. Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi’nde gerçeklefltirdi¤imiz semi-
ner ve kurslar›m›z Odam›z bütçesinden
karfl›land›. Bu toplant›lardan yaln›zca
üçünün ikram›n› DENSTPLY firmas›
karfl›lad›. 

POS cihaz› kullanma zorunlulu¤uyla
ilgili de bilgi verir misiniz?
2008 y›l› bafl›nda Maliye Bakanl›¤› tara-
f›ndan ç›kar›lan ve 2008 Haziran›ndan
itibaren zorunlu hale getirilen POS cihaz›
kullan›m›yla ilgili, 1 fiubat 2008 tarihin-
den itibaren Yap› ve Kredi Bankas›’yla bir
anlaflma imzalad›k. Bu anlaflma koflullar›
gere¤i, avantajl› komisyon oranlar› ve
sa¤lad›¤›m›z ücretsiz kurulum ve yasaya
uygun slip üretimiyle üyelerimize POS ci-
haz› kullan›m› zorunlulu¤u bafllamadan
çözüm üretti¤imizi düflünüyoruz.

Eklemek istedikleriniz?
‹DO Sayman› olarak bu dönem birlikte
çal›flt›¤›m Komisyon Baflkan› Emre ‹ma-
mo¤lu ve Komisyon Üyeleri Salih Yaz›c›
ile Tu¤ba El Cevvadi’ye teflekkür ederim.
19-20 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekle-
flecek 12. Ola¤an Genel Kurulumuza
tüm meslektafllar›m›z›n kat›l›m›n› bekli-
yorum. 

fiiflli ve Gaziosmanpafla belediyeleri e¤itim 
merkezimizin altyap› çal›flmalar›nda, Güney Difl
Deposu ise muayenehanenin teknik bölümünde
malzeme deste¤i sa¤lad›. Kira, stopaj, teknik 
donan›m, demirbafl giderlerini ‹DO karfl›lad›.



güncel Diflhekimi Sevil Tu¤lu Arslan sarslan777@yahoo.co.uk

Düflme sonucu kolunu k›ran diflhekimi
‹da Pardo Benromano, Dergi arac›l›¤›yla
haberdar oldu¤u ifl görememezlik sigor-
tas›ndan yararland›. Benromano, sigor-
tadan geri dönüfl alma konusunda ken-
disine yard›mc› olan TDB ve Oda çal›-
flanlar›n›n ›srarl› takiplerinden memnu-
niyet duydu¤unu söylüyor. 

Geçmifl olsun. Geçirdi¤iniz kaza hak-
k›nda bilgi alabilir miyiz?
Akatlar’da oturuyordum. ‹ki sene önce,
sabah muayenehaneme giderken düm-
düz bir ayakkab› vard› aya¤›mda ama
alt› köseleydi. Kösele ayakkab›lar düz
ortamda kay›yor. Aya¤›m kay›nca sa¤
kolumun üzerine düfltüm. Sa¤ kolum
tersine k›vr›ld›. Küt diye bir ses duy-
dum, tabii müthifl bir ac› hissettim. Ka-
p›m›z›n önü oldu¤u için arkadafllar yar-
d›ma geldiler. K›r›ld›¤›n› hissettim.
Akatlar’da Ortopedi Hastanesi var. He-
men oraya gittim. Burada ilk tedavimi
yapt›rd›m. Röntgenlerim, alç›m al›nd›.

Oda’n›n üyelerini ferdi kaza ve ifl gö-
remezlik sigortas› teminat› alt›na al-
d›¤›ndan haberiniz var m›yd›?
Dergiyi sürekli takip etti¤im için orada
bir yaz› okumufltum. Oda’ya durumu
bildirdim. Bu arada özel sigortam da
vard›. Oda gerekli evraklar› haz›rlama-
m› söyledi ve merkezi Ankara’da olan
sigorta flirketiyle irtibata geçtiler.
TDB’de çal›flan arkadafllara ve Oda’ya
teflekkür etmek istiyorum. Bizlere çok
sahip ç›kt›lar. 
Yan›lm›yorsam günlük 75,00 YTL ifl gö-
remezlik ödentisi vard›. Kolum epey

problem ç›kartt›. Çok zor bir dönemim-
di, muayenehanemde tadilat yap›l›yor-
du. Günleri eksik sayd›lar, “flu kadar”
dediler ama yine de bir ödeme yap›ld›.
Dört haftadan, Cumartesi dahil, hafta-
n›n alt› günü hesapland›. 

Nas›l bir prosedür izlediniz?
Önce Ortopedi Hastanesi’nin raporlar›-
n›n geçersiz oldu¤unu söylediler. Ben
tekrar fiiflli Etfal’e gidip oradaki ortope-
di bölümünde belgeleri tasdik ettirdim.
Yani kolum alç›da ve elimde hastane
belgesi olmas›na ra¤men tekrar fiiflli Et-
fal Hastanesi’ne gittim. Orada da rönt-
gen çektirdim. O doktor da dört haftal›k
rapor verdi. Bu arada bir hafta geçmiflti.
Ben, do¤rudan bana çok yak›n oldu¤u
ve özel sigortam da oldu¤u için Ortope-
di Hastanesi’ni tercih etmifltim. Ancak
Oda’n›n ferdi kaza sigortas› hizmeti de
oldu¤unu bilseydim. Kendi sigortam›
bozmazd›m. Bu arada yapt›¤›m görüfl-
melerde Ankara Sigorta’dan, özel sigor-
tamdan en bafl›nda ödemeleri yapma-
m›fl olsayd›m bütün tedavi masraflar›n›
da ödeyebileceklerini ö¤rendim. Tedavi
masraflar›n› ödedi¤im için sadece ifl gö-
rememezlik tazminat› ödendi.

Özel hastane belgelerini kabul etme-
diler mi?
En baflta gönderdi¤im özel hastane ev-
raklar›n›n geçerli olamayaca¤›n› söyle-
diler. fiiflli Etfal Hastanesi’nin kabul
edilebilir bir devlet hastanesi oldu¤unu
bildi¤im için oradan ald›¤›m evraklar›
da dahil ederek belgelerimi tekrar si-
gorta flirketine gönderdim. Fakat za-
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Haklar›n›z› biliyor musunuz?

‹da Pardo Benromano (fiiflli):

“TDB ve Oda bize sahip ç›kt›”

Türk Diflhekimleri Birli¤i meslektafllar›m›z›n ödedikleri üye aidatlar›ndan ayr›lan
paylarla Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu ‹flgörememezlik Sigortas› yapt›rd›. Bu sigorta
kapsam›ndan yararlanan meslektafllar›m›zdan ‹da Pardo ve Fatma Selma Kayhan
bafllar›na gelen üzücü kazay› ve kaza sonucu yaflad›klar›n› bizimle paylaflt›lar.

Bir hat›rlatma
Meslektafllar›m›z›n ödedikleri üye
aidatlar›ndan ayr›lan payla yapt›r›lan Ferdi
Kaza ve Kaza Sonucu ‹flgörememezlik
Sigortalar› için Türk Diflhekimleri Birli¤i Marsh
Sigorta ve Reasürans Brokerli¤i A.fi.’nin arac›
kurumu New Life Yaflam Sigorta A.fi’yle
anlaflt›. Anlaflmaya göre meslektafllar›m›z›n
sigorta süreleri 12 Temmuz 2007 tarihinde
bafllam›fl olup, 12 Temmuz 2008 tarihinde
sona erecektir. Bu tarihten sonra yeni üye
olan meslektafllar›m›z›n isimleri ayl›k listeler
halinde TDB’ye gönderilmektedir. Firmayla
yap›lan görüflmeye göre teminatlar; 

Ferdi Kaza Sigortas› Teminat›
Kaza sonucu vefat 15.000 YTL
Kaza sonucu maluliyet 15.000 YTL
Kaza sonucu tedavi masraflar› 1.500 YTL

Kaza Sonucu ‹flgörememezlik Sigortas› 
Teminat› Günlük teminat: 75 YTL
‹flgörememezlik günlük azami gün say›s›: 200

Diflhekimi ‹da Pardo Benromano



Elindeki derin kesik sebebiyle ferdi ka-
za sigortas›na ba¤l› ifl görememezlik
sigortas›ndan yararlanan bir baflka
meslektafl›m›z Fatma Selma Kayhan,
“Mutlaka kendimizin yapmas› gereken
bir mesle¤imiz oldu¤u için meslek bir-
li¤ince bafllat›lan bu uygulama do¤ru
düflünülmüfl bir hizmet” de¤erlendir-
mesini yap›yor.

Geçmifl olsun; kaza hakk›nda k›sa bir
bilgi alabilir miyiz? 
Geçen sene Y›lbafl› gecesi, Kurban Bay-
ram›’n›n birinci günüydü. Bir mutfak
kazas›na u¤rad›m. Sa¤ elimin iflaret
parma¤› hayli derin kesildi. Bir iki saat
kanamay› kesmeye çal›flt›m. Sonra im-
kans›z hala geldi. fiiflli Etfal Hastane-
si’ne gittim. Orada plastik cerrahiden
konsültan ça¤›rd›lar ve dikildi. Bir 15
gün kadar elimi kullanma yasa¤a veril-
di. O dönemde muayenehanede çal›fla-
m›yordum. Oda’ya bir ifl için gitti¤imde,
arkadafllardan biri “Bunun bildirimini
yapt›n›z m›?” dedi. Dergiyi okuyorum
ama bu bölümünü hiç okumam›flt›m.
Gerekli resmi evraklar› söylediler. Ev-
raklar›m› tamamlad›ktan sonra Ankara
Sigorta’yla iletiflime geçtiler. Üç dört ay
içinde, o zaman›n paras›yla 800 YTL bir
para yolland›. Bu çok büyük kaza de¤il-
di ama insanlar›n hayatlar›nda çok da-
ha büyük kazalar da olabilir. Hastal›k
zaten bir travma ama onun d›fl›nda pa-
rasal yönü de çok ciddi travma yarata-
biliyor. Bir aç›¤› kapsatmasa bile son
derece destekleyici oluyor. Arkadafllar›-
m›n bu hizmeti bilmesinde, Oda’n›n da
bunun alt›n› defalarca çizmesinde son-
suz yarar var diye düflünüyorum.

Kaç günlük ifl görmezlik raporunuz
vard›? 
Hat›rlad›¤›m kadar›yla 12-14 gün ifl gö-
remezlik raporum vard›. Günde 75,00
YTL üzerindendi. 2007 y›lbafl› günü,
hatta çok unutulmaz bir gündü. Kurban
Bayram›’n›n birinci günü olunca. Ben
kan revan içinde fiiflli Etfal Hastane-
si’ne gitti¤imde acemi kasap gibi bir gö-
rüntüm vard›. Öyle komik bir durumu-
muz oldu.

Böyle bir kaza olunca ne yapmak ge-
rekiyor?
Prosedür olarak devlet hastanesindey-
se bunu zaten tek hekimle belgeliyor-
sunuz. Özel bir hastaneyse ayn› branfla
ait iki hekimle belgelenmesi gerekti¤ini
söylediler. Bu evraklar› al›p Oda’n›za
gidiyorsunuz. Zaten Oda’n›z sizin ad›n›-
za takip ediyor. Daha sonra sigortadan
biri sizinle iletiflime geçiyor. ‹fllemlere
toplu halde bak›yorlar. Toplu ifllemler
bittince paran›z› da hesab›n›za yollu-
yorlar. Gayet iyi iflleyen bir sistem. Bu
sadece bizim meslek odas›n›n yapt›¤›
bir ifl mi bilmiyorum. Son derece k›r›l-
gan bir mesle¤e sahibiz. Eliniz, gözü-
nüz, derken en ufak bir flekilde aya¤›n›-
z› burksan›z, sizin yerinize bu ifli yapa-
cak kimseyi bulamazs›n›z. Mutlaka
kendimizin yapmas› geren bir iflimiz
var. Onun için çok do¤ru düflünülmüfl
bir hizmet. Ayr›ca insan› son derece
duyguland›ran da bir olay. Bana göre
estetik bir davran›fl ayn› zamanda. 

Önerileriniz var m›?
Birinci olarak, herkesin meslek grubu-
na dahil haklar›n› çok iyi bilmesi gere-
kiyor. ‹kinci olarak, yap›lan ifllemleri
belgelemek ve böyle bir olayda hemen
Oda’n›zla ba¤lant›ya geçmek. Çünkü o
kadar özenliler, o kadar derli toplu, üye-
lerini sahiplenen bir Oda’ya sahibiz ki.
Onun d›fl›nda meslektafllar›m kendileri-
ne dikkat edip sa¤lar›n›, sollar›n› da pa-
ralamasalar daha iyi olur. 
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Baflvuru için :
Sigorta flirketiyle yap›lan görüflmeler sonucunda
belirlenen, afla¤›daki hususlara dikkat edilmesi
yaflanabilecek sorunlar› en aza indirecek ve
ifllemlerin sonuçlanmas›n› h›zland›racakt›r.
Ferdi Kaza ve Kazaya Ba¤l› ‹fl Görememezlik
Sigorta Teminat› için yap›lacak baflvurularda
dikkat edilecek hususlar flöyle:
1) Ferdi kaza ve kaza sonucu ifl görememezlik

teminatlar›ndan yararlanacak
meslektafllar›m›z durumu öncelikle telefonla
sigorta flirketine bildirmelidir.

2) Ayakta yap›lan tedaviler sonucu verilen
raporlar, tetkik ve tahliller ile istenen tüm
belgeler mümkünse kazadan itibaren 5 ifl
günü içinde, olanakl› de¤ilse taburcu 
olduktan itibaren 5 ifl günü içinde sigorta
flirketine gönderilmelidir.

3) Raporlar, özel ve kamu hastanelerinden
al›nm›fl ise baflhekim onay› aranacakt›r.

4) Tazminat taleplerinde, raporlar›n, tetkik ve
tahlillerin birer örne¤i sigorta flirketine 
gönderilir.

New Life Yaflam Sigorta Tel: 0 212 355 43 68

Fatma Selma Kayhan (fiiflli):

“K›r›lgan bir mesle¤e sahibiz”

man içinde Ortopedi Hastanesi’nin evrakla-
r›n›n da yeterli olabilece¤ini söylediler.
Ama ben bütün bu evraklar› haz›rlam›fl ol-
dum. Evraklar kayboldu, tekrar yeniledik.
Prosedürde bir fleyler oldu. Onun için de bi-
raz gecikme oldu. Daha sonra bir ay ifl gör-
mezlik tespit ettiler. Fakat benim flu an bile
fizik tedaviye gitmem gerekiyor. Gitmedim
veyahut bir süre kendi özel sigortamdan fi-
zik tedavimi takip ettim. fiirkete, “fiimdiye
kadar ifl göremezlik ödentisini yapmakta
gecikiyorsunuz. Ama benim fizik tedaviye
de ihtiyac›m olacak” dedim. “fiimdi bunu
al›n, sonra bakar›z” dediler. Ama ben daha
sonra u¤raflmad›m. Arkadafllar bu ifllerin de
pefline gitti¤i zaman inan›yorum ki ödeye-
ceklerdir.

Bir ay sonra kolunuzu kullanabildiniz mi?
Kullanamad›m, sürekli bandajlar›m vard›.
Çok az kulland›m tabiî ki, günlük yaflant›-
m›n içinde kol problemim de sürüyor. Böy-
le devam ediyorsunuz. Çok zor bir durum.
Diflhekimli¤i mesle¤inin idamesi için elleri-
miz çok önemli. Tabii zor bir dönem geçir-
dim. fiimdi de tedavim çok baflar›l› de¤il. fiu
anda yeni bir tedaviye girmeyi düflünüyo-
rum. 

Oda’n›n uygulamas› hakk›ndaki düflün-
ceniz nedir?
Diflhekimleri Odas›’na her zaman müteflek-
kirim. Bize sahip ç›k›yorlar. Çal›flmalar› da-
im olsun. Teflekkür ederim. 



komisyonlar Diflhekimi Sevil Tu¤lu Arslan sarslan777@yahoo.co.uk
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M esleki bir örgütün bu kadar çok komisyonu olur mu deme-
yin, ‹DO’da olur. Üstelik bu komisyonlar gerçek manada
yüklendikleri misyonlar› yerine getirme çabas›nda iki y›l-

d›r dolu dizgin çal›fl›yorlar. Komisyon olarak çizdikleri rotada, koy-
duklar› hedeflere ulaflma azmi içinde özveriyle yol al›yorlar. Daha ya-
flanas› bir dünya, daha mükemmel iflleyen bir sa¤l›k sistemi, daha
donan›ml› diflhekimleri ve korkmadan gülebilen bir toplum için güç-
lerini birlefltiriyorlar. IDO’yu güçlü k›lan komisyon çal›flmalar›n› bü-
yüteç alt›na alal›m istedik. 
Afet ve Çevre Komisyonu, E¤itim Komisyonu, Etik Kurulu, Bas›n Ko-
misyonu, Genç Diflhekimleri Komisyonu, ‹lçe Temsilcileri Komisyo-
nu, Tüketici Haklar› Komisyonu, Sosyal ‹fller Komisyonu ve Özlük
Haklar› Komisyonu sorumlular› geçti¤imiz iki y›l boyunca neler yap-
m›fl, hangi yaralar› sarm›fl ve daha neler yapacaklarm›fl Dergi’ye an-
latt›lar. 

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 
komisyonlar› geçti¤imiz iki y›l 
boyunca durmadan çal›flt›, üretti.
Sorunlar› çözüme ulaflt›rma
gayreti gösterdi. Meslektafllar›m›z
aras›ndaki iletiflimi art›ran 
uygulamalara imza att›. S›n›rlar›n›
genifl tutarak meslek d›fl›ndaki
alanlara dair bilgi ve bilinç 
düzeyini artt›ran faaliyetlerde
bulundu. Ve tüm bunlar özverili,
gönüllü çabalarla kotar›ld›.

Daha güçlü bir  
‹DO için...

Toplum 
Ağız ve Diş
Sağlığı
Komisyonu
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E¤itim Komisyonu:

‹DO Yönetim Kurulu üyesi, E¤itim Ko-
misyonu Sorumlusu Prof. Dr. Gamze
Aren, mezuniyet sonras›nda sürekli e¤i-
tim zorunlulu¤unun yasal olarak kabul
edilmedi¤i ülkemizde, meslek odalar›na
özellikle e¤itim faaliyetleri anlam›nda
önemli sorumluluklar düfltü¤ünü söylü-
yor. Asl›nda E¤itim Komisyonu’nun
misyonu tam da bu noktada flekilleni-
yor. Komisyon diflhekimlerinin bilgi, be-
ceri ve deneyimlerini daha gelifltirecek
bilimsel verileri bir program dahilinde
onlara sunmaya çal›fl›yor. 

2006-2008 dönemi Sürekli Diflhekim-
li¤i E¤itimi etkinlikleri aç›s›ndan ol-
dukça yo¤un geçti. Bu dönemin k›sa
bir de¤erlendirmesini yaparak çal›fl-
malar›n›zdan söz eder misiniz?
Bu dönem bizler aç›s›ndan e¤itim a¤›r-
l›kl› geçti. Öncelikle TDB'nin geçen y›l
düzenledi¤i 14. Uluslararas› Diflhekimli-
¤i Kongresi organizasyonunda yer ald›k
ki bu da oldukça yo¤un bir çal›flma
program›n› gerektirdi. Bizler bu organi-
zasyonda dikkatle çal›flarak, meslektafl-
lar›m›z›n talepleri do¤rultusunda gün-
cel bilimsel yenilikleri yak›ndan takip
edebilecekleri ve bilgilerini yenileyebi-
lecekleri bir program sunmaya çal›flt›k.
Mezuniyet sonras›nda sürekli e¤itim zo-
runlulu¤unun yasal olarak kabul edil-
medi¤i ülkemizde, meslek odalar›

önemli bir sorumluluk yükleniyor. Bi-
zim de bu dönemde özellikle dikkat etti-
¤imiz nokta, meslektafllar›m›za do¤ru
hizmet sunmalar›na yönelik bilimsel ve-
rileri bir program dahilinde sunabilmek
olmufltur. Yine bu dönemde düzenledi-
¤imiz merkezi ve bölgesel e¤itim top-
lant›lar› da bu amaca yönelik haz›rlan-
m›fl programlard›r. Kat›l›mlar›n y›llar
içerisinde göreceli olarak art›fl› da bu
alanda do¤ru yönde oldu¤umuz inanc›n›
güçlendirir niteliktedir.

Hedeflerinize ulaflt›n›z m›? Eksikler
var m›? 
Bilimsel çal›flmalar›n bu denli yo¤un ya-
p›ld›¤› ve pratik sunumlar› için bu denli
çaba harcand›¤› bir dünyada hedefleri-
mize ulaflmak tabii ki mümkün de¤il.
Ancak ç›tay› biraz daha yükseltmek için
çaba harcad›k diyebiliriz. Bu alanda bi-
limsel aç›dan daha çok iflbirli¤ine ve ye-
ni uygulamalara gereksinim oldu¤unu
düflünüyoruz. Kurs programlar› daha
düzenli ve üniversite iflbirli¤inin daha
belirgin ortaya kondu¤u bir biçimde
spesifiklefltirilerek verilebilir. Ancak
bunlar› gerçeklefltirmek çok iyi bir iflbir-
li¤ini gerektiriyor. Yine bu programlar
kat›l›mc›n›n alg›lama düzeylerinin de
kontrol edilebilece¤i sistemlerle de¤er-
lendirilerek, eksik noktalar interaktif
olarak kapat›lmaya çal›fl›labilir.

Bu dönemde a¤›rl›kl› hangi konuya
yer verdiniz? Neden?
Belirgin a¤›rl›kl› bir konumuz oldu¤unu
söylemek güç asl›nda. Çünkü e¤itim
programlar› ilçe temsilcileri arac›l›¤›yla
bizlere bildirilen konular baz al›narak
haz›rlan›yor. Ancak yurtd›fl›ndan kendi
alanlar›nda söz sahibi olan konuflmac›-
lar ya da yeni geliflmeleri aktarabilecek
ö¤retim üyelerini de zaman zaman e¤i-
timlerimizde konuk ediyoruz. Ama yük-
selen de¤erlerin cerrahi (implant vb.),
restoratif tedavi gibi alanlarda yo¤unlafl-
t›¤›n› söylemek çok yanl›fl olmaz.

Eklemek istedikleriniz var m›? 
Bu y›l bir e¤itim merkezimiz aç›ld› ki,
büyük bir emek ve özveri sonucunda
oluflturulmufl bir birimdir. Bu da e¤itim-
de meslektafllar›m›za daha yo¤un hiz-
met sunulmas› amac›na yönelik bir ya-
p›lanman›n göstergesidir. Daha iyi, da-
ha do¤ru ve bilinçli hizmet sunumu
mesle¤imizin olmazsa olmazlar›ndan-
d›r. Bu alanda asl›nda her meslektafl›m›-
za önemli sorumluluklar düflüyor. Do¤-
ru yönlendirme ve talepler bilimselli¤in
geliflmesinde önemli katk›lar sa¤laya-
cakt›r. Mesle¤imizi daha yukar›lara tafl›-
mak hepimizin çaba ve özverisiyle ger-
çekleflecektir. Bu alanda yap›lm›fl ve ya-
p›lacak olan tüm çabalara flimdiden te-
flekkür ederiz.

E¤itim Komisyonu, ‹DO Prof.
Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi aç›ld›¤›ndan beri 
yo¤un bir e¤itim faaliyeti
içinde. Diflhekimlerinden gelen 
talepler, geliflen teknoloji ve
bilimsel veriler ›fl›¤›nda e¤itim 
içeriklerini belirleyen komisyon
üyeleri ç›tay› hep yükseklere
ç›karma iddias›ndalar. 

Sürekli e¤itim, sürekli geliflim

E¤itim Komisyonu: (soldan sa¤a) Prof. Dr. Gülsüm Ak, Prof. Dr. Gamze Aren, 
Dr. Elif Kumbasar
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Hastas›na yeni tedavi olanaklar› sunmak isteyen hekim, ekono-
mik kayg›larla etik de¤erler aras›nda ço¤unlukla s›k›fl›p kal›yor.
Diflhekimlerinin sa¤l›k mevzuat›nda yer alan etik kurallara uya-
rak ve haks›z rekabet yaratmayacak flekilde toplumu bilgilen-
dirmesi gerekiyor. Baflkanvekili Kadir Ö¤üt, A. Ayd›n Demirer,
Ziflan K›z›l, Metin Öncel ve Nevin Özey’den oluflan Etik Ku-
rul’un çal›flmalar›n› Ziflan K›z›l’la konufltuk. 

Etik Kurul’un çal›flmalar›n› özetler misiniz?
2006-2008 döneminde Etik Kurul raportörü Metin Öncel’in de
üyesi oldu¤u T›p Eti¤i ve T›p Hukuku Derne¤i ile ‹stanbul T›p
Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi A.D iflbirli¤inde 12-13 Ekim
2006 tarihleri aras›nda, ‹stanbul’da “‹leri teknoloji T›bbi ve He-
kim Hasta ‹liflkileri” konulu uluslararas› sempozyuma kat›ld›k.
Yine T›p Eti¤i ve T›p Hukuku Derne¤i’nin Akdeniz Üniversitesi
T›p ve Hukuk Fakülteleri iflbirli¤iyle 2007 Ekim ay›nda Antal-
ya’da sa¤l›k alan›ndaki h›zl› geliflmelerin uygulamadaki yans›-
malar›n›n tart›fl›ld›¤› uluslararas› bir kongrenin sonuçlar›n› de-
¤erlendirdik. 2007 Kas›m ay›nda ‹SMOK’un Cerrahpafla T›p Fa-
kültesi Oditoryumu’nda düzenledi¤i ve sa¤l›kta dönüflüm politi-
kalar›n›n tart›fl›ld›¤› Toplum Sa¤l›¤› Kurultay›’na kat›ld›k. ‹Ü
T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi A.D’n›n düzenledi¤i “He-
kimin Kendi De¤erlerine ve Mesle¤ine Karfl› Yabanc›laflmas›”
konulu etkinli¤i izleyen  raportörümüzün, tart›flmalar› içeren
raporu kurulumuzda incelendi.

Diflhekimli¤indeki teknolojik ilerleme ve diflhekimlerinin tek-
nolojiyi kullanmalar› ve bunlar› duyurmak için reklama yö-
nelmeleri etik ikilem yarat›yor mu? Buna karfl› hangi önlem-
leri almak gerekir?
Diflhekiminin geliflmifl teknolojileri kullanmas›, yeni tedavi ola-
naklar›yla daha baflar›l› sonuçlar almas›n› sa¤l›yor. Ancak difl-
hekimli¤indeki teknolojik geliflmelerin kullan›lmas› pahal›d›r
ve yat›r›m gerektirir. Hastas›na yeni tedavi olanaklar› sunmak
isteyen hekim, ekonomik kayg›larla etik de¤erler aras›nda ça-
t›flma yaflamakta, yap›lan yat›r›m›n geri dönmesi yönündeki
beklentiler insanlar› reklam gibi etik olmayan davran›fllara yö-
neltmektedir. Hastalar geliflmifl teknoloji ürünlerine, yeni teda-
vi yöntemlerine ilgi duyarlar. Kuflkusuz, insanlar›n modern te-
davi olanaklar› konusunda bilgilenmesi haklar›d›r. Diflhekimle-

ri sa¤l›k mevzuat›nda yer alan etik kurallara uyarak toplumu
bilgilendirme hakk›na sahiptir. Ancak bu bilgilendirme haks›z
rekabet yaratacak flekilde reklam unsuru tafl›mamal›d›r.

Özellikle son dönemde sa¤l›k alan›nda yaflanan de¤iflimler
karfl›s›nda mesleki deformasyonu önlemek ve bu konuda far-
k›ndal›k yarat›lmas› için neler yap›lmal›?
Günümüzde uygulanan yeni liberal politikalar›n yaratt›¤› or-
tamda, sa¤l›k hizmetlerinin ticarileflmesiyle giderek kaybolan
insani de¤erler ve sa¤l›k hizmetlerinin ç›kar iliflkileriyle birlik-
te an›lmas› hekimlik de¤erlerini y›prat›yor. Sa¤l›k hizmetlerin-
de insani de¤erleri yeniden kazanmak ve mesleki de¤erlerin
erozyona u¤ramas›n› önleme konusunda meslek kurulufllar›na
önemli görevler düflüyor.

Diflhekimleri Odalar›n›n bu konudaki katk›s› nedir?
Diflhekimleri Odalar› ve ilgili tüm kurumlarla (Sa¤l›k Meslek
Kurulufllar›, Deontoloji ve T›p Tarihi A.D, T›p Eti¤i Dernekleri
vd) etik de¤erleri araflt›rma-gelifltirme çabalar›n› birlefltirmeli,
etik ilkelerin sa¤l›k çal›flanlar›yla her f›rsatta paylafl›lmas›n›n
araçlar› kullan›lmal›d›r.

Eklemek istedikleriniz var m›?
Teknolojik geliflmeler t›pta oldu¤u gibi diflhekimli¤inde de yeni
tedavi olanaklar› yarat›yor ancak, beraberinde etik sorunlar› da
getiriyor. Örne¤in gelecekte diflhekimli¤inde de uygulama alan›
bulabilecek kök hücre tedavisiyle ilgili etik tart›flmalar t›p ve
etik çevrelerde güncelli¤ini koruyor. Diflhekimi yeni tedavi yön-
temlerini uygularken “yararl›l›k, zarar vermeme” gibi etik ilke-
leri göz ard› etmemelidir. Günümüz etik anlay›fl›nda dokunul-
mazl›k özelli¤i olan insan bedenine her türlü t›bbi müdahale,
bilgilendirerek onay almay› (ayd›nlat›lm›fl onam) gerektirir.
Sa¤l›k alan›ndaki teknolojik geliflmelere paralel etik, deontolo-
jik ve hukuksal sorunlar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz. Örne¤in:
1219 Say›l› Yasa diflhekimli¤i mesle¤inin geliflmifllik düzeyinin
gerisinde kald›. Günümüzde implant gibi yeni tedavi olanakla-
r›, diflhekimli¤inde uzmanl›k alanlar›n›n geliflmesi diflhekimle-
rinin ekip olarak çal›flmas›n› zorunlu k›l›yor. Diflhekimli¤inde
de gereksinim duyulan etik ve hukuk iflbirli¤iyle varolan sorun-
lar›n afl›lmas› baflar›labilir. 

Sa¤l›k hizmetlerinde mesleki de¤erlerin
erozyona u¤ramas›n› önleme konusunda

meslek kurulufllar›na önemli görevler
düflüyor. ‹DO Etik Kurulu sahiplendi¤i bu

misyonla faaliyetlerini sürdürüyor.

Etik Kurulu: Etik ve
hukuk iflbirli¤i

flart!
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Genç diflhekimlerinin yan›nday›z

Türkiye’de pek çok üniversiteli gencin
kabusu mezuniyetten sonraki profesyo-
nel hayat. Genç diflhekimleri de diploma-
dan sonra at›lacaklar› ifl hayat›n› ve bu-
nun gereklerini do¤al olarak merak edi-
yor. ‹DO Genç Diflhekimleri Komisyonu,
onlar› bafllayacaklar› bu uzun yolculukta
daha donan›ml›, daha haz›rl›kl› k›lmay›
amaç ediniyor. Genç Diflhekimleri
Komisyonu Baflkan› Sarkis Sözkes, ko-
misyonun iki y›ll›k icraatlar›n› ve hedef-
lerini anlatt›.

Genç Diflhekimleri Komisyonu’nun ku-
rulufl amac› nedir?
Genç Diflhekimleri Komisyonu’nun
amaçlar›n› üç ana alt bafll›k alt›nda to-
parlayabiliriz: 
• Mezuniyeti takip eden ilk befl y›ll›k sü-
reçteki ve mezun olmak üzere olan mes-
lektafllar›m›za meslek hayatlar›na yeni
bafllad›klar› ve bafllamaya haz›rland›klar›
dönemde gerekli bilgileri vermek, 
• ‹stanbul Diflhekimleri Odas›’na gelen
ifl imkanlar› hakk›nda genç meslektaflla-
r›m›z› bilgilendirmek ve onlara ifl bulma

konusunda yard›mc› olmak.
• Genç meslektafllar›m›z› mevzuat ko-
nusunda detayl› bilgilendirmek. 
Hedeflerimize ulaflabilmek için sosyal ve
kültürel faaliyetlerle bir araya geliyoruz.
Odaya kay›tl› mezunlar›m›zdan olufltur-
du¤umuz mail grubu ile cep telefonlar›-
na yollad›¤›m›z mesajlar ve dergimiz
arac›l›¤›yla meslektafllar›m›za ulaflmaya
çal›fl›yoruz. 

Bu dönemde yeni mezunlara yönelik
hangi etkinlikleri gerçeklefltirdiniz,
hangi bafll›klar üzerinde durdunuz?
Bu dönemde genç meslektafllar›m›zla se-
kiz tane toplant› yapmay› planlad›k. Bun-
lar›n üçünü tamamlad›k. Kas›m ve Aral›k
aylar›nda gerçeklefltirdi¤imiz toplant›lar-
da meslektafllar›m›zla tan›flmay› amaçla-
d›k. Bu toplant›larda Odam›z› daha ya-
k›ndan tan›tt›k, komisyonumuzun amac›-
n› ve faaliyetlerini anlatt›k. Ocak ay›nda
“Sa¤l›kta iflletme yöneticili¤i”, fiubat
ay›nda “Muayenehane dizayn› ve malze-
me seçimi” hakk›nda toplant›lar düzenle-
dik. Konuflmaya kat›lan genç meslektafl-

lar›m›z›n anlat›lanlardan çok yararlan-
d›klar›n› gördük. Dönemi Mart ay›nda
iki, Nisan ay›nda iki olmak üzere toplam
dört toplant›yla tamamlad›k. Meslektafl-
lar›m›za elektronik posta yoluyla ifl ilan-
lar› gönderdik. Genç meslektafllar›m›z›
sahte diflhekimli¤i yasas› hakk›nda bilgi-
lendirmeye çal›flt›k. 
Bu dönemde ayr›ca ‹DO Yerel Ö¤renci
Kolu ile birlikte 20-21 Nisan 2007 tarih-
lerinde Türkiye genelinden 300 ö¤renci-
nin kat›l›m›yla I. Ulusal Ö¤renci Kongre-
si’ni ‹stanbul’da gerçeklefltirdik. ‹DO Ye-
rel Ö¤renci Kolu ile birlikte A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri kapsam›nda
diflhekimli¤i fakültesi ö¤rencilerinin ve
‹DO üyelerinin kat›ld›¤› bir bowling tur-
nuvas› düzenledik. 

Mesle¤inin ilk y›llar›n› yaflayan yeni
mezunlar en fazla hangi güçlüklerle
karfl›lafl›yorlar. Bu konuda tavsiyeleri-
niz var m›?
Yeni mezun meslektafllar›m›z Oda’ya,
belediyeye, maliyeye, Ba¤-Kur’a ve Sos-
yal Sigortalar’a karfl› yerine getirmeleri
gereken yükümlülük ve sorumluluklar›
tam olarak bilemediklerinden büyük s›-
k›nt›lar yafl›yorlar. ‹stanbul Diflhekimle-
ri Odas›’n›n bu sorunlar›n çözümü için
her zaman haz›r oldu¤unu, genç meslek-
tafllar›m›z tüm sorular›n› bizlere ulaflt›r-
d›klar›nda, onlara en k›sa zamanda yar-
d›mc› olaca¤›m›z› bilmelerini isteriz. 

‹DO Genç Diflhekimleri Komisyonu, yeni mezun ya da mesle¤e
yeni at›lacak gençlere profesyonel hayatlar›nda gerekecek her
türlü bilgiyi verme çabas›nda çeflitli toplant›lar düzenliyor,
kariyer geliflimlerinde, ifl arama süreçlerinde yol gösteriyor,
mevzuatlar konusunda bilgilendiriyor. 

Genç Diflhekimleri Komisyonu:

Genç Diflhekimleri Komisyonu: (soldan
sa¤a) Yönetim Kurulu Üyesi Aret

Karabulut, Jülide A¤›lönü, Dr. Diflhekimi
Sarkis Sözkes, Ayfle Koçak



‹lçe Temsilcileri Komisyonu, ‹stanbul s›-
n›rlar› içindeki diflhekimleriyle ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› aras›ndaki iletiflimi
güçlendirmek amac›yla çeflitli toplant›lar,
buluflmalar ve aktiviteler planl›yor. Geçti-
¤imiz iki y›l boyunca yo¤un tempoda, öz-
veriyle çal›flan komisyon üyeleri iyi bir ta-
k›m olduklar›n› düflünüyor. ‹lçe Temsilci-
leri Komisyonu Yönetim Kurulu sorumlu-
su Aret Karabulut’la komisyonun icraatla-
r›n›, sorumluluk alanlar›n› ve gelecek dö-
neme dair projelerini konufltuk.

‹lçe Temsilcileri Komisyonu’ nun iflleyi-
fli hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Komisyonumuzun temel görevi ‹stanbul
s›n›rlar› içindeki diflhekimleriyle ‹DO Yö-
netim Kurulu aras›nda köprü görevi yap-
makt›r. Bunu yaparken, diflhekimlerinin
sorunlar›yla birebir ilgilenen ilçe temsilci-
leriyle koordine bir flekilde çal›flarak, böl-
gelerden gelen istek ve flikâyetleri de¤er-
lendirir, Yönetim Kurulu’na bildiririz. fiu
an 11 komisyon görevlisi ve 120 ilçe tem-
silcisinin özverili katk›lar›yla çal›flan bir
organizasyonuz.

Sorumluluk alanlar›n›z neler?
Öncelikle tabela uygunluk belgelerinin
verilmesi için gerekli denetimleri yap›-
yoruz. ‹lçe Sa¤l›k Grup Baflkanl›klar›yla
birlikte, muayenehanelerin uygunluk

belgeleri ve rutin denetimleri için çal›fl-
malar gerçeklefltiriyoruz. ‹DO’nun yapt›-
¤› bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikle-
ri diflhekimlerine duyurmak ve bölgesel
etkinlikler düzenleyip diflhekimleri ara-
s›ndaki iliflkinin art›r›lmas›na çal›fl›yo-
ruz. Ayr›ca hasta a¤z›nda çal›flan yetki-
siz kiflileri tespit ederek gerekli yasal ifl-
lemleri bafllatmak, t›bbi deontolojiye ve
etik kurallara uymayan meslektafllar›m›-
z› uyarmak ve gerekti¤inde haklar›nda
yasal ifllemlerin bafllat›lmas›n› sa¤lamak
di¤er görevlerimiz aras›nda say›labilir.
Bu görevlerin baflar›lmas›nda, gönüllü
çal›flan ilçe temsilcilerimizin katk›s› ol-
dukça büyüktür.

Bölgelerde toplant› yapma tercihinizin
sebebi nelerdir?
“Oda ne yap›yor?” sorusu, bizleri bu top-
lant›lar› yapmaya yönlendiren en önemli
faktördü diyebiliriz. Daha önceleri muaye-
nehane ziyaretleri yap›yor ve meslektafl-
lar›m›z›n sorunlar›n› dinliyor, Oda’m›z›n
neler yapt›¤›n› birebir anlat›yorduk. Fakat
bu flekilde ulaflt›¤›m›z diflhekimi say›s›
yetersiz kal›yordu. Kat›l›m›n daha fazla
olaca¤›n›, bu sayede meslektafllar›m›z›n
hem kendi aralar›ndaki hem de Odayla
olan iliflkilerini sa¤lamlaflt›raca¤›n› dü-
flündük. Bölgelerde toplant›lar› sabah sa-
atlerinde, sohbet eflli¤inde ve kahvalt›l›

olarak yapmaya karar verdik. Bu projemi-
zi gerçeklefltirebilmek için yo¤un bir çaba
sarf ettik. Ayr›ca mesleki güncel olaylar›
anlatmak, meslektafllar›m›z›n görüfllerini
alarak planlar›m›z› ona göre flekillendir-
mek, sorunlar›n hepimizin oldu¤unu, çö-
zümün de hep beraberce üretilmesi ge-
rekti¤ini bu toplant›larla vurgulamak iste-
dik.

Kaç toplant› yapt›n›z, içerikleri nelerdi,
kat›l›m nas›ld›?
Yedi ayr› bölgede, biri merkezi olmak
üzere toplam sekiz kez SSGSS yasas›yla
ilgili bilgilendirme toplant›s› yap›ld›. Bu
toplant›larda, meslektafllar›m›zdan gelen,
yasayla ilgili sorulara cevap verildi. Tüm
kat›l›m 550 kifliydi. Bölgelerde mesleki ve
güncel konularla ilgili alt› toplant› yapt›k.
Bunlara toplam 345 meslektafl›m›z kat›l-
d›. Bu y›l›n geçen y›la göre kat›l›m aç›s›n-
dan daha baflar›l› oldu¤u ortada. Sonuçla-
r› aç›s›ndan irdelendi¤inde, projemizin
gelecek senelerde de devam etmesi, bafl-
lang›çtaki stratejimizin do¤rulu¤unu da-
ha net ortaya ç›karacak.

Bilimsel toplant›lara katk›lar›n›z neler?
Bölgesel bilimsel toplant›lara kat›l›m› ar-
t›rmak için meslektafllar›m›zla iletiflim
kuruyoruz. Tüm bölgelerdeki toplant›lara
komisyon olarak kat›l›p meslektafllar›-

‹lçe Temsilcileri Komisyonu
iki y›ll›k çal›flma dönemi
boyunca yedi ayr› bölgede,
biri de merkezi olmak üzere
toplam sekiz SSGSS
yasas›yla ilgili bilgilendirme
toplant›s› düzenledi. 
1070 adet tabela uygunluk
belgesi için denetim yapt›. 

komisyonlar
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‹lçe Temsilcileri Komisyonu:

‹flimiz iletiflim, denetim ve bilgilendirme

‹lçe Temsilciler Komisyonu (soldan
sa¤a):  Turgay Emekli, Yönetim Kurulu
Üyesi Aret Karabulut, Ohan Güldemir,
Handan Korkut, Hikmet Bilge, Gül Öz
Çal›flkan, Sevil Al, Ahmet Dörtköfle,
fienay Y›lmaz



m›zla birebir görüflüyor ve toplant›lar
hakk›ndaki görüfllerini al›yoruz. Ayr›ca
bilimsel toplant›larda anlat›lmas›n› iste-
dikleri konular› ö¤renip, bunlar› e¤itim
komisyonumuza ileterek konular›n mes-
lektafllar›m›z›n istekleri do¤rultusunda
belirlenmesine katk› sa¤l›yoruz. Bu çal›fl-
malar›n sonucu olarak da bölgelerdeki bi-
limsel toplant›lara kat›l›m 200 kifliden
afla¤› olmuyor.

Rutin bir ifl haline gelen tabela uygun-
luk belgeleri için neler söyleyebilirsiniz?
‹ki y›ll›k çal›flma dönemimizde bugüne
kadar 1070 tabela uygunluk belgesi için
denetim yapt›k. Muayenehane Uygunluk
Belgesi al›nmas› için ‹lçe Sa¤l›k Gurup
Baflkanl›klar› ile beraber yap›lan denetle-
meleri de sayarsak 2140 denetim gerçek-
lefltirdi¤imiz ortaya ç›kar. Bu rutin yap›-
lan ifllemlere ayr›ca polikliniklerin, mer-
kezlerin alt› ayda bir yap›lan kontrollerini
de eklersek yaklafl›k 2500’ün üzerinde
denetleme olur ki, tüm bu ifllemlerin sa-
dece gönüllü çal›flan komisyon ve ilçe
temsilcisi arkadafllar›m›z taraf›ndan ger-
çeklefltirildi¤ini düflünürsek oldukça yo-
¤un bir çal›flman›n varl›¤›n› gözlemleriz.
Do¤al olarak bu tempoda baz› aksamalar
da olabiliyor. Bunu için de meslektafllar›-
m›z›n hoflgörüsüne s›¤›n›yoruz.

Hedeflerinize ulaflt›n›z m›?
Planlar›m›z›n birço¤unu gerçeklefltirdik.
Tabii ki baz› eksiklerimiz olmufltur. Yine
de bize gelen tüm sorunlar› imkânlar›-
m›z çerçevesinde çözüme ulaflt›rd›k. Her
zaman yapabilece¤imizin en iyisini, da-
ha h›zl› ve verimli bir flekilde yapman›n
sorumlulu¤unu tafl›yoruz. Ancak gönül-
lü olarak çal›flan bizlerin de muayeneha-
nelerine, hastalar›na ve ailelerine karfl›
pek çok sorumluluklar› oldu¤unu unut-
mamal›y›z. 

Sahte diflhekimlerine karfl› neler yapa-
bildiniz? 
‹lçe temsilcilerimiz bu konuda kendileri-
ne gelen duyumlar› Oda’ya bildiriyor. ‹lçe
temsilcilerinden gelen, do¤rulu¤u kesin-
leflmifl ihbarlar Oda kanal›yla il sa¤l›k
müdürlü¤üne bildiriliyor. Denetlemeyi il
sa¤l›k müdürlü¤ünün görevlendirdi¤i il-
gili bölge sa¤l›k grup baflkanl›klar›yla be-

raber yap›yoruz. Ancak sadece bununla
yetinmemek gerekti¤inin de fark›nday›z.
Medyayla yap›lan, hasta a¤z›nda çal›flan
yetkisiz kiflilere yönelik ortak çal›flmala-
ra, s›k olmasa da devam ediyoruz.
Hasta a¤z›nda çal›flan yetkisiz kiflilerin
diflhekimiyle beraber olduklar› yerlerde,
temsilcilerimiz tutanak tutarak gerekli
yasal ifllemleri bafllatabiliyor. Laboratuvar
ad› alt›nda veya evlerinde bu ifli yapan ki-
flileri denetlemek için ilçe sa¤l›k baflkan-
l›klar› ve adli kolluk gücüyle beraber ça-
l›flmak zorunday›z. Yeni ç›kan yasalarla
cezalar›n art›r›lmas›na ra¤men, uygula-
ma ve denetleme yetersizli¤ine ba¤l› ola-
rak sorun eski h›z›yla olmasa da devam
ediyor. Bu konuyla ilgili olarak 30 Ocak
2007 tarihinde ‹DO Merkezi’nde, ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü, Emniyet Müdürlü¤ü, ‹stan-
bul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, ‹stanbul Va-
lili¤i ve ‹stanbul Barosu’ndan bir temsilci-
nin ça¤r›ld›¤› bir toplant› düzenlendi.
Toplant›ya ‹stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuk
Komisyonu Baflkan› Avukat Sunay Aky›l-
d›z, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Mali
Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü¤ü’nden
bir komiser ve memurla, fiiflli ‹lçe Emni-
yet Müdürlü¤ü Güvenlik Bürosu’ndan bir
yetkili de kat›ld›. Daha sonra da ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü yetkilileriyle de ayn› konu gö-
rüflüldü. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne bildirdi-
¤imiz çok say›da dosya olup, devam eden
baz› davalar var. Ayr›ca konuyla ilgili ola-
rak NTV televizyonunda yay›nlanan bir
söylefli oldu.
Son olarak, sahte diflhekimlerine uygula-
nan ceza yasas›nda hapis cezas›n›n alt s›-
n›r›n› üç y›ldan iki y›la indirmeyi hedefle-
yen kanun tasar›s›n›n TBMM’de kabul
edilmemesi için özellikle milletvekilleri
ve siyasetçiler nezdinde yapt›¤›m›z çal›fl-
malar ve duyarl› davranarak bizi destek-
leyen meslektafllar›m›z sayesinde baflar›-
l› bir sonuç elde ettik. Bizi bu konuda des-
tekleyen meslektafllar›m›za teflekkür ede-
riz. Mesle¤imizi ilgilendiren konularda
böyle birlikte çal›flt›¤›m›zda her zaman
baflar›l› sonuçlar alabiliriz. 

Nas›l ilçe temsilcisi olunur?
Bu gönüllü görevi yapmak için zaman›

olan her diflhekimi ilçe temsilcisi olabilir.
Adaylar›n, bölgelerinde örnek gösterilebi-
lecek, herhangi bir disiplin soruflturmas›

sonucu ceza almam›fl, Oda çal›flmalar›nda
‹lçe Temsilcileri Komisyonu ve dolayl›
olarak Yönetim Kuruluyla uyumlu çal›fla-
bilecek vas›flarda kifliler olmas› gerekli.
Aday diflhekimlerinin listesi her y›l›n
A¤ustos ay›nda ilçe temsilcileri komisyo-
nu taraf›ndan yönetim kuruluna bildirilir.
Yönetim kurulu da uygun adaylar›n ata-
mas›n› yapar. Ancak ilçe temsilcisi olmak
isteyenlerin illa ki A¤ustos ay›n› bekle-
meleri gerekmez. Y›l›n herhangi bir za-
man›nda da aday oldu¤unda atama yap›-
labilir. Yeni atanan ilçe temsilcilerine her
sene Eylül ay› içinde bilgilendirme top-
lant›s› yap›l›r. Bu dönemde de Oda ve e¤i-
tim merkezinde olmak üzere iki adet top-
lant› düzenledik. Toplant›larda yeni kat›-
lan ilçe temsilcisi meslektafllar›m›za fay-
dalanacaklar› bilgileri içeren dosyalar dü-
zenleyip verdik. 
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SSGSS Yasas› Bilgilendirme Toplant›s›

• 1 Kas›m 2006’da Maltepe, Pendik, Kartal ‹lçelerin-
den 40,

• 8 Kas›m 2006’da B.Çekmece, K.Çekmece, Silivri il-
çelerinden 65,

• 15 Kas›m 2007‘de Kad›köy ilçesinden 85,
• 29 Kas›m 2006’da Bahçelievler, Bak›rköy, Ba¤c›lar

ilçelerinden 90, 
• 6 Aral›k 2006’da Üsküdar, Beykoz, fiile, Ümraniye

ilçelerinden 75,
• 13 Aral›k 2006’da Eyüp, Fatih, Eminönü ilçelerin-

den 75,
• 20 Aral›k 2006’da, fiiflli, Beyo¤lu, Okmeydan› ilçe-

lerinden 55 meslektafl›m›z olmak üzere, tüm böl-
gelerde toplam 365 meslektafl›m›z›n kat›ld›¤›
SSGSS Yasas›’yla ilgili bölgesel bilgilendirme top-
lant›lar› ve 22 Kas›m 2006’da 185 meslektafl›m›z›n
kat›ld›¤› merkezi düzeyde bilgilendirme toplant›s›
gerçeklefltirildi.

Tabela Uygunluk Belgesi ‹fllemlerinin Dökümü

Muayenehanelere 460 
Müflterek muayenehanelere 37
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Polikliniklerine 145
A¤›z –Difl Sa¤l›¤› Merkezlerine 3
Genel Tababet Poliklini¤i Ve Özel Hastanelere 425 
adet uygunluk belgesi verildi.

Güncel konularla ilgili toplant›lar

• B.Köy-B.Evler-Ba¤c›lar- Güngören-Z.burnu ilçeleri-
ni kapsayan 31 Ekim 2007’deki toplant›ya 
92 kifli kat›ld›.

• Üsküdar-Ümraniye-Tuzla ilçelerini kapsayan 28
Kas›m 2007’deki toplant›ya 60 kifli kat›ld›.

• Kad›köy–Maltepe–Pendik ilçelerini kapsayan 26
Aral›k 2007’deki toplant›ya 90 kifli kat›ld›.

• Beyo¤lu-fiiflli-Befliktafl-Sar›yer-Kâ¤›thane ilçelerini
kapsayan 30 Ocak 2008’deki toplant›ya 38 kifli ka-
t›ld›.

• Gaziosmanpafla, Eyüp, Fatih ve Eminönü ilçelerini
kapsayan 27 fiubat 2008’deki toplant›ya 65 kifli
kat›ld›. 

• Ayr›ca 22 Kas›m Haftas› etkinlikleri içerisinde böl-
gelerdeki yeni mezun meslektafllara ait 97 muaye-
nehane ziyaret edilip hediye paketleri verildi.

• 9 Nisan 2008‘nde Avc›lar Büyükçekmece, Küçük-
çekmece ve Silivri bölgelerinde de meslektafllar›-
m›z için toplant› gerçeklefltirilecek. 
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Tüketici Haklar› Komisyonu Yönetim Kurulu sorumlusu ve De-
netleme Kurulu üyesi M. ‹hsan Gürsoy, tüketici haklar› konu-
sunda meslektafllar›n›n sonradan piflmanl›klar yaflamamak
ad›na yasal prosedürlere uymalar› ve basit unutkanl›klar yü-
zünden haklar›n› kaybetmemeleri konular›nda uyar›yor. 

Geçen dönemin k›sa bir de¤erlendirmesini yapabilir misi-
niz? 
Geçen dönem içinde meslektafllar›m›z›n tüketici haklar›yla
iligli sorunlar›n› çözmeye çal›flt›k. Kimilerinde baflar›l› olduk
kimilerinde baz› temel prosedürlerin meslektafllar›m›z taraf›n-
dan yerine getirilmemesi sebebiyle sonuca ulaflamad›k. Gördü-
¤ümüz kadar›yla diflhekimleri aras›nda tüketici haklar› anla-
m›nda göz ard› edilen, eksik b›rak›lan bafll›klar var. ‹fller yo-
lunda giderken bu eksiklikler göze batmasa da en ufak bir so-
runla karfl›laflt›¤›m›zda önem kazan›yor. Öte yandan birçok
meslektafl›m›z ‘bilinçli tüketici’ s›fat›n› çok iyi kullan›yor. En
küçük haklar›n› bile çok iyi koruyor. 

Size gelen en ilginç sorun neydi? 
‹lginç bir iki olay var. Bir meslektafl›m›z 10 y›ll›k ünit döfleme-
sini de¤ifltirmek için baflvurdu. Tüketici haklar›yla ilgili bir ko-
nu olmamas›na ra¤men yine de yard›m etmek istedik. Firmay-
la görüfltük. Üretici firmayla yaz›flmam›za ra¤men meslektafl›-

m›za yard›mc› olamad›k. Bir di¤er ilginç olay da, meslektaflla-
r›m›zdan biri ald›¤› ünitin içinden Türkçe kullanma k›lavuzu
ç›kmad›¤› için Sanayi Bakanl›¤›’na baflvurup Bakanl›k vas›ta-
s›yla Türkçe kullan›m k›lavuzunu ç›kartt›. 

Üzüldü¤ünüz bir olay oldu mu? 
Bir meslektafl›m›z›n RVG’si ar›za yapm›flt›. Ama maalesef ga-
ranti süresini doldurdu¤u için yard›mc› olamad›k. Çok pahal›
bir yat›r›m›n iki-üç sene gibi k›sa say›labilecek bir sürede bo-
zulmas› tabii ki çok üzücü bir durum. Bu olay hâlâ akl›m›n bir
köflesinde duruyor ve “nas›l çözüm bulabiliriz?” diye düflünü-
yorum. 

Malzeme al›m›nda nelere dikkat edilmesini önerirsiniz? 
Diflhekimli¤i yo¤un malzeme kullan›lan bir meslek oldu¤un-
dan, küçük bir iflletme say›labilir. Bunun için meslektafllar›-
m›z›n, sat›n ald›¤› her malzemenin gerekli standartlara uygun
olup olmad›¤›n›, son kullanma tarihini ve içeri¤ini bilmesi ya-
paca¤› tedavi için önemlidir. Sat›n ald›¤› malzemelerin içinde
Türkçe kullan›m k›lavuzu bulunmas› gerekir; olmad›¤› du-
rumlarda Oda’m›za her zaman baflvuru yapabilirler. Ald›klar›
malzemenin sorunlar› hakk›nda hak sahibi olmalar› için mut-
laka fatura almalar› gerekti¤ini bir kez daha hat›rlatmak isti-
yorum. 

Bilinçli tüketici 
olma 
yolunday›z

Tüketici Haklar› 

Komisyonu:

Diflhekimli¤i yo¤un malzeme kullan›lan 
bir meslek oldu¤undan, sat›n al›nan her 
malzemenin gerekli standartlara uygunlu¤u, 
son kullanma tarihi ve içeriklerinin bilinmesi
diflhekimlerinin yapaca¤› tedavinin 
baflar›s› için hayati önemdedir. 
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Yo¤un sat›fl yap›lan fuar ve kongreler-
den sonra flikayet baflvurusu art›yor
mu? 
Bir süre sonra oluyor. Öncelikle meslek-
tafllar›m›z›n söz ve ambalaj güzelli¤in-
den öte, alacaklar› malzemelerin kulla-
n›m standartlar›n› araflt›rmalar›, mutla-
ka sat›fl sözleflmesi yapmalar›, fatura be-
dellerini tam almalar› gerekiyor. Kullan-
d›¤›m›z malzemeler son derece pahal›.
Bunlar› sigorta yapt›rd›¤›m›zda sigorta
flirketleri herhangi bir hasar durumunda
malzemeleri ald›¤›n›z fatura bedelleri
üzerinden yap›yorlar. Al›flverifl esnas›n-
da yapacaklar› küçük tasarruflar, telafisi
çok daha pahal› zararlara neden olabildi-
¤i gibi, toplumsal aç›dan da çeflitli olum-
suzluklara yol açabiliyor.

Konuyla ilgili gerçeklefltirmeyi düflün-
dü¤ünüz bir çal›flma var m›?
Mesle¤imizde kullan›lan birçok alet ve
malzeme yurtd›fl›ndan geliyor. Bunlar›n
pazarlamas›n› Türkiye’deki firmalar ya-
p›yor. Baz› yeni aletlerin kullan›m›n›n
sadece firma elamanlar›n›n bilgisi dahi-
linde yap›lmas› mümkün. Bu da zaman
zaman çeflitli eksikliklere yol aç›yor.
Malzemelerin yanl›fl kullan›m› söz konu-
su olabiliyor. Tüketici Haklar› Komisyo-
nu olarak bunun önüne geçmeye çal›fla-
ca¤›z. Elektronik ortamda alet kullan›m›,
e¤itimi ve aletlerin ifllevselli¤i konusun-
da bir bilgi bankas› oluflturup meslektafl-

lar›m›za kendi ihtiyaçlar›n› en do¤ru fle-
kilde tespit etme olana¤›n› yarataca¤›z.
Bu ortamda ayn› aletleri kullanan mes-
lektafllar›m›z ortak düflüncelerini de
paylaflabilecek. 
Örne¤in bir a¤›z içi kamera alacaks›n›z.
Piyasada çok çeflitli ve farkl› markada
kameralar var. Sizin bu konuda ön bilgi-
niz yoksa, do¤ru ve ihtiyac›n›z olan bir
aleti alman›z flansa ba¤l› kal›yor. Ya s›k›
bir araflt›rma yapacaks›n›z ya da arka-
dafllar›n›za dan›flacaks›n›z. Önerilerin si-
zin ekonomik olanaklar›n›z ve ihtiyaçla-
r›n›za ne kadar karfl›l›k verece¤i de ayr›
bir soru iflareti. Bu tür bilgi bankas›nda
teknik bilgilerin yan›nda son kullan›c›
yorumlar› da olaca¤›ndan daha do¤ru
karar vermeniz mümkün olabilir. Biz bu
çal›flmay›, sektördeki firmalarla el ele
vererek yapaca¤›z. Ürününün standart›-
na güvenen bir firman›n hiçbir zaman
bu çal›flmaya “hay›r” diyebilece¤ini san-
m›yorum. 

Rehber niteli¤inde öneriler

1- Herhangi bir hatal› kullan›m 
olmamas› flart›yla, garanti belgesi
kapsam›ndaki mallar sat›c›
taraf›ndan ücret talep edilmeden
tamir edilmek zorundad›r.

2- Tüketicinin, garanti süresi içinde s›k
s›k ar›zalanan bir mal› ücretsiz
olarak yenisiyle de¤ifltirilmesini
isteme hakk› vard›r.

3- ‹thal sanayi mallar›n›n Türkçe
tan›t›m ve kullan›m k›lavuzlar›yla
sat›lmas› zorunludur.

4- Taksitli sat›fllarda sat›c› afla¤›daki
bilgileri yaz›l› olarak bildirmek ve
taraflar aras›nda akdedilen
sözleflmenin bir örne¤ini tüketiciye
vermek zorundad›r; bu bilgiler: Mal
ve hizmetlerin peflin sat›fl fiyat›,
Vadeye göre, faiziyle ödenecek
toplam sat›fl fiyat›, Faiz miktar›,
faizin hesapland›¤› y›ll›k oran ve
gecikme faizi oran›, ön ödeme
tutar›, ödeme plan› olmal›d›r.

5- Kampanyal› sat›fllarda sat›c›, 
kampanya bitifl tarihini, mal›n ya da
hizmetin teslim veya yerine 
getirilmesine iliflkin bilgileri yaz›l›
olarak vermekle yükümlüdür.

6- Kap›dan sat›fllarda tüketici 7 günlük
deneme süresi sonuna kadar mal›
kabul veya hiçbir gerekçe 
göstermeden reddedebilir.

7- ‹thalatç› ve imalatç› firmalar ithal
ettikleri veya ürettikleri sanayi 
mallar› için garanti belgesi 
düzenlemek zorundad›r.

8- Tüketici aldat›c›, yan›lt›c› ve haks›z
reklama karfl› tüketici yasas›n›n 16.
maddesiyle korunur. 

Tüketici Haklar› Komisyonu:  (Soldan sa¤a) Tahsin Ayd›n, Ata Güçkan, Denetleme Kurulu
Üyesi M. ‹hsan Gürsoy
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Sosyal ‹fller Komisyonu Baflkan› Nermin
Erdal, meslektafllar aras›nda bilimsel top-
lant›larda yakalanan sinerjinin sosyal ve
kültürel buluflmalarda da farkl› boyutta
yafland›¤›n› söyleyerek, ifl stresini azalta-
cak bu tip organizasyonlar› diflhekimle-
rinden gelecek öneriler do¤rultusunda çe-
flitlendirmek istediklerini söyledi. 

Sosyal Komisyon bu dönemde hangi et-
kinlikleri gerçeklefltirdi?
Bu dönem komisyonumuzda çal›flan arka-
dafllarla meslektafllar›m›zdan gelen istek-
ler do¤rultusunda bir program haz›rlad›k.
Meslektafllar›m›z her gün önünden gelip
geçtikleri ve içinde yaflad›klar› çevrenin
daha çok fark›na varmak istedikleri için
flehir içi kültür turlar› düzenledik. Bu tur-
larda hem tarihimiz kitaplardan ç›k›p
önümüze serildi, hem de kültürel miras›-
m›z›n güzelli¤ini bir keza daha keflfettik.
Bunun yan›nda bütün hafta muayeneha-
ne içinde kalan, hafta sonu do¤ayla bafl
bafla olmak, temiz hava al›p stresini top-
ra¤a ak›tarak, dostlar›yla birlikte hofl sa-
atler geçirmek isteyen meslektafllar›m›z
için yürüyüfller organize ettik. Sosyal
Program denildi¤i zaman tiyatroyu unu-
tamazs›n›z. Genelde bas›ndan takip etti-
¤imiz oyunlara toplu bilet alman›n yan›

s›ra AKM’de düzenlenen opera gösterile-
rine de ücretsiz bilet temin ederek mes-
lektafllar›m›z›n bu yöndeki taleplerini de
karfl›lamaya çal›flt›k. 

Bu etkinliklerden beklentileriniz neler-
di? Bunlar›n ne kadar› gerçekleflti?
Biz profesyonel bir ekip de¤iliz. Komis-
yonda edindi¤imiz tecrübelerle meslek-
tafllar›m›za farkl› aç›l›mlar sunmak ve ifl
streslerini biraz olsun azaltmak için çal›-
fl›yoruz. Bizim beklentimiz daha fazla sa-
y›da meslektafl›m›za ulaflmak ve etkinlik-
lerimiz sonunda onlar›n mutlu bir flekilde
evlerine döndüklerini görmek. Meslektafl-
lar›m›zdan beklediklerimiz, bizlere istek-
lerini ve önerilerini iletmeleri. Beklentile-
rimizin ne kadar› gerçekleflti sorusuna
gelince, bunun sonu yok. Hep daha fazla-
s›n› arzu ediyorsunuz. Bu sizin çal›flma
motivasyonunuz aç›s›ndan da önemli. Da-
ha çok meslektafl›n›zla bir arada olmak ve
daha farkl› projelere yönelmek, hiçbir za-
man bu yeterli dememek. 

Düzenledi¤iniz etkinliklere meslektafl-
lar›n›z ilgi gösteriyor mu? Bu ilgi sizde
nas›l bir motivasyon yaratt›?
Bu soruya hem “evet”, hem de “hay›r”
diye yan›t verebilirim. E¤er etkinlik Der-

gi’nin üyelere ulaflt›¤› zamana denk ge-
lirse, kat›l›m daha fazla oluyor. Bu tür or-
ganizasyonlarda özellikle kültür gezileri
ve yürüyüfller 30 kiflilik gruplarla dü-
zenlenebiliyor. Bu nedenle turlar› s›n›rl›
tutuyoruz. Tiyatro etkinliklerine kat›l›m
say›s› 100’ü buluyor. Bu konuda yaflad›-
¤›m›z en büyük s›k›nt›, etkinli¤e kat›la-
ca¤›n› beyan eden meslektafl›m›z›n son
anda bundan vazgeçmesi oluyor. Bu ne-
denle art›k geziye kat›lacaklar›n önce-
den ücret yat›rmas›n› rica ediyoruz. Ta-
bii ki yap›lan etkinliklerle daha fazla ki-
fliye ulaflmak ve insanlar›n bu etkinlik-
lerden mutlu ayr›lmas›n› sa¤lamak biz-
de de yeni projeler için ayr› bir motivas-
yon oluflturuyor.

Eklemek istedikleriniz var m›?
‹stanbul’da yafl›yoruz. Hepimiz istedi¤i-
miz etkinliklere kat›labiliriz ama ço¤u-
muz hep sonraya erteliyoruz. Odam›z›n
düzenledi¤i bu etkinlikler sonray› flimdi
yap›yor. Bir bak›yoruz, belki bir y›ld›r ti-
yatroya gitmemifliz. Ayr›ca bilinen bir
gerçeklik var ki, her fley paylafl›ld›¤› za-
man güzel. Bu etkinliklerimizde sadece
oyun seyretmiyorsunuz ya da yürüyüfl
yapm›yorsunuz. Sizinle ayn› mesle¤i ya-
pan, ayn› sorunlar› paylaflan dostlar›n›zla
fikirlerinizi ve mutluluklar›n›z› paylaflma
imkan› buluyorsunuz. Hayat paylaflt›kça
güzel ve bu amaçla meslek odalar›, sivil
toplum örgütleri var. O halde yeni etkin-
liklerde birlikte olmak ümidiyle, mutlu-
lukla kal›n.

Meslektafllar aras›ndaki
iletiflimi artt›rmak, öte yandan
da sosyal ve kültürel
paylafl›mlar yaratmak ad›na
geziler, yürüyüfller ve tiyatro
organizasyonlar› yapan ‹DO
Sosyal ‹fller Komisyonu, daha
fazla say›da diflhekimine
ulaflma hedefiyle yol al›yor.

Sosyal ‹fller Komisyonu:

Sosyal etkinlikler 
sonray› flimdi yap›yor

Sosyal ‹fller Komisyonu:  (Soldan sa¤a)
Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Akgün, 
Ümit Güneysu, Bora Bilgili, Nermin Erdal
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Deprem kufla¤›ndaki bir ülkede, sürekli
deprem senaryolar›n›n yap›ld›¤› bir kent-
te yaflad›¤›m›za göre, bu konuda halen
yeterli bilincin oluflmamas› flafl›rt›c›. Bu
konuda halk› ayd›nlatacak gerçek çal›fl-
malara sivili toplum kurulufllar› imza at›-
yor. ‹DO Afet ve Çevre Komisyonu da bu
misyonla hareket ediyor. Komisyon So-
rumlusu ve Denetleme Kurulu üyesi
Abuzer Öner, bugüne de¤in gerçeklefltir-
dikleri çal›flmalarla ilgili sorular›m›z› ya-
n›tlad›. 

Afet ve Çevre Komisyonu’nun kurulufl
amac›n› aç›klayabilir misiniz
Amac›m›z afet bilincini yayg›nlaflt›rmak.
Meslektafllar›m›z› sebebi ne olursa olsun,
do¤al, teknolojik veya insan kaynakl› afet-
lerle ilgili teorik ve pratik e¤itimlerle bil-
gilendirmeye çal›fl›yoruz. Afetlere haz›rl›k
e¤itimleri vererek bu konuda yap›lmas›
gerekenleri anlat›yoruz. Bunun d›fl›nda
tüketici olarak kaynaklar›m›z› daha ve-
rimli kullanmak için meslektafllar›m›za
sürekli bilgi aktar›yor ve kendilerini uya-
r›yoruz. Oda dergisinde de çevre ve tüke-
tici bilinciyle ilgili yaz›lar yay›nl›yoruz. 

Afet ve Çevre Komisyonu kuruluflun-
dan bugüne düzenli olarak afete haz›r-
l›k e¤itimleri düzenliyor. Bu e¤itimlerin
geri dönüflünü al›yor musunuz? Mes-
lektafllar›m›z bu e¤itimleri çevrelerinde
uygulayabiliyorlar m›?
‹lk e¤itimleri alan meslektafllar›m›z›n ta-
lepleri do¤rultusunda di¤er e¤itimler
planland› ve buna göre devam ediyor.
Çevrelerine yapt›klar› olumlu katk›lar
dolay›s›yla yeni talepler al›yoruz. Mes-
lektafllar›m›z e¤itimler sonras›nda mu-
ayenehaneler ve evlerinde depreme kar-
fl› önlemlerini ald›klar›n› belirtiyorlar.

‹lave etmek istedikleriniz?
Gündemi takip ederek diflhekimlerini sa-
dece do¤al afetlerden de¤il, insan eliyle
yarat›lan çevre felaketlerinden de koru-
mak için bilinçlendirmeye çal›fl›yoruz.
Meslektafllar›m›z›n artan ilgisiyle çal›fl-
malar›m›za devam edece¤iz. Basit ön-
lemlerin küçük ad›mlar›n olas› tehlike-
lerden korunmada ne kadar önemli oldu-
¤unu biliyoruz. Bu aç›dan da meslektafl-
lar›m›z›n çal›flmalar›m›za kat›l›m›n› bek-
liyoruz. 

Amac›m›z; afet bilincini yayg›nlaflt›rmak

Basit önlemlerin, küçük ad›mlar›n olas›
tehlikelerden korunmada ne kadar önemli 
olabilece¤i, afet e¤itimlerinde s›kl›kla 
vurgulan›yor. Komisyon önce meslektafllar›,
ard›ndan da onlar›n kendi çevrelerinde bu 
bilinci afl›lamalar›na yönelik sürekli e¤itimler
veriyor. 

Afet ve Çevre Komisyonu:

Temel Afet Bilinci (ABCD) E¤itimi: Afete
ilk haz›rl›k e¤itimidir. Afete haz›rl›k plan›
ve deprem tehlike av›n› içerir. Dört saat
süren bu e¤itimde kiflilere, afet sonras›
ilk 72 saatte do¤ru davran›fllarda bulun-
malar› ve çevrelerine yard›m etmeleri
ö¤retilir.
Yap›sal Olmayan Tehlikelerin Azalt›lmas›
(YOTA) E¤itimi: ‹ki saat süren e¤itimde
küçük ad›mlarla ve basit önlemlerle bü-
yük kay›plar›n engellenmesi ö¤retilir. Ya-
p›sal olmayan malzemeler ve sabitleme
konular›nda ayr›nt›l› bilgi verilir. 
Depreme Karfl› Yap›sal Bilinç (DKYB) E¤i-
timi: ‹ki saatlik e¤itimde kiflilere, bilinçli
tercihler yaparak afete haz›rl›kl› olmalar›
ö¤retilir. 
Toplum Afet Gönüllüsü (TAG) E¤itimi: ‹ki
gün süren e¤itim, pratik e¤itim, ilkyar-
d›m ve triyaj› da kapsar. Bu e¤itimler Bo-
¤aziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Arafl-
t›rma Enstitüsü’nün haz›rlam›fl oldu¤u
programlar çerçevesinde verilir.

Afet ve Çevre Komisyonu: Tu¤ba El Cevvadi, Denetleme Kurulu
Üyesi Abuzer Gaffari Öner, Reyhan Oytun Ö¤üt.

‹DO’da verilen temel afet 
e¤itimleri
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Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komisyonu Yönetim Kurulu so-
rumlusu Dr. Diflhekimi Hediye Sözer, e¤itim seviyesini yük-
seltme, bilinçlendirme ve daha iyiyi talep etmek için haz›rla-
d›klar› projelerin toplumun a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunlar›n› çö-
züme ulaflt›racak nitelikte projeler oldu¤unu söylüyor. 

Komisyonunuzun bu dönem hedefleri nelerdi? Bu hedefleri-
nizin ne kadar›n› gerçeklefltirdiniz? 
Toplumda a¤›z ve difl sa¤l›¤› bilincinin geliflmesi ve bu yönde
e¤itimin sa¤lanmas› amac›yla topluma ve bireye yönelik sa¤-
l›k e¤itimleri düzenledik. E¤itmen Diflhekimi e¤itimleri orga-
nize ettik ve e¤itim materyalleri haz›rlad›k. Diflhekimlerinin
temel sa¤l›k hizmetleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerini artt›racak
e¤itim seminerleri düzenledik. Bunun yan›nda koruyucu he-
kimlik çal›flmalar› yapt›k. Bu e¤itimlerle bireyin kendi sa¤l›¤›-
n› koruyabilecek düzeye gelmesini amaçlad›k. 
Ö¤renci, malzeme, program, ö¤renme-ö¤retme süreci ö¤eleri
de ö¤retim sisteminin etkilili¤ini belirler. Bu ö¤elerin etkilefli-
mi s›n›f ortam› ve ö¤retmen taraf›ndan yarat›ld›¤›ndan ve ö¤-
retmenin ö¤retim sürecindeki rolü özel bir önem kazand›¤›n-
dan, okullarda ö¤retmenlere yönelik a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itim-
leri düzenledik.

Bütün bu organizasyonlarda e¤itmen diflhekimleri görev al›-
yor de¤il mi?
‹DO Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤› Komisyonu olarak topluma sa¤l›k

e¤itimi verebilme yeterlili¤i için diflhekimlerine yönelik ‘E¤it-
men Diflhekimi’ kurslar› düzenledik. Bu kurslardan sertifika
alan e¤itmenlerle projeler yürütülüyor. Topluma yönelik sa¤-
l›k e¤itimi vermek üzere düzenlenen e¤itmen diflhekimi kurs-
lar› ile 200 diflhekimi sertifika ald›. Üç gün süren kurslarda
e¤itmenler sa¤l›k e¤itimi ve planlamas›n›, Türkiye’de a¤›z difl
sa¤l›¤› durumunu ve koruyucu uygulama yöntemlerini, fluor,
tükürük testleriyle ilgili teorik ve pratik bilgileri ö¤reniyorlar.
E¤itmenlerin ço¤u aktif olarak sa¤l›k e¤itimlerinde görev al›-
yor. ‹htiyaçlar do¤rultusunda yeni bir e¤itmen kursu düzenle-
nebilir.
Ayr›ca e¤itmen diflhekimleri için bilgilendirici toplant›lar dü-
zenledik. Seminerlerin konular›n› uygulad›¤›m›z anketlerden
ald›¤›m›z verilerle belirledik. Seminerlerde, “A¤›z Sa¤l›¤›m›z,
Genel Vücut Sa¤l›¤›m›z ‹liflkisi”, “A¤›z Difl Sa¤l›¤› Bak›m
Ürünleri”, “Diflhekimi - Hasta ‹letiflimi”, “Di¤er ülkelerde Uy-
gulanan A¤›z Difl Sa¤l›¤› Sigortalar› Örnekleri”, “Engellilerde
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Sorunlar› ve Çözüm Önerileri” bafll›klar›
ele al›nd›.

‹l d›fl›na yapt›¤›n›z e¤itim gezileriniz hakk›nda bilgi alabilir
miyiz?
E¤itmen diflhekimi çal›flmalar› kapsam›nda yer alan uygulama-
lardan biri olan, di¤er illere yapt›¤›m›z e¤itim gezilerinin ilkini
11-14 May›s 2006 tarihlerinde Amasya – Çorum’a düzenledik.
31 e¤itmen diflhekimiyle kat›ld›¤›m›z gezide 625 ö¤renci ve 40

Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›
Komisyonu son iki y›ld›r büyük
bir azim, kararl›l›k ve özveriyle
toplumu ve sa¤l›k çal›flanlar›n›
a¤›z ve difl sa¤l›¤› konular›nda
e¤itiyor, bilinçlendiriyor.
Engelliler komisyonun özel
hedef gruplar› aras›nda yer
al›yor. 

“Yol gösteren 
haritalar 
veriyoruz”

Toplum A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Komisyonu:

komisyonlar
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ö¤retmene a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi ver-
dik. ‹kincisini ise 12-13 May›s 2007 ta-
rihlerinde Bolu/Göynük yöresinde ger-
çeklefltirdik. Bu yöremizde de 1800 ö¤-
renciye a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi verdik. 

“Nostalji Projesi”ni bu dönemde mi
bafllatt›n›z? 
“Nostalji Projesi”ni 2006-2007’de ‹stan-
bul’da yürüttük. Okulda a¤›z ve difl sa¤-
l›¤›n›n kazan›lmas› ve gelifltirilmesi için
uygulad›¤›m›z projede e¤itmen diflhe-
kimleri mezun oldu¤u ilkö¤retim oku-
lu’nda e¤itimlere kat›ld›lar. Bu sayede,
ilkö¤retim okullar›nda okuyan çocuklara
yönelik genifl kapsaml› bir a¤›z difl sa¤l›-
¤› e¤itim program› gelifltirildi. Proje, ‹s-
tanbul Diflhekimleri Odas›’n›n düzenle-
di¤i kurslarda e¤itmen sertifikas› alan
diflhekimlerine ilan edildi. E¤itmen difl-
hekimleri mezun olduklar› 23 ilkö¤retim
okulunda bu projeyi yürüttüler. 

Bu dönem bafllayan çal›flmalar›n›zdan
biri de engellilere yönelik a¤›z ve difl
sa¤l›¤› çal›flmalar›. Bu çal›flmalar›n›z
nas›l bafllad›?
Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün verilerine
göre her sekiz kifliden birinin engeli var.
Engellilerin a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunlar›
göz ard› edilemeyecek kadar çok.
Çal›flmalar›m›za farkl› engel gruplar›n-
dan 16 okulda, 20 e¤itmen diflhekimiyle
‘Engellilerde A¤›z Difl Sa¤l›¤› E¤itim
Program›’yla bafllad›k. Bu çal›flmalar
kapsam›nda ‹stanbul ilinde farkl› engel
gruplar›n›n e¤itim gördü¤ü ilkö¤retim
okullar›nda okuyan yaklafl›k 15 bin kifli-
ye ulaflmay› hedefledik. Engelli çocukla-
r›n ve ailelerinin, okul çevresinde de ö¤-
retmenlerinin a¤›z difl bak›m› yönünden
bilinçlendirilmeleri amac›nday›z. Çal›fl-
malar› yürüttü¤ümüz diflhekimi arka-
dafllar›m›z bu konuyla ilgili özel e¤itim
ald›lar. Ayr›ca bu çal›flmalarda bilginin
hedef kiflilere en üst düzeyde kazand›r›l-
mas› için haz›rlad›¤›m›z e¤itim mater-
yallerini kullan›yoruz. 

Engellilere yönelik e¤itimin içeri¤in-
den de k›saca bahseder misiniz?
Önce a¤›z bak›m› gereklili¤ini vurgula-
yan e¤itimleri ebeveyn ve e¤iticilere ve-
riyor, çocuklar için koruyucu tedavilere

a¤›rl›k vermelerini istiyoruz. A¤›z difl
sa¤l›¤› hizmetlerinden yararlanabilmele-
rinde yol gösterici haritalar› veriyoruz.
A¤›z bak›m›n› kendi kendine yapabilen
engelli çocuklar›n, e¤itici drama etkin-
likleriyle, bu al›flkanl›klar›n› ömür boyu
sürdürmesini sa¤lamaya çal›fl›yoruz. 
Kendi a¤›z bak›m›n› k›smen yapabilen
ve tamamen yard›mc› taraf›ndan sa¤lan-
mas› gereken baz› çocuklar›n özellikle
aile ya da bak›c›lar›n›n e¤itimine a¤›rl›k
veriyoruz.

Diflhekimi kontrolü de önemli olmal›.
Elbette. A¤›z difl sa¤l›¤› sorunlar› nede-
niyle hayati risk yaflayabilirler. Davran›fl
yönetimi teknikleriyle kontrol alt›na al›-
n›p difl tedavisi gerçeklefltirilemeyenler
için anesteziyoloji ve reanimasyon uz-
man hekiminin sorumlulu¤unda sedas-
yon ya da genel anesteziyle difl tedavile-
ri yap›lmak zorunlulu¤u olanlar›n tedavi
ihtiyac› karfl›lanmal›. Engelli bireylerin
a¤›z difl tedavilerinin yap›labilece¤i ayr›
bir merkez kurulmas› gerekti¤ini her f›r-
satta yetkililere anlatt›k. Üniversite des-
te¤i, yerel yönetimlerin iflbirli¤i, ilgili ku-
rum ve kurulufllar›n iflbirli¤i, bireylerin
a¤›z sa¤l›¤›n›n temini için gerekli olanla-
r› yerinde ve zaman›nda maliyetlerini
karfl›layarak yerine getirilmeli.
25 May›s 2007’de Resmi Gazete’de ya-
y›nlanan tedavi yard›m›na iliflkin uygula-
ma tebli¤ine göre, yüzde 40 ve üzerinde
özürlü kifliler belgeleriyle difl tedavileri

için tüm sa¤l›k kurum ve kurulufllar›na
veya serbest diflhekimlerine baflvurabili-
yor, tedavi yard›m› alabiliyor. Engelli ai-
lelerinin, sosyo ekonomik sorun yaflama-
dan, çocuklar› için bu imkan› kullanarak,
a¤›z difl sa¤l›¤› sorunlar›n› çözmesi ve bu
haktan yararlanmas› gerekir. 

Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komisyonu
baflar›l› organizasyonlara imzas›n› at-
t›. Bu baflar›lar›n arkas›nda yatan di-
namik hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Komisyonumuz büyük bir azim, kararl›-
l›k ve özveriyle toplumu ve sa¤l›k çal›-
flanlar›n› bilinçlendiren ve e¤itimini sa¤-
layan projeler yürütmüfltür. Bu dönemde
de hedeflerimizi gelifltirerek daha yuka-
r›lara tafl›d›k. E¤itim seviyesini yükselt-
me, bilinçlendirme ve daha iyiyi talep et-
mek için üretti¤imiz her proje toplumun
a¤›z difl sa¤l›¤› sorunlar›n› önemli ölçü-
de çözüme ulaflt›racak niteliktedir.
Bu dönem komisyonumuzda uzun y›llar
birlikte çal›flt›¤›m›z arkadafllar›m›z oldu-
¤u gibi, aram›za yeni kat›l›mlar da oldu.
Hedefledi¤imiz çal›flmalar› baflarmak
mutluluk verici. Baflar›l› çal›flmalar›m›z-
da birlikte çal›flma ruhuyla hedeflere sa-
hip ç›kan kiflisel becerilerin katk›s› var.
‹çimizde yer alan herkes, ihtiyaç duyul-
du¤unda gönüllü çal›flan k›ymetli insan-
lar. Etkin bir iletiflimin sa¤lanmas›, kar-
fl›l›kl› anlay›fl, güven, farkl›l›klar›n pay-
lafl›lmas›, karfl›l›kl› yard›mlaflma, uzlafl-
ma, yeni fikirler üretmemizi sa¤lad›.

Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komisyonu: (soldan sa¤a) Reyhan Oytun Ö¤üt, Sibel Çevikel
Özavc›, Özgül Ünsal Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hediye Sözer, Özgür Tutucu,
Çetin Dan›fl, Ümit Yurdakul.
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Özlük Haklar› Komisyonu Yönetim Ku-
rulu Sorumlusu M. Tar›k Tuncay, mes-
lektafllar›m›z›n mesleklerine sahip ç›k-
malar› gerekti¤ini söyleyerek, “Yoksa
gerek reklam konusunun yaratt›¤› hak-
s›z rekabet ortam› gerekse toplu serma-
yenin yat›r›mlar› karfl›s›nda bundan en
büyük zarar› muayenehanelerinde tek
bafllar›na çal›flan hekimlerin görece¤i
aflikard›r” diyor.

Özlük Haklar› Komisyonu’nun bu dö-
nem gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar› k›sa-
ca de¤erlendirir misiniz? Hedefleriniz
nelerdi? Ne kadar›n› gerçeklefltirdiniz?
Özlük haklar› komisyonu olarak geçmifl-
te eksik kalan yönleri araflt›rd›k. Bu kap-
samda, kamuda çal›flan diflhekimleriyle
iliflkilerimizi güçlendirme karar› ald›k.
Yüzy›llard›r köklü bir bürokrasi gelene¤i

olan ülkemizde bu çal›flmalar›m›za bafl-
larken öncelikle devlette çal›flan ve yö-
neticilik yapan meslektafllar›m›z› ziyaret
ederek, ‹DO olarak yapmak istedikleri-
mizi aktard›k. Daha sonra bu kapsamda
meslektafllar›m›zla çeflitli vesilelerle
kahvalt›, dan›flma toplant›s›, özel ziya-
retler, yemek vb. toplant›lar düzenleye-
rek sorun ve taleplerini dinledik. Yöne-
tim olarak göreve geldi¤imizde gördük ki,
kamuda çal›flan meslektafl oran›m›z ol-
dukça düflük. ‹stanbul gibi bir metropolde
kamu, sadece 355 diflhekimiyle 12 mil-
yonluk bir nüfusa hizmet vermeye çal›fl›-
yordu. Bu oldukça gülünç, hatta ac›nacak
bir durumdu. O yüzden, bu konuyu yöne-
timde oldu¤umuz ilk diflhekimli¤i haftas›
olan Kas›m 2006’da haftan›n ana temas›
yaparak bas›n aç›klamas› ve radyo/tele-
vizyon röportajlar›yla gündeme getirdik.

Bizim bu hakl› sesleniflimiz gerekli mer-
cilerde yans›mas›n› bulmufl olmal› ki,
ilerleyen tarihlerde ‹stanbul genelinde
de¤iflik zamanlarda yaklafl›k 350 kiflilik
kadro aç›ld›. Bu say›n›n da a¤›z difl sa¤-
l›¤› hizmeti vermek için yeterli oldu¤unu
düflünmüyoruz. Ancak bu aç›¤›n, yeterli
tesis ve altyap› sorunlar›n›n halledilme-
sinden baflka flekillerde de, farkl› yön-
temlerle afl›labilece¤ini düflünüyoruz.

Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z en
fazla hangi konuda yak›n›yorlar?
Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n s›-
k›nt› ve yak›nmalar› çal›flt›klar› kurum,
pozisyonlar› ve yafl ile geçmifl dönemde-
ki pozisyonlar›na göre farkl›l›klar göste-
riyor. Ancak temel s›k›nt›lar olarak, ro-
tasyon sistemiyle çal›flanlarda çal›flt›kla-
r› kliniklere göre ifl yükü bask›s›, yeni
ifle bafllayan meslektafllar›m›zda (657-
4/B) sözleflmelerinin uzun süreli olup ol-
mayaca¤›na dair s›k›nt›lar, kadrolar›n
süratle al›nmas›ndan ötürü, geçici de ol-
sa altyap› tedarikinde yaflanan gecikme-
ler neticesinde, çal›flma flartlar›nda olu-
flan s›k›nt›, kamuda nöbet sistemine ge-
çerek a¤›z-difl sa¤l›¤› konusunda saat
08.00- 23.00 saatleri aras› hizmet veril-
meye bafllanmas›yla yaflanan güvenlik
ve uygulama s›k›nt›lar›, hasta yükünden
ötürü oldukça artan, hekim bafl› ifl orta-
lamalar›n›n son üç y›l içerisinde inan›l-
maz bir ivmeyle yükselifli sonucu oluflan
ifl yükü bask›s›, kamu+serbest çal›flmay-
la sadece kamu çal›flmas› yapanlar ara-

“Mesle¤imize hep 
birlikte sahip ç›kal›m”
Gerek özel gerekse kamuda çal›flan diflhekimlerinin mevcut 
haklar›n› korumak, bu anlamda meslektafllar›m›z› 
bilgilendirmek ve aralar›nda ç›kan muhtelif hak kay›plar›na
neden olan sorunlar› çözüme ulaflt›rmak gibi görevleri olan
Özlük Haklar› Komisyonu, gelecek dönemde rotas›n› toplu
çal›flma yerlerinde oluflan sorunlara çevirecek. 

Özlük Haklar› Komisyonu:

Özlük Haklar› Komisyonu: Yönetim Kurulu üyesi M.Tar›k
Tuncay, Meltem Güneysu, A. Cüneyt Besler, Songül
Yarg›c›, Cengiz Morgil.
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s›nda, katsay› fark›ndan ötürü do¤an,
uygulamada etik olarak çok do¤ru bu-
lunmas›na ra¤men oluflan statünün her
zaman sürdürülememesi veya mevcudu
yans›tmas›, SSK’dan kadro nakli olanlar-
da sosyal ve ekonomik bazl› yan ödeme-
lerde hak kay›plar› gibi farkl› noktalarda
sorun ve taleplerini dinledik... 
Dönemimiz içerisinde bir de maalesef,
yönetici pozisyondaki bir meslektafl›-
m›zla, mesle¤ini personel olarak icra
eden bir meslektafl›m›z aras›ndaki çok
üzücü bir vak’a yafland›. Öncelikle he-
kimlik eti¤iyle kabul edilemeyecek, son-
ra da devlet ciddiyetiyle ba¤daflmayan
bu müessir fiilden ötürü olay, Odam›z di-
siplin kurullar›na da yans›d›. 
Dile¤imiz, yöneticilik yapan meslektafl-
lar›m›z›n sorunlar›n› konumlar›na yak›-
fl›r üslup ve ciddiyet içerisinde halletme-
leri, meslektafllar›m›z›n da hak ararken
yönetici amirleriyle iliflkilerinde resmi-
yet ve ciddiyete dikkat etmeleri...

Özel Sektörde çal›flan meslektafllar›-
m›z en fazla hangi konuda yak›n›yor-
lar? 
Çal›flma flartlar›ndaki a¤›rl›k, ifl güven-
cesi olmamas› ile ödeme ve hak ediflleri-
nin tahsilat›nda yaflanan s›k›nt›lar, gece
nöbetlerinde fazla nöbet ve düflük ücret-
ler, baz› yerlerde 08.00-19.00 aras› çal›fl-
ma, baz› kurulufl bünyelerinde vergi vb.
tüm sorumluluklar›n meslektafllara yük-
lenmesi, flirket ortakl›¤›na küçük hisse-
dar olarak kar›flan ancak sorun olunca
ortakl›ktan ayr›lamad›¤› gibi, flirketi fes-
hetmek için de y›llarca u¤raflmak zorun-
da kalmak vb. konularda s›k›nt›lar› var.
Ayr›ca baz› kurulufllarda bedeli kendile-
rinden tahsil edilerek hekimlerden mes-
leki mali mesuliyet sigortas› yapt›rmala-
r›n›n talep edilmesi durumu var. Bunun
kesinlikle karfl›s›nday›z.

Kamuda ve özel sektörde çal›flan mes-
lektafllar›m›z› karfl›laflt›rd›¤›n›zda, ça-
l›flma koflullar› aç›s›ndan ortak nokta-
lar var m›? Bunlar neler?
Ortak noktalar var. Bunlar özellikle 457-
4/B kadrosunda olan meslektafllar›m›z-
da bafllad›. ‹fle bafllad›klar› andan itiba-
ren kamunun yeni çal›flma felsefesiyle
ve gece nöbetleriyle tan›flt›lar. Bu uygu-

lamalarda çal›flanlar aras›nda hakkani-
yet uygulamas› gözetilmekle beraber,
kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n yeni
tan›flt›¤› bir durum bu. Özel sektörde de
çal›flan meslektafllar›m›zdan ciddi per-
formans rakamlar› talep ediliyor veya
bulunduklar› hastane içerisindeki difl
bölümünü Dolar/Euro gibi yabanc› para
birimleriyle kiralamalar› istenebiliyor.
SGK (SSK) sigortalar› yat›r›lm›yor (he-
kim bunu ancak ayr›l›rken veya hastane
bat›nca ö¤reniyor).

Son y›llarda sa¤l›k alan›na yap›lan
müdahaleler meslektafllar›m›za nas›l
yans›d›; bu konuyu hem kamu hem de
özel kesimde çal›flan meslektafllar›m›z
aç›s›ndan de¤erlendirebilir misiniz?
Kanaatimce kamudaki meslektafllar›-
m›zda performans sistemiyle bafllayan
verimlilik art›fl› art›k sistemi tehdit eder
s›n›rlara yaklaflt›. Çünkü meslek hastal›-
¤› flikayeti olan meslektafllar›m›zda art›fl
oldu¤u duyumlar›n› al›yoruz. Maalesef
bize baflvurmad›klar› için bu durum hak-
k›nda müdahil olam›yoruz. Ancak bu du-
rum, kamu kayna¤›n›n do¤ru kullan›m›
(insan gücünün de¤erlendirilmesi) yö-
nüyle bak›ld›¤›nda gelecekte ciddi bir
tehlike oluflturacakt›r. fiöyle aç›klamak
isterim: Bak›n art›k savafllarda; düflman
kuvvetini öldürmek yerine sakat b›rak-
mak veya yaralamak tercih ediliyor. Se-
bebi, bu duruma düflen kiflilerin öncelik-
le ve uzun süreli tedavi ve bak›m gerek-
lili¤iyle çal›flmalar›n›n sa¤lanmas› ve bu
sürede topluluk içerisinde oluflan moral
bozuklu¤u/isteksizli¤in giderilmesi yeri-
ne karfl› tarafta çok daha fazla sorun ya-
ratmas›...
fiimdi göz ard› edilen karpal tünel sen-
dromu, bel/boyun f›t›klar› vb. meslek
hastal›klar› zaman geçtikçe t›pk› savafl
alan›ndaki bu tip yaral›lar gibi uzun sü-
reli ifl görememezlik, at›l insan gücü, er-
ken emeklilikle muhataplar› ve di¤er ça-
l›flanlarda psikolojik etkilere yol açabile-
cektir. ‹flte bu noktada sözleflmeli çal›-
flanlar›n sosyal güvenceleri maalesef,
sözleflmelerinden de anlafl›laca¤› üzere
daha k›s›tl›. Çal›flan meslektafl›m bu se-
beple örne¤in daha az ifl yüküne sahip
bir yere geçmek isterse maalesef bu da
mümkün de¤il. Direkt olarak sözleflmesi

feshedilecek. Örne¤in efl durumu/çocu-
¤unun e¤itimi vb. flartlarla tayin isteme
haklar› yok.
Özelde yaflanan durum ise tam bir yat›-
r›m örne¤i; hekim, direkt olarak “anl›k”
cirosuna bak›larak de¤erlendiriliyor. Bu
da doktorlu¤un temelinde yer alan, insa-
na hoflgörüyle, severek yaklafl›p tedavi
etme flartlar›n› ortadan kald›ran bir etik
bozukluk getiriyor. ‹flte bunun sonucun-
da da sadece bizim branfl›m›zda de¤il,
di¤er branfllara karfl› da halkta gözlemle-
nen hekime sayg› ortadan kalk›yor. 
Bu temel prensip ortadan kalkt›¤› için
yap-tak vb. bir durum oluflturuyor ki iflte
sadece difl branfl›nda çal›flan ve belirli
bir say›n›n üzerinde hekim çal›flt›ran ku-
rulufllarda bu, flayet yönetim zafiyetiyle
de birleflirse bu yerlerin batmas› ekono-
mik sermayesinin de (gerek insan ve ge-
rek donan›m gücü) yabanc› büyük yat›-
r›mc› kurulufllar ile fonlara geçmesi gibi
bir tehlike getiriyor. Bu durumda çal›-
flanlar yönünden bak›ld›¤›nda maalesef
tek kazançl› ç›kan bu kurulufllarda yük-
sek ücretlerle görev alacak dan›flman he-
kimler olacak. 

‹lave etmek istedikleriniz?
Önümüzdeki dönemde özlük hakk› sorun-
lar›n›n tamamen toplu çal›flma yerlerinde
oluflan sorunlara dönük olaca¤›n› anlafl›l›-
yor maalesef. ‹flte bu yüzden meslek bir-
liklerinin özel-kamu ayr›m› gözetmeksi-
zin meslektafllar›m›z›n tamam›n›n kat›l›-
m›yla çal›flmalar›n› çeflitlendirmeleri ve
mesleklerine sahip ç›kmalar› gerekecek-
tir. Yoksa gerek reklam konusunun yarat-
t›¤› haks›z rekabet ortam› gerekse toplu
sermayenin yat›r›mlar› karfl›s›nda bun-
dan en büyük zarar› muayenehanelerinde
tek bafllar›na çal›flan hekimlerin görece¤i
aflikard›r. Bu sürecin sonucunda kapanan
muayenehanelerin yerini toplu çal›flma
birimlerinin almas› kaç›n›lmazd›r. 
Ancak toplumun bir parças› olan biz he-
kimler, kötü bir al›flkanl›k olan ve toplu-
mumuzda s›k karfl›lafl›lan “b›rak, baflka-
s› yaps›n, devlet yaps›n vb.” söylem ve
beklenti içinde olmamal›, bireysel an-
lamda her birimizin sorumlulu¤u oldu-
¤unu unutmamal›y›z. Aksi taktirde mes-
leki  kayg›lar›m›z›n ötesinde toplumsal
sorunlara da taraf olaca¤›m›z aflikard›r.



komisyonlar

Kurumsal bir derginin periyodik anlam-
da zaman›n› aksatmadan, üstelik her de-
fas›nda ayn› ya da daha fazla sayfada, gi-
derek çeflitlenen bir içerik ve  görsel
zenginlikte ç›kmas› en profesyonel ya-
y›nc› flirketlerin bile kolay kolay gerçek-
lefltiremeyece¤i bir durumken IDO Dergi
bunu uzun zamand›r baflar›yor. Bas›n
Yay›n Komisyonu üyeleri, Turgay Ak-
gün’ün baflkanl›¤›nda demokratik ve ka-
t›l›mc› bir paylafl›m ortam›nda Dergi’nin
içeri¤ine karar veriyor, bunun haz›rlan-
mas›na katk›da bulunuyor, daha iyi bir
dergi hedefiyle özverili çal›fl›yor. Güzel
olan, komisyon toplant›lar›nda profesyo-
nel kariyerlerinin yan› s›ra baflka baflka
flapkalar da tak›yor olmalar›; editör,
araflt›rmac›, muhabir, redak-
tör vs. Üstelik

canla baflla, keyifle üsteleniyorlar bu rol-
leri. Onlar›n performanslar›n› okuyucu
de¤erlendiriyor. Okurdan gelen “elinize
sa¤l›k” geri dönüflleri bütün o yorgunlu-
¤a de¤iyor. 
Maalesef flimdi bu cabbar ekipten bir fi-
re var: Komisyon baflkan› Turgay Akgün
iki y›ld›r baflkanl›k yapt›¤› komisyonda-
ki misyonunu tamamlad›¤›n› düflünerek
görevi Genel Kurul’la birlikte baflka bir
meslektafl›na devredecek. Ayn› zamanda
yönetim kurulu üyesi olan Turgay Ak-
gün müzik ve foto¤rafç›l›¤a daha fazla
zaman ay›racak anlafl›lan. Komisyon
üyeleri ad›na Dergi arac›l›¤›yla kendisi-
ne de¤erli katk›lar›ndan ötürü teflekkür
ediyor, baflar›lar diliyor, bu kez teybimi-

zi ona uzat›yoruz. 

Bas›n Yay›n Komisyonu iflleyifli hak-
k›nda bilgi verir misiniz?
‹stanbul Diflhekimleri Odas› Yönetim
Kurulu’na ba¤l› olarak, Yönetim Kurulu
ile koordine çal›flan, diflhekimli¤i mesle-
¤i, sa¤l›k, yönetmelikler ve güncel konu-
larla ilgili haberleri, Oda çal›flmalar›n›,
etkinliklerini meslektafllar›m›za duyura-
bilmek, onlar› bilgilendirebilmek için iki
ayda bir ç›kan, yerel süreli yay›n olarak
adland›r›lan dergimizi yapmak için u¤-
raflan bir komisyonuz.
Her Çarflamba günü akflam saatlerinde
bafllay›p geç saatlere kadar süren toplan-
t›larla, öncesinde planlama ve içerik
oluflturma, sonra üretim ve de¤erlendir-
me, daha sonras›nda da dergiyi bask›ya
haz›rlama ve en sonunda da bas›m iflle-
minden sonra da¤›t›m ile görevimiz bi-
ter. Asl›nda “biter” de¤il, “bitmez”…
Çünkü daima bir sonraki derginin plan-
lamas› ve haberlerin toplanmas› için ça-
l›flmalar devam eder. Özellikle sa¤l›k po-
litikalar›yla ilgili, son senelerde ülkemiz-
de yaflanan yo¤un ve hareketli gündem
ifllerimizi oldukça zorlaflt›rd›. 

Hükümetin istikrarl› ve bilinçli bir sa¤-
l›k gündemi oluflturamamas› bize sü-
rekli de¤ifliklik ve zaman s›k›nt›s› ola-
rak yans›d›. 
‹ki ayda bir ç›kmak zamansal olarak
belki uzun bir çal›flma rahatl›¤› flek-

Bas›n Yay›n Komisyonu:

Turgay Akgün

Yazmay›, üretmeyi, araflt›rmay› ve paylaflmay›
seven diflhekimlerinden oluflan Bas›n Yay›n 
Komisyonu Üyeleri, Dergi’yi bugün geldi¤i 
noktaya tafl›ma konusunda azimle çal›flt›. 
Okunurluk, süreklilik ve ilgi çekicilik ad›na 
Dergi’nin epey yol kat etti¤ini okurlar söylüyor. 
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“Zamanla ve 
kendimizle 
yar›fl›yoruz”
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linde alg›lanabilir, ama genelde komis-
yon arkadafllar›m›n yüksek tempolu ve
özverili çal›flmalar› sonucunda dergi eli-
nize gecikmeden ulafl›yor.

Komisyon nas›l, kimlerden oluflur?
Yazmay›, üretmeyi, araflt›rmay› ve pay-
laflmay› seven diflhekimlerinden... Mes-
lektafllar›m›z gönüllü olarak mesailerini
ve emeklerini bizlerle paylafl›rlar. Ama-
tör bir ruhla ama mesle¤imizin bize ka-
zand›rd›¤› profesyonel düflünceyle Oda-
m›z ve dergimiz için çal›fl›r›z. Bu arada
profesyonel destek de al›yoruz. Sözlefl-
meli olarak çal›flan bir ajans›m›z ve mat-
baam›z var. Tüm veriler toplan›p haber-
ler yap›ld›ktan sonra ajanstaki arkadafl-
lar›m›z bunlar› dergi format› içine foto¤-
raflar›yla birlikte yerlefltirirler. Kontrol-
lerden sonra da onay al›nd›¤›nda bas›m
aflamas›na geçerler.
Toplant›lar›m›zda sürekli bizimle birlik-
te ajanstan bir arkadafl bulunur. Uzun
süredir birlikte çal›flt›¤›m›z sevgili Türk-
flan Karatekin’e profesyonel bilinçle
olumlu katk›lar›ndan dolay› teflekkür et-
mek isterim.
Gizli bir kahraman›m›z daha var: Oda
bünyesi içinde çal›flan sevgili Ça¤la Of-
las. Dergi sekreteri olarak gelen tüm ve-
rileri düzenleyip her birimize da¤›tma-
n›n yan›nda randevu ayarlamadan, fo-
to¤rafç› tedarikine, haber yazmadan
kaynak bulmaya, yaz›lar gecikmesin di-
ye büyük bir sab›r ve nezaketle bizleri
uyarmaya kadar her fleyimize koflturur.

“Di¤er komisyonlara sorulan, yapt›¤›-
n›z etkinlikler nelerdir?” sorusu san›-
r›m size pek uygun olmuyor, çünkü za-
ten dergi ile yap›lanlar aç›kça görülü-
yor. O zaman dergideki yeniliklerden
k›saca bahseder misiniz? 
Evet, bizim etkinliklerimiz yaz›l›, bas›l›
ve kal›c› olarak her muayenehanede
Dergi ad› alt›nda yerini al›yor. Genelde
rahat okunabilen, ama “okunabilen” bir
dergi için çal›flt›k. Meslektafllar›m beni
affetsin, çünkü önceleri “jelatininden da-
hi ç›karm›yorum”,”valla, bilmiyorum,
geldi mi”, ya da “ben okumam, hastala-
r›m bakar” fleklinde ilk bafllarda ald›¤›-
m›z yorumlar›n daha sonralar› bizi tefl-
vik edici elefltirilere döndü¤ünü gördük.

Dergi’nin bilimsel yönünü, meslektaflla-
r›m›zdan gelen öneriler do¤rultusunda,
sevgili hocalar›m›zla yapt›¤›m›z görüfl-
meler ›fl›¤›nda muayenehane prati¤ine
yönelik planlad›k.
Dergi’nin sadece bizim de¤il tüm meslek-
tafllar›n dergisi oldu¤u sav›yla “sizlerden”
sayfas›n› koyduk. An›, fliir, serbest yaz›,
resim, foto¤raf gönderen meslektafllar›-
m›z›n bu iletilerine yer verdik. Yani d›fla
aç›lmay›, interaktif bir çal›flmay› hedefle-
dik. Ayr›ca yine bu düflünce paralelinde
“kuflaktan kufla¤a diflhekimleri” yaz› dizi-
si olufltu. Aileden diflhekimi meslektaflla-
r›m›z düflüncelerini ve an›lar›n› bizlerle
paylaflt›. ‹lgi çekti¤ini san›yorum.
Eski say›larla flimdiki say›lar›n format ve
içeri¤ine bak›ld›¤›nda temel farkl›l›kla-

r›n belirgin oldu¤u, özellikle dizayn ve
renkler aç›s›ndan göze çarpar. Görsel
ö¤elere daha a¤›rl›k verdik. Ajansla ya-
p›lan anlaflma sonucu foto¤rafç› temini
her etkinli¤in haberinin yan› s›ra görsel
olarak da sayfalara tafl›nmas›na imkan
verdi. Kapak format› da de¤iflime u¤ra-
yanlardan. Temel konunun yan› s›ra içe-
rik bilgilerini de kapa¤a tafl›d›k. Sade
ama nefleli, renkli, c›v›l c›v›l bir dergi
ç›kt› ortaya.

Yapamad›klar›n›z ve eklemek istedik-
leriniz…
Ohooo…  O kadar çok fley var ki… Zaman-
la çal›fla çal›fla insan konuya daha vak›f
oluyor. 
Almanlar›n bir laf› vard›r, “Al›flt›rma in-
san› usta yapar” derler. Gerçekten de
her say› bir öncekinden daha fazla bir
de¤erlendirme ve tecrübe edinimiyle da-
ha hofl bir biçimde ortaya ç›kt›. Bu ruhla
çal›flt›k. Bu sadece benim gayretimle de-
¤il, tüm Yönetim Kurulu’nun, komisyon
arkadafllar›m›n, ajans›n, çal›flanlar›m›-
z›n özveri ve azimleriyle oldu. Herkese
çok teflekkür ederim. 
Zaman› geldi çok s›k›ld›k, gerildik, tar-
t›flt›k. Zaman› geldi güldük, e¤lendik, ke-
yif ald›k. Dergiyi elimize ald›¤›m›zda

yorgunlu¤umuzun yüzümüze yans›yan
çizgileri baflarman›n verdi¤i memnuni-
yete döndü. Hele d›flar›da, çeflitli toplan-
t›larda sevgili meslektafllar›m›z›n yap›c›
elefltirileri ile be¤enileri benim için, biz-
ler için inan›lmaz bir duygu ve mutluluk
kayna¤› oldu.
Son söz olarak, daha iyisi ve daha ilerisi
için hep beraber, mesleki birlik ve azim
içinde zamanla ve kendimizle yar›flta-
y›z…

Bas›n Yay›n Komisyonu Üyeleri: Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Akgün, Süha Sertabipo¤lu,
Ça¤la Oflas, P›nar Ezerler ‹zar, Müge Özar›, Türkflan Karatekin, Sevil Tu¤lu Arslan,
Y. Füsun fieker Karagören.

Dergi’nin bilimsel yönünü, meslektafllar›m›zdan 
gelen öneriler do¤rultusunda, sevgili 
hocalar›m›zla yapt›¤›m›z görüflmeler ›fl›¤›nda
muayenehane prati¤ine yönelik planlad›k.
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‹skemik kalp hastal›klar›
ve diflhekimli¤i

K oroner arter hastal›klar› (ya da is-
kemik kalp hastal›klar›) ölümle-
rin en baflta gelen nedenidir. ‹s-

kemik kalp hastal›¤› olgular›nda da¤›l›m
yaklafl›k %55 oran›nda anjina pektoris,
%25 myokard infarktüsü ve %20 ani
ölüm olarak görüntü verir. De¤iflen ya-
flam ve beslenme düzeninin de etkisiyle
iskemik kalp hastal›klar› en s›k karfl›la-
fl›lan hastal›klar haline gelmifltir ( 2, 4, 8, 32). 
Diflhekimi, iskemik kalp hastal›¤› olan
hastalarla çal›fl›rken bu hastal›¤a ba¤l›
olarak geliflen ve acil giriflim gerektiren
sorunlarla karfl›laflabilir. Olas› sorunlar
diflhekiminin tedavi öncesinde gerekli
önlemleri almas› ve tedavi s›ras›nda gös-
terece¤i özenle kontrol alt›na al›nabilir
(3, 6, 7, 14, 15, 17, 21, 29, 30).

Bu hastalarda tedavi planlan›rken sade-
ce tedavi s›ras›nda ç›kabilecek t›bbi so-
runlar de¤il, hastan›n kulland›¤› ilaçlar›n
oral yan etkileri ve kullanaca¤› ilaçlarla
olabilecek etkileflimi de göz önüne alma-
l›d›r (1, 10, 12, 23, 26, 31, 32, 33) .
Muayenehaneye gelen hastan›n t›bbi hi-
kayesinin al›nmas› tedavi plan›n›n bafl-
lang›ç aflamas›d›r. Buna göre, diflhekimi

uygulamaya iliflkin endiflesi oldu¤unda
hastan›n doktoruyla iletiflime geçebilir.
Hasta t›bbi hikayesinde iskemik kalp
hastal›¤› ya da anjina pektoris nedeniyle
ilaç kulland›¤›n› belirtebilece¤i gibi, has-
tal›¤›n›n ismini bilemeden sadece kul-
land›¤› ilaçlar› gösterebilir. Diflhekimi
gerekli önlemleri alabilmek için hastal›k
semptomlar›na ve kullan›lan ilaçlara ilifl-
kin bilgi sahibi olmal›d›r (23, 25, 31, 32, 35).

Koroner arter hastal›klar› 
(‹skemik kalp hastal›klar›) 
nas›l oluflur?
Kalbin kan gereksinimi ile bu gereksini-
min karfl›lanmas› aras›nda dengesizlik
oldu¤unda iskemik kalp hastal›¤› oluflur.
Kalp kas›n›n beslenmesi (oksijenlenme-
si) bilindi¤i gibi kalbe özel koroner da-
marlar ile olur. Ateroskleroz (damar sert-
li¤i) ya da baflka bir nedenle koroner da-
marlar›n daralmas› ya da t›kanmas› kalp
kas›na (miyokarda) gelen kan miktar›n›n
azalmas›na neden olur. Böylece kalbin
oksijen gereksinimi sa¤lanamaz ve bu
durum iskemiye (dokunun kanlanama-
mas›) neden olur.(2, 14, 17, 25, 29, 35).

Anjina pektoris nedir?
Anjina pektoris, kelime anlam› olarak
gö¤üs a¤r›s›n›n Latince karfl›l›¤›d›r. ‹s-
kemik kalp hastal›¤› ya da koroner da-
mar hastal›¤› olarak tan›mlanan olgu-
larda iskemiye ba¤l› olarak anjina pek-
toris görülür. A¤r›, bask›, s›k›flma veya
yanma tarz›nda olup genellikle efor ve
emosyonel stresle ortaya ç›kar. Ço¤un-
lukla gö¤üs kafesi ve sternum alt›nda
duyumsanan a¤r› sol kola,bazen her iki
kola, sol omuza, s›rta, çeneye, difletleri-
ne, kula¤a yay›labilir. Anjinal a¤r›ya ba-
zen bulant›, nefes darl›¤›, terleme gibi
semptomlar efllik edebilir (2, 13, 17, 25, 29, 32,

35).
Anjina pektoris, farkl› tedavi stratejileri-
ne sahip olan stabil ve anstabil (stabil ol-
mayan) flekilleri ile tan›mlan›r. 
Stabil anjin koroner damarlar›n biri ve-
ya birkaç›n›n k›smi daralmas›na ba¤l›
geliflir. A¤r›, kural olarak egzersiz, stres
veya fazla yemek yeme sonucunda olu-
flur. Egzersiz anjini olarak da tan›mla-
n›r. Önceden tahmin edilebilir, dinlen-
meye ve ilaç tedavisine yan›t verir. 
Anstabil anjin de ise koronerlerdeki da

De¤iflen yaflam ve beslenme
düzeninin etkisiyle iskemik kalp
hastal›klar› en s›k karfl›lafl›lan
hastal›klar haline geldi. Bu yüzden
diflhekimlerinin iskemik kalp
hastal›klar›n›n belirtileri, 
tedavilerinde kullan›lan ilaçlar ve
oral yan etkileriyle, bunlar›n
diflhekimli¤inde kullan›lan ilaçlarla
olan etkileflimleri hakk›nda bilgi
sahibi olmalar› gerekir. 
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ralma ciddi boyutlardad›r. Buna ba¤l›
olarak;
• A¤r› s›k s›k ve öngörülemeyen bir an-

da ortaya ç›kar, progresif olarak daha
kötüye gidebilir ve dinlenirken de or-
taya ç›kabilir. Anstabil anjin, stabil
anjin ile myokard infarktüsü aras›nda
yer alan klinik bir sendromdur. 

• Bu durumdaki hastalarda ani ölüm,
aritmi ve infarktüs riski vard›r. 

Hasta hangi ilaçlar› kullan›yorsa
anjina pektoris tan›s› 
akl›m›za gelir?
Nitrat grubu ilaçlar iskemik hastal›klar›n
tedavisinde ilk s›radaki ilaçlard›r. Nitrat
grubu ilaç kulland›¤›n› belirten hastan›n
anjina pektoris sorunu oldu¤u kesindir.
Ülkemizde kullan›mda olan Nitratlar;
Nitrogliserin preparatlar›=Deponit-NT,
Nitroderm TTS, Nitroglycerin 
‹sosorbid dinitrat preparatlar›=Cardioket,
‹sordil, Nitrofix 
‹sosorbid mononitrat preparatlar› =‹sorat,
Monodur, Monoket, Monolong
Anjina pektoris için nitratlara ek olarak
beta adrenerjik blokerler, kalsiyum kanal
blokerleri de kullan›labilir. 

• Beta adrenerjik blokerler:
Propranolol preparatlar›=Dideral,
Metoprolol preparatlar›=Beloc, 
Lopresor, Problok,
Acebutolol preparatlar›=Prent vb

• Kalsiyum kanal blokerleri:
Verapamil preparatlar›=Fibrocard,
‹soptin, Tarka,
Diltiazem preparatlar›=Altizem, 
Dilticard, Diltizem, Kardil 
Nifedipin preparatlar›: Adalat, 
Kardilat, Nidilat, Nidicard vb.

Anstabil anjini olan hastalarda s›k görüle-
bilen koroner arter trombozunu önlemek
amac›yla antitrombositik ilaçlar da (aspi-
rin, clopidogrel gibi) tedaviye eklenmifl
olabilir. (23, 25, 27, 31, 32, 35)

Kalp hastas› oldu¤unu belirten
hastan›n t›bbi hikayesinde hangi
sorular›n yan›t› önemlidir?
• Hastan›n kulland›¤› ilaçlara iliflkin ya-

n›t›nda nitratlar›n da yer almas› koro-
ner damar hastal›¤›n›n varl›¤›n› göste-
rir(23, 26, 28, 31, 32, 35).

• Hasta, flekli ve yay›l›m› belirtilen gö-
¤üs a¤r›s›n› tan›mlayabilir. Anjin
ataklar›n›n s›kl›¤› ve süresi, dinlen-
me, stres ve egzersizle iliflkisi, k›saca
stabil veya anstabil anjinin hangisinin
sözkonusu oldu¤u hastan›n anlat›m›
ile ö¤renilebilir. Tedavi buna göre
planlan›r. 

• Hastan›n kulland›¤› ilaçlar›n dozlar›
ve bu ilaçlara ba¤l› yan etkiler de¤er-
lendirilebilir. Anjini hafifletmek için
yüksek dozlarda nitrat veya di¤er an-
tianjinal ilaçlar›n kullan›lmas› hastal›-
¤›n ciddiyetini gösterme aç›s›ndan
önemli oldu¤undan, bu durumda difl
tedavileri hastan›n doktoru ile yap›la-
cak görüflmeden sonra düflünülmeli-
dir. Ayr›ca bu ilaçlarin yan etkilerinin
(ortostatik hipotansiyon, bafla¤r›s›,
bradikardi vb.) difl tedavisi s›ras›nda
sorunlara yol açabilece¤i hesaplanma-
l›d›r (3, 4, 7, 14, 15, 21, 30, 33).

• Anjina pektorisli hastada a¤r›n›n çene
ve difllere yay›larak difl kaynakl› a¤r›-

larla kar›flt›r›labilmes› diflhekimi aç›-
s›ndan önemli bir noktad›r. Bazen
hasta difl a¤r›s› flikayetiyle diflhekimi-
ne gelebilir. Diflhekimi, a¤r›n›n çok
daha fliddetli olmas›, genellikle bir
eforun ard›ndan oluflmas› ve dinlen-
meyle geçmesi gibi bilgilere göre a¤r›-
n›n difl kaynakl› olmad›¤›n› belirleye-
bilir (7, 13, 14, 15, 31).

Anjina ektorisli hastada 
diflhekiminin yaklafl›m› 
nas›l olmal›d›r?
• Hastan›n anjin durumu stabil de¤il-

se, dinlenme halinde de a¤r› oluyor-
sa, yak›n zamanda s›k s›k akut atak-
lar yapm›flsa ve oral nitrogliserinle
rahatl›yam›yorsa iste¤e ba¤l› dental
ifllemler hastan›n t›bbi durumu kon-
trol alt›na al›nana kadar ertelenmeli-
dir. Bu hastalarda sadece difl a¤r›s›n›
hafifletmeye, infeksiyon kontrolüne
ya da kanama kontrolüne yönelik
acil konservatif tedavi yap›labilir. Di-
¤er uygulamalar isteniyorsa ancak
hastane koflullar›nda EKG ve kan ba-
s›nc› gözlenerek yap›labilir. Asl›nda
anstabil anjinli hastalarla muayene-
hanede karfl›laflma olas›l›¤› da dü-
flüktür. Çünkü bu hastalarda erken
fazda yarar› kan›tlanm›fl olan koro-
ner balon anjiyoplasti, stent ya da ko-
roner bypass greft cerrahisini kapsa-
yan tedavi seçenekleri yayg›nd›r (2, 4,

6, 11, 13, 28, 29, 31).
• E¤er hasta anjin ata¤›n›n sadece afl›-

r› egzersizle oldu¤unu ve oral nitrog-
liserinle 3-5 dakika içinde rahatlad›-
¤›n›, ayr›ca yak›n zamanda s›k s›k
anjin ata¤› olmad›¤›n› belirtiyorsa
basit rutin cerrahi ifllemler yap›labi-
lir.(4, 6, 11, 13, 14, 18, 28, 29).

• Stabil anjini olan hastadan muayene-
haneye gelirken k›sa etki süreli nit-
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Diflhekimi, iskemik kalp hastal›¤› olan hastalarla 
çal›fl›rken bu hastal›¤a ba¤l› geliflen ve acil giriflim 
gerektiren sorunlarla karfl›laflabilir. Olas› sorunlar 
diflhekiminin tedavi öncesinde gerekli önlemleri 
almas› ve tedavi s›ras›nda gösterece¤i özenle 
kontrol alt›na al›nabilir. 
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bilimsel

rat grubu ilac›n›n yan›nda olmas› is-
tenmelidir. Genellikle bu hastalar
ilaçlar›n› yanlar›nda tafl›rlar. 

• Basit cerrahi ifllemler s›ras›nda has-
tan›n afl›r› korku ve heyecan› myo-
kard›n oksijen gereksinimini art›r›r.
Ani korkuya neden olabilecek ifllem-
lerden kaç›n›lmal›d›r. 

• Huzursuz ve korkak hastalarda teda-
vi öncesi diazepam (Diazem) ile se-
dasyon uygulanmas› (tedaviden 1 ge-
ce önce ve tedaviden yar›m saat önce
5-10 mg diazepam ile) ve hastal›¤›n
ciddiyetine göre profilaktik olarak
(0.3-0.6 mg) nitrogliserin verilmesi
düflünülmelidir ( 5, 6, 12, 13, 14).

• Diflhekimi, acil setinde mutlaka dilal-
t› nitrogliserin tabletleri bulundur-
mal›d›r. (‹sordil Sublingual tablet 5
mg., Cardioket-5 Sublingual tablet gi-
bi) Acil setteki bu tabletler bayatla-
ma olas›l›¤›na karfl› 6 ayda bir yeni-
lenmelidir. Nitrogliserin sprey de
(Nitrolingual pump) kullan›labilir ( 4,

5, 6, 12, 13, 24, 28).
• Kalp damar hastal›¤› olan kiflilerde

vazokonstriktörlü lokal anestezik
kullan›lmas› sak›ncal› m›? Y›llard›r

tart›fl›lmakta olan bu konuya iliflkin
günümüzde benimsenen görüfl ye-
terli derinlikte anestezi sa¤lamak
için vazokonstriktör içeren lokal
anestezik kullan›m›n›n önemli oldu-
¤u yönündedir. Her randevuda vazo-
konstriktör miktar›n›n adrenalin için
0.040 mg’i geçmemesine dikkat edil-
mesi önerilmektedir. Diflhekimli¤in-
de kullan›lan lidokain preparat› Jeto-
kain’in 2 ml’lik ampulünde vazo-
konstriktör olarak 0.025 mg (1:100
000) adrenalin (epinefrin) bulunur.
Bu durumda 1-2 ampul kullan›labilir.
Amid grubu bir baflka lokal aneste-
zik olan artikain preparat› Ultraca-
in’in 2 ml’lik DS ampulü ve 1.7 ml’-
lik karpülü 0.012 mg adrenalin içe-
rir. Ultracain’in DS fort fleklindeki
ampulü (2 ml) ve karpülünde (1.7
ml) ise 0.024 mg civar›nda adrenalin
bulunur. Bu da benzer flekilde 1-2

ampulün güvenli kullan›m›n› sa¤lar.
Yetersiz anestezi a¤r› ve korkunun
devam› demektir. A¤r›n›n olufltura-
ca¤› stresle vücutta salg›lanan adre-
nalin miktar›n›n lokal anestezik am-
pulünde bulunan adrenalinden fazla
oldu¤u saptanm›flt›r (9, 12, 14, 19, 20, 22, 28). 

• Yüksek riskli hastalarda vazokons-
triktör kullan›m› hastan›n doktoruyla
tart›fl›labilir. Bununla beraber çal›fl-
malar, belirtilen vazokonstriktör
miktar›n›n yüksek riskli hastalarda,
sedasyon, nitrogliserin ve baflar›l›
a¤r› kontrol önlemleri ile birlikte gü-
venle kullanabilece¤ini göstermekte-
dir. Yaln›z vazokonstriktörlü lokal
anestezi¤in yanl›fll›kla damar içine
enjekte edilmemesine dikkat edilme-
lidir (18, 19, 20, 22, 26, 36).

• ‹ntraligamenter anesteziden kaç›n›l-
mal›d›r (13, 14, 28).

• Kardiyak risk düzeyi ne olursa olsun
iskemik kalp hastal›¤› olanlarda adre-

nalin emdirilmifl retraksiyon iplikle-
rinden kaç›n›lmal›d›r. Çünkü yüksek
konsantrasyondaki adrenalin h›zl›
emilir ve potansiyel kardiyovasküler
etkiler söz konusudur. Bir alternatif
olarak ya %0.05 tetrahidrozolin HCI
(Visine) ya da %0.05 oksimetazolin
(Burazin, ‹liadin), kardiyovasküler
yan etkiler olmaks›z›n adrenaline eflit
gingival etki sa¤lar (3, 12, 14, 20, 22).

• ‹skemik kalp hastal›klar› profilaktik
antibiyotik endikasyonu de¤ildir (7, 14).

• Taflikardi oluflabilece¤i için antikoli-
nerjik ilaç kullan›m›ndan kaç›n›lmal›
(Atropin, Skopolamin) (7, 14).

• Hastan›n tedavisinde antikoagülan
ilaç (Coumadin vb.) kullan›l›yorsa ka-
nama riski olabilir. ‹lac›n etkinli¤i
protrompin zaman› (PT) ve standart
bir de¤er olan internasyonal normali-
zasyon oran› (‹nternational Normali-
zed Ratio -INR) ile saptan›r. Sa¤l›kl›

kiflide 1 olan INR de¤eri antikoagülan
tedavisi gören hastalarda 2,5-3,5 ara-
l›¤›ndad›r. Basit cerrahi ifllemler (ör-
ne¤in; 1-2 difl çekimi), INR de¤eri
3’ün alt›nda olan hastada antikoagü-
lan tedavinin kesilmesine gerek kal-
madan yap›labilir. Ancak, travma
oluflturmadan çal›flmaya özen göste-
rilmeli ve hemostatik ajan (jelatin
sünger, vb), tampon, dikifl hatta tra-
nekzamik asit (transamine=trombo-
emboli hikayesi olanlarda kullan›lma-
mal›) ya da epsilon amino kaproik asit
gargaras› gibi önlemler al›nmal›d›r (7,

12, 14, 34).
• ‹lgili doktorun karar›na gerek duyu-

lursa diflhekimi yap›lacak cerrahi iflle-
min boyutu ve kanama olas›l›¤›n› be-
lirterek tedavi plan›nda aktif rol oyna-
mal›d›r. Yap›lacak tedaviye iliflkin ek-
sik bilgi nedeniyle basit cerrahi ifllem-
ler öncesinde bile ilgili doktorun ba-
zen gereksiz yere ilac› kesmeyi öner-

Miyokard infarktüsüne iliflkin görüfller kardiyak 
dayan›ks›zl›k, aritmi ve yeniden infarktüs riski 
nedeniyle genellikle MI dan sonraki ilk 6 ayda seçmeli
dental tedavi yap›lmas›n›n uygun olmayaca¤› 
do¤rultusundad›r.
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mesi söz konusudur (14).
• Aspirin de bu hastalarda tedaviye ek-

lenmifl olabilir. Aspirinin kanama za-
man›n› uzatt›¤› bilinmektedir. Günde
160-325 mg aspirin alan hastalarda
cerrahi ve postoperatif kanamada art-
ma beklenebilir. Genellikle bu art›fl
klinik olarak önemli de¤ildir ve yuka-
r›da belirtilen lokal önlemlerle kontrol
edilebilir (16, 29, 30, 32).

• A¤r› kesici amaçla aspirin ve NSA‹‹
kullan›m›nda dikkatli olunmal›d›r.

Diflhekiminin anjina pektorisli 
hastay› tedavi ederken dikkate 
almas› gereken olas› problem 
nedir?
• Diflhekimi, anjina pektorisli bir has-

tada tedavi s›ras›nda anjin ata¤› ge-
liflme olas›l›¤›n› dikkate almal›d›r.
Korku, anksiyete ve a¤r› nedeniyle
muayenehane ortam›nda anjin ata¤›
olas›l›¤› yükselir. Basit cerrahi ifllem-
ler s›ras›nda hastan›n afl›r› korku ve
heyecan› myokard›n oksijen gereksi-
nimini artt›rabilir (4, 12, 15, 18).

• Muayenehanede tedavi s›ras›nda
karfl›lafl›lan anjin ata¤›nda ne yap›la-
ca¤›n›n bilinmesinden daha önemlisi
atak geliflme olas›l›¤›na karfl› önlem
almakt›r. Hastan›n ayr›nt›l› t›bbi hi-
kayesine göre semptomlar›n stabil
olup olmad›¤› araflt›r›lmal›, gerekirse
anjin bafllatabilecek ifllemlerden ka-
ç›n›lmal›d›r. Örne¤in, günün rahat
bir bölümünde (sabah geç saatlerde
ve akflam üzeri olabilir) ve k›sa süre-
li randevular ayarlanarak hastan›n
yorulmas›n› önlemek, stres ve endi-
flenin azalmas›n› sa¤lamak, çal›flma
s›ras›nda a¤r›ya yol açabilecek giri-
flimlerden kaç›nmak anjin riskini en
aza indirecektir. Ayr›ca vücudun sal-
g›lad›¤› (endojen) adrenalinin sabah
erken saatlerde üst düzeyde oldu¤u
ve ani kalp durmalar›n›n yine bu sa-
atlerde görüldü¤ü de dikkate al›nma-
l›d›r (18, 28, 36).

• Tüm önlemlere karfl›n difl tedavisi s›-
ras›nda stabil anjini olan hastada gö-
¤üs a¤r›s› olursa tedavi derhal dur-
durulmal›d›r. Hasta sakinlefltirilmeli,
rahat edebilece¤i pozisyonda tutul-
mal›d›r. Dilalt›ndan 5 mg nitroglise-

rin tablet (‹sordil, Cardiocet gibi k›sa
etki süreli nitrat) ya da sprey uygu-
lanmal›d›r. Genellikle bu ilaçlar has-
tan›n yan›ndad›r. Yoksa diflhekimi-
nin acil setinden karfl›lan›r. ‹ki üç da-
kika içerisinde akut atak geçer ve
hasta rahatlarsa 10-15 dakika din-
lenme sonras›nda difl tedavisine de-
vam edilebilir ya da tedavi ertelene-
rek evine gönderilebilir. Nitroglise-
rin tabletleri anjini hafifletmedi¤i
takdirde 5 dakika aral›klarla tekrar-
lanabilir. Ancak 15 dakika içinde 3
tabletten fazla verilmemelidir (6, 13,

14,1 5, 29).
• Nitrogliserinin hipotansiyona yol aç-

mas› nedeniyle kan bas›nc› kontrol-
leri mutlaka yap›lmal›d›r. fiayet sis-
tolik kan bas›nc› 100 mm Hg’nin al-
t›na düflerse, hasta derhal s›rt üstü
yat›r›lmal› ve ayaklar› yukar› kald›-
r›lmal›d›r. 

• Nitrogliserin kullan›m›na ra¤men,
10 dakika içinde hastan›n a¤r›s› ha-
fiflemezse, anstabil anjin ya da miyo-
kard infarktüsü olas›l›¤› düflünülme-
lidir (6, 13, 14, 15, 28, 29).

Miyokard ‹nfarktüsü (M‹) nedir?
Miyokard infarktüsü, bir miyokard bölü-

münün koroner arterlerin t›kanmas› ve-
ya ileri derecede daralmas›na ba¤l› ola-
rak uzun süreli iskemi sonucunda nek-
roza u¤ramas›d›r ( 2, 3, 8, 25, 30, 32, 35).
• Myokard infarktüsünde oluflan gö-

¤üs a¤r›s› anstabil anjinde oldu¤u gi-
bi dinlenme s›ras›nda ya da emosyo-
nel stresin ard›ndan oluflur ve s›kl›k-
la sol kola vurur. Anjina pektoristen
ay›r›c› özellikleri daha fliddetli ve da-
ha uzun (20 dakikadan fazla) süreli
olmas› ve dilalt› nitrogliserin ile ha-
fiflememesidir. 

• M‹ olgular›n›n %10‘unda a¤r› yoktur.
Özellikle yafll›larda ve diyabet hasta-
lar›nda bazen anjin ya da infarktüse
ba¤l› a¤r› hiç olmayabilir. Böyle has-
talar sessiz infarktüs geçirebilir. A¤-
r› yerine ilk bulgular hipotansiyon,
senkop, haz›ms›zl›k, halsizlik, yor-
gunluk, terleme, bulant›, kusma flek-
linde olabilir. 

• Yine baz› hastalarda gö¤üs a¤r›s› ye-
rine kar›n a¤r›s›, nefes darl›¤›, s›rt
a¤r›s›, kol a¤r›s›, çene ya da difl a¤r›-
s› gibi yak›nmalar olabilir. Bu neden-
le dikkatli gözlenmelidir. 

• Akut M‹’nda a¤r›ya ek olarak halsiz-
lik, bulant›, afl›r› terleme oluflur. En-
difle, ölüm korkusu, nefes alamama
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hissi, h›zl› ve yüzeyel solunum, pem-
be köpüklü balgam, bay›lmaya yol
açan aritmi (çarp›nt›), so¤uk, soluk
ve ›slak cilt, çarp›nt›, hipotansiyon ve
bay›lma s›kl›kla a¤r›ya efllik eder. 

• Bu durumda hemen ambulans ça¤›-
r›lmal›d›r. Akut myokard infarktü-
sünden ölümlerin %50’si 1-2 saat içe-
risinde ventriküler fibrilasyon nede-
ni ile oluflur. Ambulans beklerken
diflhekimi sakin bir duruflla hastaya
güven vermeli, endiflesini azaltmak
için iletiflim kurmal›d›r. Hasta rahat
nefes alabilece¤i pozisyonda tutul-
mal› (dizlerini bükerek yar›m oturma
pozisyonu önerilebilir) ve yaflam bul-
gular› (nab›z, solunum, kan bas›nc›)
gözlenmelidir. Kalbe oksijen deste¤i
sa¤lamak için hastaya nazal kanül ya
da maske ile dakikada 4 lt oksijen ve-
rilmelidir (3, 4, 13, 14, 15, 30).

• Aspirin 300 mg dozlar›nda çi¤netil-
meli, yap›lam›yorsa dil alt›nda eritil-
meli ya da suda eritilerek verilmeli-
dir (emilimi h›zland›rmak için). Aspi-
rinin antitrombositik etkiyle koroner
arterin yeniden t›kanmas›n› ve anji-
na pektorisin tekrarlamas›n› azaltt›¤›
ve böylece ölüm oran›n› düflürdü¤ü
bildirilmifltir (20 dakikada etkili
olur). Gö¤üs a¤r›s›n› hafifletmek için
morfin sülfat i. v olarak kullan›labilir
(4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15).

• Diflhekiminin uygulama olas›l›¤› be-
nimsenmedi¤i için olsa gerek, mu-
ayenehanede Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n yö-
netmeli¤ine göre acil setinde bulun-

mas› zorunlu ilaçlar aras›nda morfin
yer almamaktad›r (24). Sublingual nit-
rogliserin uygulamas› tekrarlanmal›,
hastan›n kan bas›nc›, nab›z ve solu-
numu 5 dakikada bir izlenmelidir.
Damar yolunu aç›k tutarak gelen yar-
d›m ekibine ilaç uygulamak için va-
kit kazand›r›labilir. 

Önceden miyokard infarktüsü 
geçirmifl hastada diflhekiminin 
yaklafl›m› nas›l olmal›d›r?
Miyokard infarktüsüne iliflkin görüfller
kardiyak dayan›ks›zl›k, aritmi ve yeni-
den infarktüs riski nedeniyle genellikle
MI dan sonraki ilk 6 ayda seçmeli dental
tedavi yap›lmas›n›n uygun olmayaca¤›
do¤rultusundad›r. Profilaktik antibiyotik
uygulamas› gerekli de¤ildir. Miyokardi-
yal enfarktüs geçirmifl bir hastada
kompleks difl tedavileri, hastan›n dokto-
ruyla konsültasyon yap›ld›ktan sonra
uygulanmal›d›r. Problem yoksa stabil
anjinli hastada oldu¤u gibi yeterli anes-
tezi, k›sa süreli randevu, gerekirse se-
dasyon ve oksijen faktörleri geçerlidir (4,

7, 14, 15, 17, 18, 21).
• Bu konuya iliflkin baz› çal›flmalarda,

üzerinden 3-4 hafta süre geçmifl ve
komplikasyonsuz miyokard enfark-
tüs tedavisi sonras›nda lokal aneste-
zi, etkin dental profilaksi ya da teda-
vi ile ilgili belirgin hemodinamik
komplikasyon ya da de¤ifliklik görül-
medi¤i belirtilmifltir. Günümüzde ba-
sit oral cerrahi ve periodontal cerra-
hiyi kapsayan ço¤u ifllemlerin düflük

risk grubu (%1) içinde de¤erlendiril-
me önerisi benimsenmifltir (4, 14, 18, 21).

• Yak›n zamanda (geçmifl 7-30 gün
içinde) geçirilmifl myokard infarktü-
sü ve anstabil anjin, perioperatif
komplikasyonlar için major riskin
klinik göstergeleri olarak de¤erlendi-
rilir. Sadece stabil anjin ya da 1 ay-
dan daha fazla süre geçmifl M‹ hika-
yesi ise orta risk göstergesidir. Ve ço-
¤u vakada diflsel tedavi için risk mi-
nimaldir (14, 18, 21).

• Koroner arter stentli hastalarda ve
by-pass hikayesi olanlarda antibiyo-
tik profilaksisine gerek yoktur. Bu
hastalar antikoagülan (Coumadin) ve
antitrombositik ilaçlar (aspirin, clopi-
dogrel gibi) kullan›yor olabilir. Kana-
ma olas›l›¤› dikkate al›nmal›d›r (4, 7,

12, 13, 14, 21) .
• Önceden miyokard infarktüsü geçir-

mifl hasta, doktoru ile yap›lan kon-
sültasyona göre tedavi edilse bile
koltukta ani bir infarktüs krizi geçi-
rebilir. Böyle bir durumda daha önce
belirtilen acil ifllemler yap›lmal›d›r. 

Sonuç olarak;
Acil durumlarda yard›m gelene kadar
hastaya yaflam deste¤i sa¤lamak için ge-
reken giriflimi yapmak diflhekiminin gö-
revidir. Bu nedenle diflhekimi, koroner
damar hastalar›na yaklafl›m ve karfl›la-
flabilece¤i acil durumlar için alaca¤› ön-
lemler konusunda donan›ml› olmal›d›r.
Muayenehanede acil setinde oksijen bile
bulunmayan ya da tüm acil giriflim ilaç
ve gereçlerine karfl›n uygulama yapabi-
lece¤inden emin olmayan diflhekimleri
az de¤ildir (24). Bu konuda yeterli bilgi bi-
rikimine sahip olabilmek için mezuniyet
sonras› e¤itimin önemi tart›fl›lamaz. 
Sürekli yeni ilaçlar›n tedaviye girdi¤i gü-
nümüzde diflhekiminin kardiyovasküler
hastal›klarda kullan›lan tüm ilaçlar hak-
k›nda bilgi sahibi olmas› olanaks›zd›r.
Ancak, diflhekimi en az›ndan kalp da-
mar hastalar›n›n rutin olarak kulland›¤›
ilaçlar ve kendi kullanaca¤› ilaçlarla ola-
bilecek etkileflimler hakk›nda bilgi sahi-
bi olmal› ve yeni geliflmeleri takip etme-
lidir. Gerekli durumlarda hastan›n dok-
toruyla görüfl al›flveriflinde bulunabile-
cek kadar yeterli olmal›d›r.
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Bafllang›ç periodontal
tedavide el ve ultrasonik
alet kullan›m›

P eriodontal tedavinin amac›, peri-
odontal hastal›¤› ortadan kald›r-
mak, en üst seviyede sa¤l›k,

fonksiyon ve esteti¤i elde etmek ve de-
vam›n› sa¤lamakt›r (1). Hastal›¤›n nede-
ni ve geliflimi tam anlafl›ld›¤› zaman
do¤ru tedavi uygulanarak bu amaca en
iyi flekilde ulafl›l›r (7). Günümüzde peri-
odontal tedavi yaklafl›m›, enfeksiyonun
kontrol alt›na al›nmas›n› ve kaybedilen
periodontal deste¤in yeniden kazan›l-
mas›n› içerir. Periodontal tedavi, bafl-
lang›ç, cerrahi ve destekleyici tedavi ol-
mak üzere birbirini takip eden üç afla-
madan oluflur (13).
Bafllang›ç periodontal tedavi, sistemik
ve lokal risk faktörlerinin etkisini azal-
tarak gingivitis ve periodontitis enfeksi-
yonlar›n› kontrol alt›na almay› hedefler.
fiüpheli periodontal patojenler ortadan
kald›r›l›r, difleti iltihab› çözülür, hastal›-
¤›n ilerlemesi durdurulur ve periodon-
tal sa¤l›¤›n korunmas› için uygun bir
ortam oluflturulur (13) .

Bafllang›ç periodontal tedavi aflamalar›,
a¤›z hijyeni e¤itimi, periodontal enstrü-
mantasyon (difl yüzeyi temizli¤i, kök
yüzeyi düzlefltirmesi ve polisaj ifllemle-
ri) ve gerekli durumlarda kemoterapö-
tik ajanlar›n kullan›lmas›n› içerir. Birin-
ci aflamada her bir hastan›n ihtiyac›na
göre a¤›z hijyeni program› özel olarak
planlan›r. Hastaya uygun difl f›rças›, difl
ipi ve/veya arayüz f›rças› önerilir ve bu
araçlar›n do¤ru ve etkin kullan›m› sa¤-
lan›r. ‹kinci aflamada, organize mikroor-

ganizma toplulu¤u olarak tan›mlanan
biofilm yap›s›ndaki, periodontal hastal›-
¤›n primer nedeni olan mikrobiyal den-
tal plak (fiekil 1) ve mineralize olmufl
plak yani difltafl› (fiekil 2) mekanik ola-
rak uzaklaflt›r›l›r, pürüzsüz ve doku iyi-
leflmesi için ideal bir kök yüzeyi elde
edilir. Ayn› zamanda periodontal hasta-
l›¤a katk›s› bulunan hatal› restorasyon-
lar, çürük kaviteleri ve oklüzal travma
gibi di¤er faktörler de ortadan kald›r›l›r.
Mekanik tedavide “difl yüzeyi temizli¤i”

Bafllang›ç periodontal tedavide el ve ultrasonik 
aletlerin plak, difltafl› ve endotoksinleri
uzaklaflt›rarak iltihab›n azalmas›nda, ataflman
kazanc›nda ve cep derinli¤inin azalt›lmas›nda 
eflit etkiye sahip oldu¤unu gösteren çal›flmalar 
mevcuttur. Ancak bu aletlerin birlikte 
kullan›lmas› bafllang›ç periodontal tedavinin
baflar›s›n› art›rmaktad›r.
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fiekil 1. Boyanarak aç›¤a ç›kar›lm›fl mikrobiyal dental plak. fiekil 2. Alt çene kesici difllerin lingual yüzündeki yo¤un difltafl› birikimi.



kalsifiye olmufl ve olmam›fl supragingi-
val tüm birikintilerin ve büyük subgingi-
val birikintilerin uzaklaflt›r›lmas› için
enstrümantasyon ifllemini ifade eder-
ken, “kök yüzeyi düzlefltirmesi” kök yü-
zeyinden mikrobiyal dental plak, kalan
difltafl› art›klar›, kontamine sementin
uzaklaflt›r›lmas› için enstrümantasyon
ifllemini tan›mlar (12). Geçmiflte kök yü-
zeyinin el aletleriyle tam kaz›narak nek-
roze sementin uzaklaflt›r›lmas› gerekti-
¤ine inan›l›rken, günümüzde kök yüze-
yinden toksinlerin uzaklaflt›r›lmas› için
kök yüzeyi düzlefltirmesi iflleminde afl›-
r›ya kaç›lmamas› gerekti¤i düflünülmek-
tedir (11). Enstrümantasyon ifllemi, bio-
filmdeki periodontal patojen mikroorga-
nizmalar›n miktar›n› azaltmay› hedefler.
Böylece, pla¤›n içeri¤i de¤iflerek sa¤l›kl›
floraya yaklafl›r, plak ile konak cevab›
aras›nda kurulan denge sayesinde peri-
odontal dokular sa¤l›¤›na kavuflur. Bafl-
lang›ç periodontal tedavi, sonras›nda
cerrahi ifllem gerektirmeyen gingivitisli
(fiekil 3, 4) ve hafif seviyede kronik peri-
odontitisli hastalar›n kesin tedavisini
sa¤larken, periodontal operasyon gerek-
tiren derin ceplere sahip hastalar için
vazgeçilemez bir tedavi basama¤›d›r (fie-
kil 5). 
Dikkatli ve detayl› bir muayene ve mev-
cut periodontal hastal›¤›n teflhisinden
sonra tedavi plan› haz›rlan›r. Hastal›¤›
henüz erken dönemde, periodontal do-
kular› sa¤l›kl›ya yak›n ve birikintileri az
miktarda olan hastalar için tek bir seans
yeterli olurken, hastalar›n ço¤unlu¤unda
difl ve kök yüzeylerinin tam debridman›
için birkaç seans gereklidir (14). Geçmifl-
te bu ifllemler öncelikle el aletleriyle ya-
p›l›rken günümüzde daha derin peri-
odontal ceplere ulaflabilen ve daha etkin
subgingival enstrümantasyon yapabilen
küçük çapl› uzun uçlu aletlerin gelifltiril-
mesiyle periodontal tedavide bu aletlerin
kullan›m› artm›flt›r (15). Difleti dokusuna
iyileflebilmesi için yeterli zaman tan›-
mak amac›yla, bafllang›ç periodontal te-
daviden birkaç ay sonra iyileflme de¤er-
lendirilir. Klinik iyileflme genellikle ilk
üç ay içinde gerçekleflirken, dokuz ayl›k
bir süre boyunca da devam edebilece¤i
gösterilmifltir (6).

Etkinli¤i
Bafllang›ç periodontal tedaviyle plak
miktar›, difleti iltihab› ve cep derinli¤i
azal›r, ataflman kazanc› sa¤lan›r. Tedavi
öncesindeki cep derinli¤i 4.0–6.5 mm
olan bölgelerde sondalamada kanama-
n›n %45 oran›nda azalmas›, iltihab›n
azald›¤›n›n belirgin kan›t›d›r (2). Tedavi
öncesindeki cep derinli¤i 1–3 mm olan
bölgelerde 0.03 mm azalma, cep derinli-
¤i 4-6 mm bölgelerde ortalama 1.29 mm

azalma, 7 mm ve daha derin bölgelerde
2.16 mm azalma tespit edilmifltir (3). Cep
derinli¤i ölçümündeki bu azalma, difleti-
nin büzülmesiyle birlikte ataflman ka-
zanc›n›n kombinasyonunu yans›t›r.
Mekanik tedavinin etkinli¤i azaltabilen
ve dokunun iyileflmesini de¤ifltirebilen
faktörler, kök konkaviteleri ve furkas-
yonlar gibi anatomik faktörler, derin pe-
riodontal ceplerin varl›¤›, yetersiz plak
kontrolu, sistemik risk faktörlerinin var-
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fiekil 3. Kronik marjinal gingivitisli bir hastan›n bafllang›ç periodontal tedaviden önce (a)
ve 1 ay sonra (b) görünümü.

a b

fiekil 4. Alt çenede kronik marjinal gingivitis, üst çenede akut nekrotizan ülseratif 
gingivitisli bir hastan›n bafllang›ç periodontal tedaviden önce (a) ve 3 ay sonra (b) klinik
görünümü. Tedavi öncesinde kendili¤inden kanama ve üst çene difleti papillerinde doku
kayb› dikkat çekicidir.

a b

fiekil 5. Kronik periodontitisli bir hastan›n operasyona haz›rl›k amac›yla yap›lan
bafllang›ç periodontal tedaviden önce (a) ve 2 ay sonra (b) klinik görünümü.

a b
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l›¤›, harcanan zaman, ifllem s›kl›¤› ve he-
kimin tecrübesi ve el becerisidir.

Enstrümantasyon
Enstrümantasyon alet kullanmay› ifade
eder ve mekanik olarak uygulanan bafl-
lang›ç periodontal tedavinin temelini
oluflturur. Uzun y›llar boyunca, debrid-
man için sadece el aletleri kullan›l›rken
1950’li y›llarda supragingival birikintile-
ri ve difltafllar›n› uzaklaflt›rmak için ul-
trasonik aletlerin piyasada yer almas›yla
günümüzde her iki enstrümantasyon
yaklafl›m› tek bafl›na veya kombine ola-
rak kullan›lmaktad›r. Aletlerin gelifltiril-
mesi ve klinik ve mikrobiyal etkileri pe-
riodontolojinin önemli araflt›rma konula-
r›ndan birini oluflturmaktad›r.

El aletleri
Periodontal tedavide kullan›lan el aletle-
ri genel olarak befl s›n›fa ayr›l›r: Orak,
küret, e¤e, çapa ve saat zembere¤i. Son

y›llarda en çok kullan›lanlar› orak ve kü-
ret tipleridir (11). Orak supragingival difl-
tafl›n› uzaklaflt›rmak için tercih edilir-
ken, küretler subgingival difltafl›n›n
uzaklaflt›r›lmas›nda ve kök yüzeyi düz-
lefltirmesinde kullan›l›r. El aletleri üç bö-
lümden oluflur: Sap, boyun ve çal›flan uç
(fiekil 6). Saplar›n çap› standart olarak 5-
10 mm aras›ndad›r ve üzerindeki kertik-
ler-t›rt›klar aletin daha iyi kontrol edil-
mesini sa¤lar ve kaymas›n› önler. Son
dönemde daha ergonomik, el ve bilek
kaslar›n› daha az yoran, daha hafif ve sa-
p› daha genifl çapl› (11.5 mm) el aletleri
üretilmektedir (fiekil 7). Farkl› özellikteki
saplara sahip el aletleriyle yap›lan bir
çal›flmada, el kaslar›n› en az yoranlar›n
10 mm’lik genifl çapl› ve düflük a¤›rl›kl›
(15 gram) aletler oldu¤u bulunmufltur (4).
Boyun, sapla çal›flan ucu birbirine ba¤la-
yan k›s›md›r ve aletin flekline göre düz,
tek kavisli ve çift kavisli (ters aç›l›) ola-
bilir (fiekil 8). Boynun çal›flan uca komflu

olan son k›sm›na terminal boyun denir.
Çal›flan uç, aletin fonksiyon gören k›sm›-
d›r. Bu bölümde, iki keskin kenar aras›n-
da kalan yüzey çal›flan ucun yüzü olarak
adland›r›l›r. Üniversal küretlerde yüzle
terminal boyun aras›ndaki aç› 900dir ve
her iki kenar› da keskindir. 1930’larda
Dr. Clayton Gracey taraf›ndan dizayn
edilen Gracey küretlerinde ise yüzle ter-
minal boyun aras›ndaki aç› 600-700 ara-
s›ndad›r, bir keskin kenar vard›r ve difl-
lerin her bölgesine adapte olabilmeleri-
ne uygun aç›l›d›rlar. Bu küretler, öncele-
ri 14 aletten oluflan bir set fleklindeyken
daha sonra çift tarafl› yedi alet setine dö-
nüflmüfltür:
Gracey 1-2: Ön difller
Gracey 3-4: Ön difller
Gracey 5-6: Ön ve küçük az› diflleri
Gracey 7-8: Arka difllerin fasiyal ve lin-
gual/palatinal yüzleri 
Gracey 9-10: Arka difllerin fasiyal ve lin-
gual/palatinal yüzleri
Gracey 11-12: Arka difllerin meziyal yüz-
leri
Gracey 13-14: Arka difllerin distal yüzle-
ri

Bölgeye özel bu küretler modifiye edile-
rek 15-16 ve 17-18 nolu küretler üretilir-
ken derin periodontal ceplere ulaflmay›
sa¤lamak amac›yla terminal boyun k›s-
m› 3 mm daha uzat›lm›fl (after five küre-
ti) ve buna ilave olarak, dar, derin ceple-
re ve furkasyona ulaflmak amac›yla da
çal›flan ucun uzunlu¤u yar› yar›ya k›sal-
t›lm›flt›r (mini five küreti) (fiekil 9). Ayr›-
ca, çal›flan ucu, standart küretin ucunun
üçte biri uzunlu¤a sahip mini formda kü-
retler de üretilmifltir (fiekil 10). Yeni tip

fiekil 6. Bir el aleti sap (A), boyun (B) ve çal›flan uç (D) k›s›mlar›ndan oluflur. Çal›flan uca
yak›n boyun k›sm›na terminal boyun (C) denir.

fiekil 7. Sap k›s›mlar› farkl› çaplarda olan
ve yüzeyleri farkl› flekil ve boyuttaki 
kertiklere sahip küretler.

fiekil 8. Afla¤›dan yukar›ya düz, tek aç›l›,
çok aç›l› boyun k›s›mlar›na sahip el 
aletleri.

fiekil 9. Standart ve modifiye Gracey
küretleri.
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küretlerin kök yüzeyini daha pürüzlü
hale getirmekle birlikte, dar ve derin
ceplerde standart küretlere k›yasla daha
etkili oldu¤u gösterilmifltir (17).

Çal›flma pozisyonu ve alet tutuflu
Çal›flma pozisyonunda, hastan›n bafl› he-
kimin dirsek hizas›nda olmal›d›r. Alt çe-
nede çal›fl›rken hastan›n oklüzal düzlemi
hemen hemen yere paralel, üst çenede ise
yere dik olmal›d›r. Mekanik tedavi uygu-
lan›rken el aletleri modifiye kalem tutuflu
(fiekil 11) ile tutulurken bileyleme s›ras›n-
da avuç içi bafl parmak tutuflu kullan›l›r
(fiekil 12). Aletin çal›flan ucunun yüzüyle
difl yüzeyi aras›ndaki iliflki, yani aç›lan-
d›rma, yap›lan iflleme ba¤l› olarak de¤i-
fliklik gösterir. Bu aç› ideal olarak difl yü-
zeyi temizli¤inde 880, kök yüzeyi düzlefl-
tirilmesinde 450-800 aras›ndad›r. Alet
400’den daha az bir aç›yla tutulursa diflta-
fl› yüzeyi sadece cilalan›rken 900’den bü-
yük aç›land›rma difl yüzeyinde çentikler
aç›lmas›na neden olur. El aleti s›k› tutula-
rak difl yüzeyi temizli¤inde orta ila fliddet-
li lateral bask›, kök yüzeyi düzlefltirme-
sinde hafif lateral bask› uygulan›r. El ale-
ti difleti olu¤u/cebi içine do¤ru yerlefltiril-
di¤inde terminal boyun diflin uzun ekse-
nine paralel konumda bulunur (fiekil 13);
yanl›fl yerlefltirildi¤inde ise bu paralellik
bozulur (fiekil 14). Aleti kullanan hekimin
tecrübeli olmas› difl yüzeyine uygulanan
kuvveti ve etkinli¤i art›r›rken el kaslar›na
verilen yorgunlu¤u azalt›r (5).

Sonik ve ultrasonik aletler
Sonik aletler dental ünitin bas›nçl› hava-
s›yla çal›fl›r, 3.000-8.000 devir/saniye
(kHz) aras›nda de¤iflen düflük frekansta
çal›flan ucu eliptik veya do¤rusal hare-
ket eder. Ucun hareketi ve kök yüzeyin-
deki etkinli¤i ucun flekline ve sonik ale-
tin tipine ba¤l› olarak de¤iflir (15). Ultra-
sonik aletlerin farkl› mekanizmalarla ça-
l›flan magnetostriktif ve piezoelektrik
olarak iki temel tipi mevcuttur. Manye-
tik bir alan oluflturarak elektrik enerjisi-
nin metal çubu¤a iletildi¤i magnetostrik-
tif sistemde 18.000–45.000 kHz titreflim
yapabilen uç, aletin tipiyle ucun flekli ve
uzunlu¤una ba¤l› olarak do¤rusal, elip-

tik veya dairesel hareket eder (fiekil 15).
Aletin ucunun tüm yüzeyleri ayn› anda
aktif oldu¤undan difl yüzeyine adaptas-
yon için ucun tüm yüzleri kullan›labilir.
Elektrik enerjisinin reaktif kristali etki-
lemesiyle aktive olan piezoelektrik sis-
temde 24.000–50.000 kHz titreflim ya-
pan aletin ucu, do¤rusal yönde hareket
eder ve sadece yan yüzleri kullan›l›r (fie-
kil 16). Sonik ve ultrasonik aletlerin ucu
kök yüzeyine paralel tutularak neredey-
se s›f›r dereceye yak›n bir aç›yla adapte
edilir ve minimal lateral bask›yla sürek-
li hareket ettirilerek kullan›l›r (fiekil 17).
Böylece kök yüzeyine herhangi bir zarar
vermeksizin en verimli sonuç elde edilir.
E¤er yanl›fl bir aç›land›rmayla aletin ucu
kök yüzeyine dik tutulursa yüzeyde kü-
çük oyuklar oluflurken, cebin yumuflak
doku duvar›na do¤ru tutulmas› doku ha-
sar›na neden olur. Çal›flma s›ras›nda olu-
flan ›s› suyla so¤utulurken titreflim hare-
keti difltafl›n› parçalay›p uzaklaflt›r›r. Bu
aletler önceleri sadece supragingival difl-
tafl›n› uzaklaflt›rmak için dizayn edilmifl-
lerdi. 
Avantajlar› el aletlerine k›yasla daha az
yorgunlu¤a neden olmalar› ve kullan›m›-
n›n kolay olmas›d›r. Dezavantajlar› ola-
rak, kal›n uç kullan›ld›¤›nda derin peri-
odontal ceplere ulafl›lamamas›, kök yü-
zeyine zarar verme riski, el hassasiyeti-
nin zay›fl›¤› ve aerosol kontaminasyonu
say›labilir (11). Bu problemlerin bir k›sm›-
n› çözebilmek amac›yla aletin uç k›sm›

fiekil 10. Standart ve mini uca sahip
küretler.

fiekil 11. Tedavi uygulama esnas›nda kul-
lan›lan modifiye kalem tutuflu.

fiekil 12. Alet bileyleme esnas›nda
kullan›lan avuç içi bafl parmak tutuflu.
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modifiye edilmifltir. Son y›llarda, ulafl›l-
mas› zor derin cepler, furkasyon bölgele-
ri veya kök konkavitelerinde çal›flmay›
kolaylaflt›rmak için uçlar modifiye edile-
rek ince, küçük, periodontal sonda ben-
zeri, yuvarlak uçlu, elmas kapl›, teflon
kapl›, ters aç›l› uçlar üretilmifl ve piyasa-
ya sunulmufltur. Bu yeni tip uçlar›n difl-
tafl›n› uzaklaflt›rmada en az eski tipleri
kadar etkili oldu¤u, hatta derin ceplerde
ve çok köklü difllerde daha baflar›l› so-
nuçlar verdi¤i bildirilmifltir (11, 21). Ayr›-
ca, el kaslar›n›n yorgunlu¤unu azaltmak
için sap k›sm›n›n çap› geniflletilmifl, par-
mak çukuru oluflturulmufl ve silikonla
yumuflakl›k kazand›r›lm›flt›r. Di¤er yan-
dan kontamine aerosol oluflumu, hem

çal›flma esnas›nda hem de sonras›nda iyi
bir enfeksiyon kontrolü sa¤layarak çö-
zümlenebilir, çünkü aerosollerin 30 da-
kikaya kadar havada as›l› kalabildikleri
bilinmektedir (15).
Kullan›lmas›n›n sak›ncal› oldu¤u du-
rumlar flöyle belirtilmifltir (13):
• Difl yüzeyinde demineralizasyon

olan bölgelerde difl maddesini afl›r›
miktarda uzaklaflt›r›p hassasiyete
neden olabilir.

• Baz› restorasyonlar›n kenar adaptas-
yonunu olumsuz etkileyebilir.

• Dental implantlarda kullan›lmaz.
• Kalp pili tafl›yanlar aletin çal›fl›rken

oluflturdu¤u elektromanyetik alan-
dan etkilenir.

• Solunum yolu rahats›zl›¤› olanlar ae-
rosol oluflumunu tolere edemezler.

• Tüberküloz gibi enfeksiyöz hastal›¤›
olanlarda, aerosol oluflumu nedeniy-
le enfeksiyonun yay›lma riski vard›r.

Çal›flmalar
Sonik ve ultrasonik aletlerle el aletleri-
nin klinik sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
aralar›nda istatistiksel aç›dan önemli bir
fark bulunmam›flt›r (3, 9, 18). Kök yüzeyle-
rinde tam bir debridman sa¤lanmas› ko-
fluluyla el aletleri veya sonik/ultrasonik
aletler veya birlikte kullan›mlar› mikro-
biyal dental plak ve difltafl›n›n uzaklaflt›-
r›lmas› ve periodontal dokular›n klinik
iyileflmesi üzerinde hemen hemen eflit

fiekil 13. El aletinin terminal boyun k›sm›n›n diflin uzun eksenine
paralel konumland›r›ld›¤› do¤ru tutufl flekli.

fiekil 15. Magnetostriktif sistemle çal›flan bir ultrasonik cihaz. fiekil 16. Piezoelektrik sistemle çal›flan bir ultrasonik cihaz.

fiekil 14. El aletinin yanl›fl aç›land›rmayla tutuluflu.



etkiye sahiptir (11, 15). El aletleriyle yap›lan difl yüzeyi temizli¤i
ve kök yüzeyi düzlefltirmesi iflleminden sonra kök yüzeyinde
yeniden oluflan uzun ba¤lant› epiteli baflar›l› sonuç olarak
al›nd›¤›nda, 3 mm’den daha az derinli¤e sahip ceplerde %83,
3 ila 5 mm aras›nda %9, 5 mm’den büyük ceplerde %11 bafla-
r› oran› saptanm›flt›r (19). Ayr›ca el aletlerinin 5 mm’den daha
az cep derinli¤ine sahip bölgelerde etkili oldu¤u daha derin
ceplerde kök yüzeyinde difltafl› ve birikintilerin daha fazla kal-
d›¤›, ön difllerin daha etkin temizlendi¤i ve bunu s›ras›yla, kü-
çük az›lar ve büyük az›lar›n takip etti¤i bildirilmifltir (10).
Tecrübeli diflhekimleri taraf›ndan kullan›lan el aletleri s›n›f I
furkasyonlar›n debridman›nda ultrasonik aletler kadar etkiliy-
ken, s›n›f II ve III furkasyonlarda ultrasonik aletlerin daha üs-
tün oldu¤u gösterilmifltir (8). Furkasyon aç›kl›¤›n›n ortalama 1
mm’den daha az oldu¤u göz önüne al›narak, 0.55 mm veya da-
ha küçük çaptaki ultrasonik alet uçlar› gelifltirilmifltir (15). Difl-
tafl› uzaklaflt›rma etkinli¤inin karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmada
difl bafl›na harcanan toplam süre, el aleti kullan›ld›¤›nda 5.8
dakika, ultrasonik alet kullan›ld›¤›nda ise 3.6 dakika olarak
bildirilmifltir (16). Bununla birlikte, so¤utucu su sisteminin kul-
lan›ld›¤› ultrasonik aletlerde bulunan, ancak el aletleri kullan›-
m›nda oluflmayan ilave bir pozitif etki mevcuttur; bu, ultraso-
nik uç çal›fl›rken ortamda bulunan su zerreciklerinin enerjiy-
le patlayarak bakteri hücre duvar›na zarar verme özelli¤i ola-
rak tan›mlanan kavitasyondur (20). 

Sonuç
Çal›flmalar el ve ultrasonik aletlerin plak, difltafl› ve endotok-
sinleri uzaklaflt›rarak iltihab›n azalmas›nda, ataflman kazan-
c›nda ve cep derinli¤inin azalt›lmas›nda eflit etkiye sahip oldu-
¤unu göstermifltir. Yine de, mevcut s›n›rland›rmalar› aflmak
için daha etkili alet uçlar›n›n ve ultrasonik cihazlar›n gelifltiril-
mesine ve bu cihazlar›n etkinli¤inin de¤erlendirilece¤i bilim-
sel çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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fiekil 17. Sonik/ultrasonik alet uçlar› modifiye kalem tutuflu ile
difl yüzeyi ile 0 aç› oluflturacak flekilde tutulur.
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Dünya Sa¤l›k Örgütü “Sa¤l›k alan›nda 
tüketici bilincini oluflturmak mümkün 

de¤ildir. Bu nedenle sa¤l›kta serbest 
piyasa kurallar› tümden geçerli olamaz” 

diyor. Oysa sa¤l›kla ilgili bilgilendirme ve
tan›t›m diyerek maksad›n› aflan reklamlar
farkl› mecralarda dönüp duruyor. Tehlikeli

bir oyun oynan›yor. Bu yüzden sa¤l›k 
çal›flanlar›n›n ilgili yasalar› bilmesi, bu 

yasalara uymas› ve uymayanlar›n da 
takipçisi olmas› flart. 

Reklam, etik ve      
diflhekimli¤i

Ü lkemizde sa¤l›kta reklam ‘güya’ yasak ama gaze-
te, dergi, televizyon, radyo, internet siteleri ve
afifllerde, akl›n›za gelen gelmeyen her yerde, her

zaman, aç›¤›, gizlisi, örtülüsü, sanal›, reklam›n her türlüsü
yap›l›yor. 
Reklam› destekleyenler bunu sanki bir ‘bilgilendirme ve
tan›t›m’ yöntemiymifl gibi sunuyorlar. ‹nsanlar›n bu saye-
de yeni ç›kan ilaçlardan, tan› ve tedavi yöntemlerinden ha-
berdar olabileceklerini söylüyorlar. 
Reklamla tan›t›m ve bilgilendirme aras›na bir s›n›r koy-
mak mümkün mü? Neden sa¤l›kta reklam olamaz? Bu ko-
nuyla ilgili olarak, geçen dönem ‹DO Baflkan›m›z olan R›-
fat Yüzbafl›o¤lu, Disiplin Kurulu Baflkan›m›z Bülent Çelik
ve ‹DO Avukat› Behlül Ablak’›n görüfllerine baflvurduk.

R
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Geçen dönem ‹DO Baflkanl›¤›n› yürüten R›fat Yüzbafl›o¤lu, sa¤-
l›k alan›nda en çok reklam yapan›n de¤il, en az hata yapan›n
her zaman daha baflar›l› olaca¤›n› söylüyor. 

Sa¤l›kta reklam olur mu?
Sa¤l›kta reklam olmaz. Sa¤l›kla ilgili tüm mevzuat sa¤l›kta rek-
lam› yasaklar. Sa¤l›k ve hukuk gibi alanlarla ilgili meslekler
tüm toplumlarda, serbest piyasa kurallar›n›n d›fl›nda, daha
yüksek düzeyde etik, deontolojik ve ahlaki kurallarla s›n›rlan-
m›flt›r. Sa¤l›kta reklam›n yasaklanmas›, tek tek hekimler ka-
dar, tüm sa¤l›k kurulufllar› için de geçerlidir. Muayenehane he-
kimlerinin Odalar taraf›ndan etkin olarak denetlenmesi nede-
niyle, genellikle bilgisizlik ya da az say›da hekim için f›rsatç›-
l›ktan söz edebiliriz. Günümüzde birey olarak hekim ve mu-
ayenehanelerden çok, özel ve kamu hastanelerinin reklam›na
tan›k oluyoruz. Birey olarak bir hekimin yapmad›¤›n›, yapama-
d›¤›n›, hiçbir sa¤l›k kuruluflu da yapamaz. Yani bir diflhekimi
reklam panolar›na ilan veremiyorsa, gazetelerde sayfalar bo-
yunca reklam veremiyorsa, özel hastaneler de veremez, verme-
melidir. Özel hastaneler yönetmeli¤i ve yap›lan de¤ifliklikler
de reklam› serbest b›rakmamakta, tersine, ilgili yasalara ve de-
ontoloji tüzü¤üne at›fta bulunmaktad›r. Buna ra¤men sa¤l›k
kurulufllar›n›n reklam yap›yor olmas› ise baflta Sa¤l›k Bakanl›-
¤›, Ticaret ve Sanayi Bakanl›¤› ve bu bakanl›klar›n ilgili kuru-
lufllar›n›n görevlerini yapmamas› sonucudur.

Bir hekim neden reklam yapmaya gereksinim duyar?
Tabii ki ticari kayg›larla böylesi bir davran›fla girer. Yeni mu-
ayenehane açm›flt›r veya büyük yat›r›mlar yap›lm›fl, büyük bir
kurulufl oluflturulmufltur, vs. Bu say›lanlar sonuçtur. Hekimler
neden ticari kayg›lara düfler, neden büyük kredilerle, büyük
yat›r›mlar yap›larak h›zla hasta-müflteri pefline düflülür, bu bir
sistem tercihidir, sistem yönlendirmesidir. Ülkemizde neyin
niçin yap›ld›¤›yla ilgili bir kavram kargaflas› vard›r. Sanayinin
devlet eliyle gelifltirilmesi politikas› sa¤l›k alan›na da uygulan-

maya çal›fl›lm›fl, örne¤in kamu sa¤l›k kurulufllar›na yak›n geç-
mifle kadar hiçbir yat›r›m yap›lmayarak kamu sa¤l›k hizmetle-
ri çökertilmifltir. Sa¤l›¤›n piyasa d›fl› özellikleri, etik normlar›
görmezden gelinerek, özellefltirmenin her kilidin anahtar› ol-
du¤u yan›lg›s› sürdürülmüfltür. Oysa sa¤l›k hizmetleri devlet
için tümüyle bir görev, özelde ise sadece kâr hedefiyle s›n›rla-
namayacak, yüksek düzeyde yasal ve etik normlar› içerir. Bu
normlar›n kaybolmas›n›, küresel ekonominin s›n›r ve de¤er ta-
n›mazl›¤› ve hükümetlerin bu yar›flta yer kapma çabas› olarak
de¤erlendiriyorum. Kuruluflundan bu yana Odalar›m›z›n politi-
kas›n›n, sa¤l›k hizmetlerinin özelde ve kamuda bir kamu hiz-
meti oldu¤unu vurgulamas› da bu nedenledir. Politikalar de-
¤erlerle birlikte yürüdü¤ünde baflar›l› olabilir; de¤erlerimizi yi-
tirdi¤imizde ise kazanan hiç kimse olmaz.

Sa¤l›ktaki piyasalaflma, beraberinde piyasa kurallar›n› da
getiriyor. Piyasa kurallar› ve etik yan yana nas›l gelebilir?
Bunun uzun vadede nas›l olaca¤›n› düflünüyorsunuz?
Bu bir ç›kmaz yoldur. Sa¤l›k piyasalaflmas›n›n en yüksek oldu-
¤u ülke ABD’dir. 50 milyon insan› gözden ç›karm›fllard›r. Hiçbir

“Rekabetten çok,
dayan›flmadan
söz etmeliyiz”

Reklam, etik v
R›fat Yüzbafl›o¤lu:  



dosya
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sosyal güvencesi olmayan 50 milyon ki-
fli… Sosyal güvencesi olanlar da çeflitli ka-
demelerdeki sigortalar› nedeniyle, gerek-
li sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmakta
zorluk çekmektedir. Bu nedenle her se-
çimde medicair ve medicaid gibi ücretsiz
sa¤l›k sistemlerinin kapsam›n›n daha da
genifllemesi tart›fl›l›r. Piyasa kurallar› de-
yince temel olarak arz ve talepten ve da-
ha çok kârdan bahsediyorsak tabii ki bun-
lar sa¤l›k hizmetlerinin yap›s›yla da
uyuflmaz. Sa¤l›k ekonomistleri de bugün
sa¤l›kta piyasa kurallar›n›n ifllemedi¤ini
aç›k olarak ortaya koyuyorlar. Bu anlam-
da etik normlar piyasa kurallar›yla çeliflir
ve onu s›n›rlar. Bu normlar›n yasalaflma-
s›, yasalar›n iyi uygulanmas› ise sa¤l›k
sisteminin iyi ifllemesi için zorunludur.
Yani bizde olan bitenin tersinden söz edi-
yoruz. Kamu kuruluflu kamu kuruluflu gi-
bi davranmal›, özel sa¤l›k kurulufllar› da
kamusal yükümlülüklerini ve s›n›rl›l›kla-
r›n› unutmamal›. Öncelikle kamu kurum-
lar›n› eflit, adil, iyi çal›flan, fleffaf kurum-
lar haline döndürmek zorunday›z.

Reklam Kurulu ceza kararlar›n›n yak-
lafl›k yüzde 30’u sa¤l›k alan›na iliflkin,
yaklafl›k yüzde 10’u da sa¤l›k alan›yla
ilintili. Bu da sa¤l›k alan›ndaki rek-
lam ihlallerinin önemini ve boyutunu
göstermekte. Bu konuda neler söyleye-
bilirsiniz? 
Burada öncelikle belirteyim ki bu tür ih-
laller adalet sistemimizdeki sorunun
yans›malar›d›r. Ülkemizde sadece sa¤l›k
sistemi çökmedi; sosyal güvenlik, e¤itim
ve adaletle birlikte tüm kamu sistemi
çöktü, büyük yaralar ald›. Bence en bü-
yük yaralar› alanlar›n bafl›nda da adalet
sistemimiz geliyor. Öncelikle bu tür ceza-
lar›n yeterince cayd›r›c› olmamas›n›n ya-
n› s›ra etkin olarak uygulanamamas›n›n
da bu tür ihlalleri art›rd›¤› bir gerçek. Di-
¤er yanda büyük altüst olufllar yaflayan
bir geçifl toplumu olarak, de¤erlerimizle
ilgili bir sorun yaflad›¤›m›z da bir gerçek.

Diflhekimleri aras›ndaki rekabetin s›-
n›rlar› neler olmal›?
Hekimler aras›nda rekabetten çok, daya-

n›flmadan söz etmek durumunday›z. Re-
kabet sözcü¤ünden çok hofllanm›yorum.
Bu bana hep piyasadaki rekabeti hat›rlat›-
yor. Daha iyisini yapmak için çaba göster-
mek diyelim isterseniz. Dayan›flma söz-
cü¤ünü, mesleki hatalar›n örtbas edilme-
si anlam›nda söylemiyorum. Tersine, en
az hatan›n yap›lmas› hekimli¤in temel il-
kesidir. Hekimler bu anlamda bilgilerini
sürekli paylaflmal›d›r. Diflhekimli¤inin en
güzel yanlar›ndan birisi de meslektaflla-
r›n tüm deneyimlerini ayaküstü birbirle-
rine aktarmalar›d›r. Mesle¤imizin övünü-
lecek yanlar›ndan birisidir sürekli bilgi
paylafl›m›. Di¤er yandan bu anlamda
‹DO’nun ve di¤er odalar›m›z›n Sürekli
Diflhekimli¤i E¤itimi (SDE) etkinlikleri de
bu bilgi paylafl›m›na en büyük deste¤i ve-
riyor. ‹flte bence diflhekimlerinin kendile-
rini ortaya koyacaklar› en önemli yer bu-
ras›d›r; daha iyisini, daha do¤rusunu yap-
mak için sürekli bilgilenme, beceri kazan-
ma. Piyasa kurallar› için geçerli olan, kay-
naklar›n ço¤unu reklama ay›rma, sa¤l›kta
ifllemez. Özellikle diflhekimli¤inde tedavi-
nin sonuçlar› çok çabuk görülür. En çok
reklam yapanlar de¤il, en az hata yapan-
lar her zaman daha baflar›l› olacaklard›r.

‹letiflim ça¤›nda özellikle internetin
yayg›n kullan›m› bu mecrada örtülü
örtüsüz birçok reklama imkan tan›yor
ve haks›z rekabet ortam› do¤mas›na
neden oluyor. Bu konuda neler söyleye-
bilirsiniz?

Reklam, etik ve

Birey olarak bir hekimin yapmad›¤›n›, 
yapamad›¤›n›, hiçbir sa¤l›k kuruluflu da 

yapamaz. Yani bir diflhekimi reklam panolar›na
ilan veremiyorsa, gazetelerde sayfalar boyunca
reklam veremiyorsa, özel hastaneler de veremez,
vermemelidir. 
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‹nternet de di¤er teknolojik geliflmeler
gibi do¤ru kullan›ld›¤›nda büyük yarar-
lar sa¤layan, yanl›fl kullan›ld›¤›nda ise
büyük zararlar verebilen bir araçt›r. Rek-
lam aç›s›ndan di¤er kitle iletiflim araçla-
r›ndan büyük bir fark tafl›mamakla bir-
likte, hastalar›n bilgilenmesi aç›s›ndan,
diflhekimlerine ait web siteleri TDB tara-
f›ndan etik kurallara ba¤lanm›flt›r. Bu
kurallar›n uygulanmas›, di¤er medya
için neyse web siteleri için de hemen ay-
n›d›r. ‹nternet, hastalar›m›z›n bilgilen-
mesi aç›s›ndan sonsuz yararlar sa¤lar-
ken, internette hekimlik yapmak, teflhis
koymak gibi yanl›fllara da düflmemek
önemlidir. Ancak genel bilgi vermek
amac›yla kullan›lmal›d›r. Hekimi di¤er
hekimlerden üstün gösterecek, yap›lan
tedavileri sergileme boyutuna varan gö-
rüntüler ve klinik görüntüler etik kural-
lar›m›zla ba¤daflmaz.

Yabanc› ülkelerde reklama izin verili-
yor mu?
Reklam sadece ABD’de serbesttir.
ABD’de sa¤l›k hizmetlerinin çok pahal›
olmas›n›n yan› s›ra çok yüksek hekim
sorumluluk sigorta primleri ödenir. Ör-
ne¤in bir kad›n do¤um hekimi 100 bin
dolar prim öder. Hekimler birçok basit
uygulamadan kaç›nmakta ya da hastala-
ra gerekli olmayan masraflar yapt›racak
kadar çok tan› araçlar› kullanmaktad›r.
Etik de¤erler yerine sadece hekim hata-
lar›n› tazmin edecek sorumluluk sigorta-
lar› öne ç›kart›lmaktad›r. Oysa hekim
hatalar›n›n en aza indirilmesi ancak
meslek eti¤i kurallar›na s›k› s›k›ya ba¤l›
olmakla mümkündür. Bizim mevzuat›-
m›z daha çok Avrupa sistemiyle uyum-
ludur. AB ülkelerinde kimi küçük farkl›-
l›klara karfl›n sa¤l›k hizmetlerinde rek-
lam yasaklanm›flt›r. Birçok Avrupa ülke-
sinde, örne¤in Almanya Diflhekimleri
Meslek Tüzü¤ü’nde, “Diflhekimi için her
türlü reklam ve övünme yasakt›r”, ‹sviç-
re Diflhekimli¤i Meslek Tüzü¤ü’nde

“Diflhekimi … reklamdan uzak durmal›-
d›r” gibi maddelerle reklam yasaklan-
m›flt›r. Bu konuda, daha çok hastalar›n
etik kurallara uygun bir flekilde bilgilen-
dirilmesinden söz edilmektedir.

Reklamda ulafl›lmak istenen hedef kit-
le hastalar oldu¤una göre, hasta hak-
lar› aç›s›ndan durum nedir?
Hiç tart›flmas›z hasta haklar›n›n ihlali-
dir. Hiçbir reklam hastalara gerçe¤i tam
olarak göstermez. Bak›n böylesi reklam-
larda hiçbir kurulufl/hekim hastalar›m›-
za karfl› flu tedavilerde yüzde flu kadar
baflar›l›y›z diye bir reklam veremez/ver-
mez. Örne¤in “kalp ameliyatlar›nda
yüzde 95 baflar›l›y›z” diyen bir reklam
düflünebilir misiniz? Oysa sa¤l›kta ger-

çek durum budur. Sa¤l›kta baflar›lar yüz-
delerle ifade edilir. Hasta için yüzde bir,
binde bir bile ürkütücüdür. Bu anlamda
hekim hasta iliflkilerinde güven ve teda-
vi gören di¤er bir hastan›n referans› her
zaman önde gelir. 
‹flin di¤er yan› da herhangi bir meta için
verilen reklamda tüketici, ifline yaramaz-
sa o ürünü bir daha almayacakt›r. Oysa
sa¤l›kta hasta o kuruma sa¤l›¤›n› geri ka-
zanmak için ancak bir kez baflvurur.
‹kinci baflvuru flans› olmayabilir. Hasta
zarar görmüflse bunun telafisi yoktur.
Yani reklam sa¤l›k kuruluflunu iyi yap-
maz, hastay› aldatabilir, üstelik hastan›n
yaflam› ve sa¤l›¤› pahas›na. Hastan›n bir
kez daha deneme flans› yoktur, hatta bu-
nu sat›l›¤a ç›karanlar›n da.

Günümüzde yeni geliflen bir olgu ola-
rak sa¤l›k turizminde de birtak›m ih-
laller yap›lmakta. Özellikle internet or-
tam›nda yap›lan ba¤lant›lar› deontolo-
jik aç›dan de¤erlendirebilir misiniz?
Sa¤l›k turizmi küreselleflme ile birlikte
gündeme gelen bir olgu. Geçmiflte sade-
ce kapl›ca, SPA gibi alanlarla s›n›rl› olan
sa¤l›k turizmi, iletiflim, ulafl›m araçlar›-
n›n geliflmesi, bilginin yayg›nlaflmas›yla
birlikte büyük bir kâr alan› olarak görü-
lüyor. 
Oysa sa¤l›k hizmetlerinin hemen ulafl›-
labilir olmas›, özellikle diflhekimli¤i hiz-
metlerinde s›k kontrole ihtiyaç duyulma-
s›, teflhis (Panaromik vs) araçlar›n›n in-
ternet yoluyla ulaflt›r›lmas›n›n tüm bir
teflhis ve tedavi planlamas› için yetersiz-

li¤i, ulusal olarak örgütlenmifl mesleki
kurulufllar›n uluslararas› bir hizmete ya-
n›t verecek yasal mevzuata, altyap›ya sa-
hip olmamas›, uluslararas› meslek kuru-
lufllar›n›n konuyu henüz gündemlerine
almamalar›, uluslararas› hekim rekabeti-
nin gündeme gelmesi gibi sorunlara ya-
n›t bulunmadan, küresel sermayenin
zorlamas›yla sa¤l›k turizmine geçifl daha
büyük sorunlar› beraberinde getirecek-
tir. Sa¤l›k turizmi ülkelerin döviz kazan-
mas›ndan, hekimlerin ülke ekonomisine
katk›s›ndan daha çok, küresel insan sa¤-
l›¤›na ne tür katk›larda bulunaca¤›n›n
yan›tlar›n› vermelidir. AB’nin, hastalar›n
serbest dolafl›m› ile ilgili teflviklerinin
çok s›n›rl› oldu¤u da bu çabalar içinde
dikkate al›nmal›d›r.

ve diflhekimli¤i

Sa¤l›k hizmetleri devlet için tümüyle bir görev,
özelde ise sadece kâr hedefiyle s›n›rlanamayacak,

yüksek düzeyde yasal ve etik normlar› içerir. Bu
normlar›n kaybolmas›n›, küresel ekonominin s›n›r
ve de¤er tan›mazl›¤› ile hükümetlerin bu yar›flta yer
kapma çabas› olarak de¤erlendiriyorum. 



Sa¤l›k alan›nda reklam yap›lmas›na
neden izin verilmiyor?
Reklam bir ürünün, hizmetin veya fikrin
benimsetilmesi, sat›lmas› için yap›l›r.
Oysa Dünya Sa¤l›k Örgütü “Sa¤l›k ala-
n›nda tüketici bilincini oluflturmak
mümkün de¤ildir. Bu nedenle sa¤l›kta
serbest piyasa kurallar› tümden geçerli
olamaz” diyor. Ça¤›m›z›n tüketim toplu-
munda serbest piyasa ekonomisinde
reklama engel olma gibi bir flans›n›z
yok. Kendi mesle¤imizde elimizden gel-
di¤ince tan›t›ma “evet”, ama reklam yo-
luyla hastay› kendi klini¤ine yönlendir-
me çabas›na “hay›r” diyoruz. 

Meslektafllar aras›ndaki rekabetin s›-
n›rlar› nedir?
Bu s›n›r› meslektafllar, meslek örgütleri
arac›l›¤›yla belirler. Bir iflin meslek olabil-
mesi için önce o iflin etik kurallar› olmal›.
Serbest yap›lan mesleklerde etik kurallar
daha da gereklidir. Bizim ve bat›l› ülkele-
rin tüzüklerinde, hekimli¤e ticari bir gö-
rünüm verilmesinin yasak oldu¤u yazar.
Hasta, tedavi s›ras›nda özerkli¤ini geçici
olarak hekime emanet etti¤inden, güven
duymak zorundad›r. Deontoloji tüzü¤ü de
hasta ile hekim aras›ndaki güven duygu-
sunun sürmesini sa¤lamak için vard›r.

Disiplin Kurulu’nun ifllevi nedir?
Meslektafllar›m›z›n haklar›n› savunmak,
halk›m›z›n sa¤l›¤›na daha fazla katk›da
bulunmam›z› sa¤lamak için, meslek ör-
gütü çal›flanlar› olarak etik ve deontolo-
jik kurallara uymayan meslektafllar›m›z›
kurallara uymaya zorlamak durumunda-
y›z. Bunu sa¤lamak için gerekirse disip-
lin kurullar›m›z cezai ifllemlere baflvur-
mak mecburiyetinde kalmaktad›r.
TDB’nin kurulufl amaçlar›n› içeren 3.
maddesinde “Meslek mensuplar›n›n bir-
birleri ve hastalar›yla olan iliflkilerinde
dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak üze-
re meslek disiplini ve ahlak›n› korumak
maksad› ile kurulan, tüzel kiflili¤e sahip,
kamu kurumu niteli¤inde meslek kuru-
lufllar›d›r” denilmektedir. 

Disiplin Kurulu’nda reklamdan baflka
konular da görüflülüp karara ba¤lan›-
yor. Reklam aç›s›ndan bakt›¤›m›zda
bu konu size nas›l yans›yor?
Genellikle meslektafllar›m›z›n fark ede-
rek ihbar etmesi (hakk›n› aramas›) flek-
linde oluyor. Baz› a¤›z difl sa¤l›¤› klinik-
lerinde, polikliniklerde özellikle bez afifl
asmak, örne¤in ramazan ay›nda gün-
demle ilgili kampanyalar yap›lmas› gibi
olaylarla s›k karfl›lafl›yoruz. Tabelalar

büyük ölçüde standarda dönmüfl durum-
da. fiikayetler çok azald›. fiimdi WEB si-
teleri ön planda. ‹lk bafllarda net bir mü-
eyyide yoktu. Bilgilendirme k›l›f› alt›nda
birçok örtülü reklam yap›lmaya bafllan-
d›. Kötü örnekler ç›k›nca biz de çal›flma-
ya bafllad›k. fiimdi nas›l olmas› gerekti¤i
belli. E¤er hastay› kendi klini¤ine yön-
lendirmeye çal›fl›yorsa bu bir reklam.
Reklam›n temelinde bu var. Sadece bilgi-
lendirme temelliyse buna bir fley diye-
meyiz. Mevzuat çok aç›k ve detayl›. 

Bir ayda yaklafl›k ne kadar dosya geli-
yor?
Disiplin kuruluna ayda on civar›nda dos-
ya intikal ediyor. Bunlar›n da yar›s› ke-
sinlikle reklamla ilgili. Üç civar›nda da
hasta flikayeti oluyor. On sene önce has-
ta flikayetleri yok denecek kadar azd›. O
konuda da bir tüketici bilinci olufltu, hat-
ta biraz da abart›ld›. Ufak tefek anlafl-
mazl›klar hemen yans›yor. 

Disiplin kurulunda dosyalar nas›l de-
¤erlendiriliyor?
Dosyalar› incelerken, diflhekimlerinin
iyi niyetle çal›flan, masum kifliler oldu-
¤unu düflünüyoruz. Önümüze bir dosya
geldi¤inde mümkün oldu¤u kadar ceza-
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Reklam, etik
Bülent Çelik:

‹DO Disiplin Kurulu Baflkan› Bülent Çelik, 
meslektafllar›na daha sonra piflmanl›k yaflamamak
ve olumsuz bir sicil almamak için reklamla ilgili 
konularda Diflhekimleri Odalar›na dan›flarak hareket 
etmelerini ö¤ütlüyor. 

“21 kere ceza alan var”

dosya
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ik ve diflhekimli¤i
s›n› alt s›n›rdan vermeye çal›fl›yoruz. Bu
tüm Türkiye’de afla¤› yukar› böyle uygu-
lan›yor. Ceza alan kifli arzu ederse , TDB
Yüksek Disiplin Kurulu’na baflvurarak
hakk›n› arayabilir. Devam›nda, ‹dare
Mahkemesi ve Dan›fltay’a dava açarak
hak aramak da mümkün. Özellikle, ku-
rumsal düzeyde diflhekimli¤i hizmeti ve-
ren baz› sa¤l›k kurulufllar›, verilen ceza-
lara karfl› Dan›fltay’da davalar açt›lar.
Bugüne kadar hiçbir karar›m›z yarg›dan
geriye dönmedi. Yarg› karfl›s›nda,
TDB’nin sayg›nl›¤› y›prat›lmad›. Bunda
TDB Yüksek Disiplin Kurulu’nun büyük
katk›s›n›n oldu¤u da bir gerçektir. 

Cezalar cayd›r›c› oluyor mu?
21 kere ceza alan meslektafllar›m›z var.
Ancak bu uç bir örnek; ço¤u kez cayd›r›
oluyor. Suçun tekrar› halinde cezay›
a¤›rlaflt›rma yetkimiz var. Fakat bu yola
gerekmedikçe baflvurmuyoruz. Birkaç
kez “Meslekten geçici al›konma” cezas›
vermek durumunda kald›k. En a¤›r ceza
olan “Oda bölgesinde sürekli olarak
meslekten al›konma cezas›n›” bugüne
kadar bir meslektafl›m›za verdik. O da
diplomas›n› birden çok diflhekimine kul-
land›ran bir meslektafl›m›zd›. 

Radyolarda, televizyon kanallar›nda
programlara ç›kan, reklamlarda yer
alan diflhekimleri var. Böyle bir eylem-
de bulunacaklar› zaman Diflhekimleri
Odas›’na haber vermeleri gerekiyor
mu? 
E¤er daha sonras›nda bafl›n›n a¤r›mas›-
n›, sicilinde bir ceza görülmesini istemi-
yorsa en ufak bir tereddüdünde mutlaka
Oda ile ba¤lant› kurmal›d›r. Uygunlu¤u
veya hangi flartlarda uygun olaca¤› ko-
nusunda görüfl almal›d›r. Televizyonda
difl macunu reklam›na ç›kan birkaç arka-
dafl ceza ald›. Gönlümüz ‘Disiplin Kurul-
lar›’na ihtiyaç olmayacak günlere bir an
önce ulaflmay› diliyor. Bütün meslektafl-
lar›ma sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.

‹stanbul Diflhekimleri Odas›
01.01.2006-01.02.2008 Tarihleri Aras›nda 
Aç›lan Soruflturmalar›n Da¤›l›m›

Reklam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Hasta fiikayeti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Tabela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Çift Muayenehane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Meslek D›fl› Personeli Çal›flt›rmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Asgari Ücret Alt›nda Çal›flmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Meslektafl›n› Küçük Düflürmek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Arac› Kullanmak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Üye Olmamak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

olmak üzere toplam 171 soruflturma aç›lm›flt›r. 

Aç›lan soruflturmalardan
48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dosya Disiplin Kuruluna sevk edilmemifl,
109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dosya Disiplin Kuruluna sevk edilmifl
12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dosyan›n da ifllemi devam etmektedir.

Reklamdan aç›lan 98 soruflturman›n da¤›l›m› ise;

Broflür ve el ilan›ndan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 
Web sitesinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Pankart asmaktan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
E-mail yoluyla reklamdan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
TV programlar›ndan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Kartvizitten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
diflhekimine soruflturma aç›lm›flt›r.

Reklamdan aç›lan 98 soruflturma dosyas›ndan

Disiplin Kuruluna Sevk Edilen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Disiplin Kuruluna Sevk Edilmeyen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
‹fllemi devam eden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Disiplin Kurulu’nun 66 soruflturma dosyas›na verdi¤i cezalar ise 

20 soruflturma dosyas›na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 kat› para cezas›
18 soruflturma dosyas›na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kat› para cezas›
17 soruflturma dosyas›na  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K›nama
6 soruflturma dosyas›na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 kat› para cezas›
3 soruflturma dosyas›na  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ceza verilmemesi
1 soruflturma dosyas›na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 kat› para cezas›
1 soruflturma dosyas›na  . . . . . . . .1 ay meslekten geçici men cezas› olmufltur.



Reklam, etik
dosya
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Diflhekimli¤inde yasal olarak neler
reklama girer?
Diflhekimli¤iyle ilgili düzenlemelerde
bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, ge-
nelge ve genel kurul kararlar› gibi mev-
zuat›n neredeyse tamam›nda reklam ko-
nusu ele al›nm›flt›r. "Diflhekimli¤inde
neler reklama girer?" sorusuna verilebi-
lecek en iyi yan›t adres de¤iflikli¤ini bil-
diren ilan, diflhekiminin kartviziti, TDB
taraf›ndan ölçüleri, içeri¤i ve as›laca¤›
yer belirlenmifl olan tabelas› d›fl›nda her
fley reklama girer. Bir de diflhekiminin
bilimsel makalelerini, Diflhekimleri Oda-
s›n›n olurunu alarak haz›rlayaca¤› bilgi-
lendirici materyalleri reklam›n d›fl›nda
tutmak gerekir.

Sa¤l›k alan›ndaki tan›t›m ihlallerinin
birço¤unun yerel düzeydeki radyo, tele-
vizyon, internet ve gazeteler yoluyla ya-
p›ld›¤› görülmektedir. Bu uygulamada
bulunan diflhekimleri yasal olarak ne
gibi durumlarla karfl›laflabilir? 
Reklam›n çeflitli yollarla yap›ld›¤›n› gö-
rüyoruz. En yayg›n olarak kullan›lan, ga-
zete ve dergilerdeki ilanlar veya ilan ma-
hiyetinde de¤erlendirilebilecek yay›nlar-
d›r. Bunun yan›nda radyo ve televizyon-
lara, elektronik ortama verilen reklam-
lar, programlar, broflür bast›r›p da¤›tma,
pankart asma, ›fl›kl› ve standart d›fl› ta-
bela kullanma, mektup yoluyla materyal

da¤›tma, ça¤r› merkezi oluflturma gibi
çok çeflitli yöntemlerle reklam yap›lmak-
tad›r.
Reklam yapan diflhekimi veya sa¤l›k ku-
ruluflu sorumlusu diflhekimi, TDB Odala-
r› Disiplin Yönetmeli¤inde belirlenen
müeyyidelerle cezaland›r›l›r. Genel ola-
rak verilen ceza, reklam suçunun ifllen-
di¤i y›l›n asgari muayene ücretinin 10
ile 50 kat› aras›nda para cezas›d›r.
Bunun d›fl›nda, haks›z rekabet oluflturan
fiilleri nedeniyle haks›z rekabeti önle-
mekle yükümlü kurullar taraf›ndan da
daha yüklü miktarda para cezas›na çarp-
t›r›labilir.

‹nternet ortam›n›n bir okyanus oldu¤u
düflünülürse, burada yap›lan örtülü
veya örtüsüz reklamlar nas›l kontrol
alt›na al›nabilir? Uygulanan cezalar
cayd›r›c› oluyor mu?
‹nternet ortam›ndaki reklamlar›n nas›l
kontrol alt›na al›nabilece¤i sorusuna ya-
n›t verebilmek kolay de¤il. Bence çok s›-
k› bir takip yap›labilirse ve reklam› ya-

pan kifli mutlaka müeyyidesi ile karfl›la-
flaca¤›n› bilirse bu alanda da reklam bü-
yük ölçüde önlenebilir. Verilen cezalar›n
cayd›r›c›l›¤› cezay› alan diflhekimine gö-
re de¤iflir. Bir kifli üzerinde, en hafif ce-
za olan "uyar›" bile cayd›r›c› olabilece¤i
gibi, bir baflkas› için asgari muayene üc-
retinin 50 kat› ceza bile cayd›r›c›
olmayabilir.

Reklamdan olumsuz etkilenerek ma¤-
dur olan hastalar oluyor mu? Bu konu-
daki yasal prosedür nas›l iflliyor?
Elbette. Özellikle daha estetik bir görü-
nüme kavuflmak isteyen han›m hastalar-
dan, reklamdan etkilendi¤i düzeyde iyi-
leflme elde edemeyenler s›k›nt› yafl›yor.
Gerek reklam veya yan›lt›c› bilgilendir-
me ve gerekse eksik ve yanl›fl tedavi so-
nucu ma¤dur olan hastalar flikayetçi ol-
duklar› takdirde Diflhekimleri Odalar›
gerekli disiplin ifllemlerini bafllat›yor.
Ayr›ca hastalar›n hukuk mahkemelerine
baflvurarak maddi ve manevi zararlar›-
n›n tazminini isteme haklar› vard›r.

Behlül Ablak:

‹DO Avukat› Behlül Ablak, reklamdan ötürü 
diflhekimlerine verilecek cezalar›n cayd›r›c›l›¤›n›n, 
ceza alan›n kiflili¤ine veya reklamdan elde etti¤i 
getiriye göre de¤iflebilece¤ini söylüyor. 

Asgari muayene 
ücretinin 10 ile 50 kat› 

CEZA!



röportaj Diflhekimi T. Turgay Akgün ttakgun@yahoo.com 

M armara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nin çiçe¤i
burnunda dekan› Prof. Dr. ‹lknur Tanbo¤a’ya yeni gö-
revinde baflar›lar dilemek, hem de 8 Mart Dünya Ka-

d›nlar Günü sebebiyle kutlamak üzere kendisini ziyaret ettik.
Prof. Dr. Tanbo¤a, MÜDF’nin akademik ve idari personelindeki
kad›n oranlar›ndan, engellilerde a¤›z ve difl sa¤l›¤›na, yeni difl-
hekimli¤i fakültelerinin aç›l›fl›ndan SSK ve Ba¤-Kur’lular›n üni-
versite hastanelerine sevkine kadar genifl bir yelpazede sorula-
r›m›z› yan›tlad›. 

Öncelikle sizi kutlamak istiyoruz, diflhekimli¤i e¤itimi bak›-
m›ndan ilk s›ralarda yer alan bir fakültenin dekan› oldunuz.
Duygular›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Teflekkür ederim, diflhekimli¤inde dünya standartlar›nda e¤i-
tim veren, ulusal ve uluslararas› alanda çok de¤erli ö¤retim
üye ve elemanlar›yla ça¤dafl bir fakültenin dekan› olmaktan
gururluyum.

Fakültenizin idari ve e¤itim kadrolar›n›n kaçta kaç›n› ka-
d›nlar oluflturuyor. Sizce yeterli mi? Kad›nlar›n idari ve yö-
netim birimlerinde görev almas›n› teflvik etmek amac›yla
yap›lan “kota” uygulamas›na kiflisel anlamda nas›l bak›-
yorsunuz?
Fakültemizdeki 75 akademik personelin 44’ü kad›nlardan, 31’i
erkeklerden olufluyor. ‹dari kadrolar›m›zda ise 31 personelimi-
zin 14’ü kad›n, 17’si erkek. Bu tabloya bak›ld›¤›nda, dengeli bir
da¤›l›m oldu¤u ve bu aç›dan flansl› bir kurum oldu¤umuzu söy-
leyebilirim. 

Engellilerin a¤›z ve difl sa¤l›¤›na iliflkin çok yo¤un çal›flma
lar›n›z var. Dünya Engelliler A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Türkiye

Baflkanl›¤› görevini üstlendiniz. Türkiye nüfusunun yüzde
10’unu engelliler oluflturuyor ve sadece ‹stanbul’da 15 bin
engelli var. Bu kiflilerin çevreleriyle birlikte düflünüldü¤ün-
de büyük bir kesimin a¤›z ve difl sa¤l›¤› söz konusu. Sizce
Türkiye’de bu kesim a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerine yeterin-
ce ulaflabiliyor mu?
Baflbakanl›k Özürlüler Daire Baflkanl›¤›’n›n bildirdi¤i son de-
¤erlere göre Türkiye nüfusunun yüzde 12,9’unu engelliler
oluflturmakta, engelli bireyler aileleriyle birlikte de¤erlendiril-
di¤inde bu oran çok büyük rakamlara ulafl›yor. Engelli birey-
ler gerek genel sa¤l›k gerekse a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerine
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8 Mart Dünya Kad›nlar Günü sebebiyle
Dergi’nin sayfalar›nda Marmara 
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nin
yeni dekan› Prof. Dr. ‹lknur Tanbo¤a’y›
konuk ettik. Ayn› zamanda Dünya
Engelliler A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Türkiye
Organizasyonu ve Türk Pedodonti
Derne¤i Baflkanl›¤›’n› yürüten Prof. Dr.
Tanbo¤a, serbest çal›flma koflullar›ndan
ötürü giderek daha fazla say›da kad›n›n
diflhekimli¤ine ilgi duydu¤unu söylüyor.

Diflhekimli¤i kad›nlar›n 
gözde mesleklerinden

Ülkemizde engelli bireyler a¤›z ve
difl sa¤l›¤› hizmetlerini s›n›rl›

say›da bulunan üniversite 
hastanelerinden al›yor. Amaç, bu
hizmeti tüm hastanelere yaymak ve
orada hizmet verecek yeterli say›da 
personeli yetifltirmek olmal›d›r. 
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ulaflmakta zorluklar yafl›yorlar. Engelli-
lere hizmet vermek özel birtak›m gerek-
sinimleri zorunlu k›l›yor. Fiziki koflulla-
r›n yetersizli¤i, toplumun bu konuda ye-
terince bilinçlendirilmemifl olmas›, difl-
hekimi arkadafllar›m›z›n yeterli e¤itim
almam›fl olmas› nedeniyle zaman za-
man engelli hastaya hizmetten kaç›n›l-
mas› gibi sorunlar ortaya ç›k›yor. Ço¤u
kez tedavilerin özel yaklafl›m gerektir-
mesi ve bunun da tam teflekküllü hasta-
ne koflullar›nda yap›lmas›n›n gereklili-
¤iyle tedaviden kaç›n›l›yor. Bu konuda
hizmet veren merkezlerin yeterli say›da
olmamas› nedeniyle tedavi ihtiyac› olan
hastalar›n yönlendirilmesinde s›k›nt›lar
yaflan›yor. Özellikle diflhekimli¤i alan›n-
da, engelli bireylere hizmet veren ve en-
gelli bireyler için gerekli düzenlemelere
sahip merkezlerle bu konuda e¤itimli
personel say›s› ihtiyaçlar› karfl›lam›yor.
Ülkemizde engelli bireyler bu hizmetle-
ri s›n›rl› say›da bulunan üniversite has-
tanelerinden al›yor. Amaç, bu hizmeti
topluma hizmet veren tüm hastanelere
yaymak ve orada hizmet verecek yeterli
say›da personeli yetifltirmek olmal›d›r. 

Engellilerin a¤›z ve difl sa¤l›¤› seviyesi-
ni yükseltmek için nas›l bir çal›flma
yürütmek gerekiyor. Fakültenizin fizi-
ki koflullar› engellilere hizmet vermek
aç›s›ndan yeterli mi? Engellilerin a¤›z
ve difl sa¤l›¤›na yönelik fakülte ve Oda
aras›nda nas›l bir çal›flma yürütülebi-
lir? Önerileriniz var m›?
Fakültelerimiz fiziki koflullar›n›n yeterli-
li¤i ölçüsünde hizmet veriyor ama genifl
kitlelere yay›lan yayg›n bir hizmet a¤›n›n
eksikli¤i devam ediyor. Hedefimiz genç
nesil diflhekimlerinin bu konuya yönlen-
dirilmesi, motive edilmesi ve gereken
e¤itimin verilmesidir. Bu konuya mezu-
niyet öncesi ders programlar›nda yer ve-
rildi¤i gibi, ayr›ca “Özel Gereksinimli Ço-
cuklarda A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›” bafll›kl›
master program› da uzun bir süreci taki-
ben aç›ld›. Fakülte ve Odalar›n iflbirli¤i
içerisinde yapacaklar› sürekli e¤itim
programlar› ve koruyucu program uygu-
lamalar› önem tafl›yor. Ülkemizde fiziki
koflullar›n yetersizli¤i ve bu alanda yeter-

li e¤itimi alm›fl diflhekimi eksikli¤i nede-
niyle, konunun engelli bireylerde hangi
tekniklerle tedavi yap›laca¤› olmad›¤› gö-
rülüyor. As›l mesele, çözümün ulafl›labi-
lirli¤ini art›rmak ve toplum a¤›z difl sa¤-
l›¤› koruyucu programlar›n› etkinlefltir-
mek olmal›d›r.

Türkiye’de çocuk nüfusun a¤›z ve difl
sa¤l›¤› göstergeleri hakk›nda k›sa bilgi
alabilir miyiz? Çocuklar›m›z›n a¤›z ve
difl sa¤l›¤› durumlar›n› nas›l görüyor-
sunuz? Ayr›ca Fakültenizin çocuklara
iliflkin a¤›z ve difl sa¤l›¤› çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Toplumumuzun genelinde oldu¤u gibi
çocuklar›m›z›n da a¤›z difl sa¤l›¤› sevi-
yesi henüz Dünya Sa¤l›k Örgütü stan-
dartlar›na ulaflamad›. Bunun nedenleri
y›llard›r bilinen ve tart›fl›lan konulard›r.
Dünyada 0-3 yafl farkl› bir grup olarak
de¤erlendiriliyor. Ülkemiz için de çözü-
mün ve hedef kitlenin bu yafl grubu ol-
mas› ve kesinlikle sigorta kapsam›na
al›nmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Y›l-
lard›r yeterince durum saptamas›na yö-
nelik çal›flmalar yap›ld›; önemli olan, ko-
ruyucu programlar ve bunlar›n sonuçla-
r›n›n de¤erlendirilmesidir. Fakültemiz-
de bu amaçla koruyucu program uygula-
malar›n›n yan› s›ra aile bilinçlendirme
e¤itim programlar› da yap›l›yor. STK’lar-
la iflbirli¤iyle bu programlar›n daha ge-
nifl kitlelere yay›lmas› için çal›flmalar
sürdürülüyor.

Türkiye’deki a¤›z ve difl sa¤l›¤› verileri
aç›s›ndan de¤erlendirme yapt›¤›n›zda,
diflhekimi say›s›n› yeterli buluyor mu-
sunuz? Bu ba¤lamda yeni diflhekimli-
¤i fakültelerinin aç›lmas›na nas›l ba-
k›yorsunuz?
Toplumumuzun a¤›z ve difl sa¤l›¤› de¤er-
lerinin istenilen düzeyde olmamas›n›n
nedenini diflhekimli¤i eksikli¤ine ba¤la-
man›n çok do¤ru olaca¤›n› sanm›yorum.
Her y›l aram›za yeni diflhekimlerinin ka-
t›lmas› ve genç arkadafllarla çal›flmak bi-
ze heyecan veriyor. Ancak as›l sorun difl-
hekimli¤i hizmetlerinin bireylere etkin
flekilde ulaflt›r›lamamas› ve toplumumu-
zun bu konuda yeterli bilgi seviyesinde

olmay›fl›d›r. Ülkemizde diflhekimleri nü-
fusa orant›l› olarak da¤›l›m göstermiyor.
Hem özel sektörde hem de devlet hizme-
tinde belirli bölgelere y›¤›lmalar varken
baz› bölgelerde ciddi eksiklikler mevcut.
Ayr›ca diflhekimi say›s› kadar bu hekim-
lere sunulan ifl olanaklar› da k›s›tl› oldu-
¤undan, birço¤u etkin hizmet veremiyor. 

Yeni aç›lan diflhekimli¤i fakülteleri-
nin fiziki koflullar› ve akademik kad-
rolar› diflhekimli¤i e¤itimi aç›s›ndan
sizce yeterli mi? Bu konuyu da ayn›
aç›dan de¤erlendirebilir misiniz?
Fakültelerin hedefi, yeterli fiziki koflullar-
da, yeterli akademik kadroyla, yeterli fi-
nansal kaynaklar› sa¤layarak e¤itim ve
ö¤retim kalitesini yükseltmek olmal›d›r. 

SSK ve Ba¤-Kur’lular›n üniversite has-
tanelerine sevkiyle birlikte fakülteniz-
deki çal›flmalarda de¤iflim oldu mu? 
Üniversite hastaneleri üçüncü derece
sa¤l›k kurumlar›d›r. As›l amaç e¤itim ve
araflt›rma oldu¤undan, artan hasta yo-
¤unlu¤unun e¤itimi aksatmamas› için za-
man zaman zorluklar yaflan›yor. Bu uy-
gulama nedeniyle birinci derece hizmet
veren sa¤l›k kurumu konumuna gelindi-
¤i için fakültelerde yeni düzenlemelerin
yap›lmas› gerekiyor.

Fakültede yürütülen di¤er çal›flmalar
nelerdir?
Fakültemizde ERASMUS programlar› ve
akreditasyon çal›flmalar›n›n gelifltirilme-
si, disiplinler aras› çal›flmalar, sosyal so-
rumluluk projelerinin artt›r›lmas›, top-
lumsal duyarl›l›k programlar›n›n geliflti-
rilmesi, topluma yönelik e¤itim ve bilgi-
lendirme toplant›lar›n›n yap›lmas› ve
sa¤l›k bilgilendirme ofislerinin kurulma-
s›na iliflkin projelerimizi gerçeklefltirme
çal›flmalar›n› sürdürüyoruz. Uluslararas›
standartlardaki baflar›lar›m›z› uluslarara-
s› kat›l›mlarla paylaflman›n çok önemli
oldu¤unu düflünüyorum. Türk Pedodonti
Derne¤i Baflkan› da olarak 2011 EAPD
(European Academy of Pediatric Den-
tistry) Sempozyumu’nu uzun çabalar so-
nucunda Türkiye’de gerçeklefltirecek ol-
maktan da çok mutluyuz.



makale
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Tarihsel süreç içinde, kültürel de¤iflimle
birlikte giderek artan say›da kad›n›n ça-
l›flma yaflam›na kat›ld›¤› görülmektedir.
Uzun bir süreçte gerçekleflen bu durum
her meslek için geçerli olup, 1800’lü y›l-
lar›n bafllar›nda ABD’de diflhekimli¤i fa-
kültelerinin k›z ö¤renci al›m›nda sorun-
lar yaflanm›fl ve birçok diflhekimli¤i fa-
kültesi sadece erkek ö¤rencilerden olufl-
mufltur. Lucy Hobbs Taylor, 1866’da
Ohio Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülte-
si’nden mezun olan ilk kad›n diflhekimi-
dir. Dünya kad›nlar› için diflhekimli¤i
e¤itimi uzun y›llar boyunca Amerika’da
birkaç diflhekimli¤i fakültesiyle s›n›rl›
kalm›flt›r. Örne¤in Sophia Marie Wach-
smuth, Washington Üniversitesi’nden
mezun olan ilk Alman kad›n diflhekimi-
dir. Hana Tanebe de diflhekimli¤i e¤iti-
mini Amerika’da al›p, Tokyo’da diflhe-
kimli¤i fakültesinde çal›flmalar›na de-

vam eden ilk Japon diflhekimidir. Dr.
Cornelia Morrison Thompson diflhekim-
li¤i mesle¤ini sadece çocuklarla s›n›rla-
yan ilk kad›n çocuk diflhekimidir. Dr.
Thompson Çocuk Diflhekimli¤i (Pedo-
donti) Birli¤i’ni kurarak kendisinden
sonra gelen, sadece kad›n diflhekimleri
için de¤il, tüm diflhekimli¤i için yepyeni
bir ufuk açm›flt›r. Amerika’da Kad›n Difl-
hekimleri Birli¤i (AAWD), 1921’den beri
kad›nlar›n diflhekimli¤i alan›nda daha
fazla yer almas› için çal›flmaktad›r.

Sa¤l›kta kad›n 
çal›flan daha fazla
D.‹.E. 2000 y›l› genel nüfus say›m› so-
nuçlar›na göre, ülkemizde sa¤l›k sektö-
ründe kad›nlar a¤›rl›kl› olarak erkekler-
den daha fazla say›da yer almaktad›r.
(204.926 K, 176.508 E) Ülkemizde baz›
meslek gruplar›nda kad›n iflgücü oranla-

r›n› inceledi¤imizde, avukat %28, mimar
%39, mühendis %14, diflhekimi %39’dur.
Baz› mesleklerde, meslek odalar›na ka-
y›tl› kad›nlar›n tüm üyelere oran› ince-
lendi¤inde, eczac›l›kta %60, t›pta %19,
avukatl›kta %34’tür. 
Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin 2004 ka-
y›tlar›na göre, Türkiye genelinde kad›n
diflhekimlerinin oran› toplam diflhekimi
say›s›n›n %40’› kadard›r. Bunlardan
%8,55’i de akademisyen olarak diflhe-
kimli¤i fakültelerinde görev yapmakta-
d›r. Kamuda çal›flan kad›n diflhekimi
oran› %9, ücretli çal›flan/ifl sahibi kad›n
diflhekimi oran› ise %91’dir.
‹lk Türk kad›n diflhekimi Ferdane Bozbo-
¤an Erberk’ten günümüze daha fazla ka-
d›n diflhekimli¤ini meslek olarak seç-
mektedir. 1995’ten 2005 y›l›na kadar
geçen 10 y›ll›k sürede kad›n diflhekimi
say›s›ndaki art›fl %30’lardan %40’lara
ç›km›flt›r. Ülkemizin bat› bölgelerinde
(Marmara Bölgesi) kad›n diflhekimleri-
nin oran› %46’larda iken, do¤u bölgele-
rinde (Güneydo¤u Anadolu Bölgesi) bu
oran %27’lere düflmektedir. 

Esnek çal›flma koflullar› 
cazibe yarat›yor
Amerika ve AB ülkelerinde kad›n-erkek
dengesine bakt›¤›m›zda çok say›da ka-
d›n diflhekimi oldu¤unu söylemek müm-
kün de¤ildir. Ancak genel olarak, kad›n
diflhekimi oran›n›n artt›¤›n› söyleyebili-
riz. Diflhekimli¤i özellikle Avrupa ülke-
leri baflta olmak üzere, tüm dünyada ve
ülkemizde k›z ö¤renciler aras›nda gide-
rek daha çok tercih edilen bir meslek ol-
maktad›r. Diflhekimli¤i, serbest çal›flma
olanaklar›, çal›flma saatlerindeki esnek-

Diflhekimli¤inde kad›n
Marmara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. ilknur Tanbo¤a’n›n daha önce kaleme ald›¤›
“Kad›nlar ve Diflhekimli¤i” konulu makalesini aynen
yay›nl›yoruz.



lik nedeniyle, ev ve çocuk gibi sorumlu-
lu¤un daha fazla kad›n›n omuzlar›nda
oldu¤u alanlara da zaman ayr›labilmesi
aç›s›ndan, kad›nlar taraf›ndan ö¤retmen-
lik ve eczac›l›k gibi tercih edilen meslek-
lerin ilk s›ralar›nda yer almaktad›r. Bir
kad›n için, diflhekimi olman›n avantajla-
r›n›n yan› s›ra kad›n diflhekimi olman›n
mesleki avantajlar› da vard›r. Bu durum,
kad›nlar›n daha iyi diflhekimi olmalar›n›
sa¤layan özel yeteneklere sahip olmala-
r›ndan de¤ildir. Hastalar›n›n ihtiyaçlar›-
n› anlayabilmelerini sa¤layan do¤al iç-
güdülerinden kaynaklanmaktad›r. Has-
talar, kad›n diflhekimlerinin iletiflim ye-
teneklerinin mükemmel oldu¤unu, iyi
birer dinleyici olduklar›n›, hastalar›yla
ilgili ayr›nt›l› kiflisel rapor tuttuklar›n›,
çocuklar›n gözünde “anne modeli” olma-
lar› nedeniyle onlarla daha rahat bir ko-
operasyon kurduklar›n› ve fiziksel ola-
rak da daha küçük ellere sahip olmalar›
nedeniyle, tedaviyi daha rahat geçirme-
lerini sa¤lad›klar›n› belirtmifllerdir.

Kad›n diflhekimlerine 
ra¤bet art›yor
Tedavinin çekim oldu¤u
eski y›llarda kad›n›n gü-
cü difl çekmek için yeter-
li görülmemiflken, gü-
nümüzde a¤r›s›z, koru-
yucu uygulamalar›n
esas al›nd›¤›, ayr›nt› ve
esteti¤in önemli oldu¤u
dental tedavilerde toplum tan›m›yla
“eli hafif” ve “sab›rl›” kad›n diflhe-
kimleri giderek daha çok tercih nede-
ni olmaktad›r.
Ancak diflhekimli¤inin birçok avanta-
j›n›n yan› s›ra sürekli ayn› pozisyonda
çal›flmaktan kaynaklanan postür bozuk-
luklar›, boyun a¤r›lar› da kad›n›n fizik-
sel yap›s› nedeniyle erke¤e k›yasla ge-
tirdi¤i zorluklard›r. Günümüzde kad›n-
lar diflhekimli¤inde gerek kariyer,
gerekse çal›flma hayat›
aç›s›ndan tüm ola-
naklara sahiptir. 

Diflhekimli¤i bir kad›n için seçilebilecek
en güzel meslek gruplar›ndan biridir. Bir
çocuk diflhekimi ve akademisyen olarak,
süt difllerinin tedavisini yapt›¤›m çocuk
hastamla, y›llar sonra meslektafl›m bir
ö¤retim üyesi olarak birlikte çal›flman›n
keyfini yaflamaktay›m. Ayr›ca yine süt
difllerinin tedavisini yapt›¤›m çocuk has-
tam›n anne baba olduktan sonra çocuk-
lar›n› art›k tedavi için de¤il, vermifl oldu-
¤umuz bilgiler do¤rultusunda koruyucu
uygulamalar için diflhekimine getiriyor
olmalar› nedeniyle a¤›z difl sa¤l›¤› so-
runlar› en aza indirgenmifl, sa¤l›kl› ne-
sillerin yetiflmesinde verilen emeklerin
keyfi ve gururunu yafl›yorum.
Çocuklar›m›za olumlu modeller olabilme-
miz için çal›flma hayat›m›zdaki baflar›l›,
aile yaflam›m›zda huzurlu ve mutlu, kari-
yer ile aile rolleri aras›ndaki uyumlu ve
dengeli bir flekilde sosyal yaflamda var
olmal›y›z.

Diflhekimli¤i ayr›nt›ya ve estetik görüfle ihtiyaç
duyulan bir meslek. “Kad›n dokunuflu”, “buraya 
kad›n eli de¤mifl” dedirten estetik ve do¤al düzen,
giderek daha fazla kad›n›n diflhekimli¤ini meslek 
olarak seçmesini ve daha fazla hastan›n kad›n 
diflhekimlerine yönlenmesini kuflkusuz beraberinde
getirecektir.
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Keflke
dememek

için...

epremin yarataca¤› hasarlar› en
aza indirgemek amac›yla al›n-
mas› gereken önlemler deprem

öncesinde, deprem s›ras›nda ve deprem
sonras›nda olmak üzere üç farkl› zaman
aral›¤›nda de¤erlendirilebilir.
Depreme haz›rl›k sürecinde karfl›m›za
"yap›sal ve yap›sal olmayan tehlikeler"
olmak üzere iki farkl› tehlike grubu ç›k-
maktad›r. Deprem öncesi dönemde bu
tehlikelerin azalt›lmas›na yönelik çal›fl-
malar yap›lmas› faydal› olacakt›r.

Bunlar :
1)Yap›sal Tehlikeler ve
2)Yap›sal Olmayan Tehlikeler’dir.

Yap›sal Tehlikeler 
Binan›n tasar›m› ve yap›m aflamas›nda
kullan›lan malzemeyle ilgili olarak orta-
ya ç›kan tehlikelerdir.

Yap›sal Olmayan Tehlikeler:
Yap›sal olmayan elemanlar, bir binan›n
tafl›y›c› sistemi haricindeki bütün k›s›m-
lar ve binan›n içindeki unsurlard›r. Di-
¤er bir deyiflle kolon, kirifl, tafl›y›c› du-
varlar, çat› ve temel haricindeki tüm k›-
s›mlard›r. Ayd›nlatma elemanlar›, hava-
land›rma, ›s›tma sistemleri, pencereler,
ofis makinalar›, beyaz eflyalar, mobilya-
lar, aynalar, duvara as›l› olan tüm eflya-
lar yap›sal olmayan elemanlard›r.            

Yap›sal olmayan hasarlar, önlenmesi
mümkün olan çok say›da yaralanmalara
ve can kay›plar›na, tarihi ve kültürel mi-
ras›n kaybedilmesine ve büyük ekono-
mik zararlara neden olmaktad›r. Bu ha-
sarlar ayn› zamanda kurtarma ve yar-
d›m operasyonlar›na da engel olufltur-
maktad›r.
* Yap›lan bir araflt›rmaya göre, 1999

‹zmit depremindeki yaralanmalar›n
%50’si, ölümlerin %3’ü yap›sal olma-
yan elemanlardan kaynaklanm›flt›r.
(Petal 2004)

* 1999 ‹zmit depreminden sonra ha-
yatta kalanlar›n yaflad›¤› maddi ka-
y›plar›n %30’unun mobilya, beyaz
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Yap›sal Olmayan Tehlikelerin
Azalt›lmas› E¤itimi (YOTA), do¤al

afetlerde en çok can ve mal kayb›na
neden olan yap›sal olmayan

tehlikelere dikkat çekmek ve 
bunlardan korunmayla ilgili

fark›ndal›k yaratmay› 
amaçl›yor. 

D



eflya, elektronik cihaz ve di¤er de-
¤erli eflyalardan olufltu¤u tahmin
edilmektedir.

* Yap›sal olmayan hasarlar ifl yerleri-
nin ve okullar›n aylarca kapanmas›-
na, ö¤rencilerin e¤itimlerine devam
edememesine neden oluflturur.

* 1994 y›l›nda Amerika Nortridge’de-
ki depremden sonra yap›sal bir ha-
sar› olmayan ya da çok az olan 10
büyük hastane yap›sal olmayan ele-
manlar›n yaratt›¤› hasarlardan dola-
y› boflalt›lmak ya da kapat›lmak zo-
runda kalm›flt›r. Deprem sonras›n-
daki en kritik saatlerde t›bbi yard›m
kesintiye u¤ram›flt›r.

Yap›sal olmayan tehlikelerin 
yaratt›¤› risklerin azalt›lmas› 
için  flunlar yap›lmal›d›r :
1. Tüm aile üyelerinin kat›l›m›yla  evin
her yeri oda oda dolafl›l›p sars›nt› s›ra-
s›nda nelerin tehlike yaratabilece¤i ön-
görülmelidir.
2. Aile üyelerinin evde en çok zaman
geçirdi¤i yerler kontrol edilmelidir. Ör-
ne¤in, aile üyelerinin uyudu¤u, yemek
yedi¤i, çal›flt›¤› ve oyun oynad›¤› yerler.
3. Bir araflt›rmac› gibi çal›flarak, yap›l-
mas› gerekenler bir liste halinde s›rala-
n›p, bulunan tehlikeler giderilene kadar
takip edilmelidir. 

Yap›sal olmayan hasarlar› 
azaltmak için:
* Yaflamsal tehdit yaratacak olan efl-

yalar›n›z› sabitleyiniz. Yatak odas›n-
daki giysi dolaplar›, kütüphaneler
vb. Bunlar› sabitlemek için L-profil-
ler, dübeller ve tahta takozlar ile uy-
gun dolgu materyalleri kullan›lmal›-
d›r. Duvar tipi ve sabitlenecek cisme
göre uygun sabitleme malzemesi se-
çilmelidir.

* Ekonomik kay›p yaratacak olan efl-
yalar›n›z› sabitleyiniz. Bilgisayarlar,
televizyonlar gibi tehlike oluflturabi-
lecek eflyalar boyutlar›na göre ya
c›rt bantlarla ya da plastik klipsli fle-
ritlerle sabitlenmelidir. 

* Yaflam›n›z› kolaylaflt›ran ya da sizin
için önemli olan eflyalar› sabitleyi-
niz. Örne¤in: Aile yadigar› vazolar,
biblolar, süs eflyalar›. Yerine sa¤lam-

ca tespit edilmemifl cisimler bir sar-
s›nt› s›ras›nda düflecektir. Eflyalar
yerlerine c›rtbant (iki tarafl› yap›fl-
kan bant), deprem mumu ile sabitle-
nebilir.

* Gazl›, elektrikli cihazlar› sabitleyin.
Ocak, su ›s›t›c›s›, kalorifer, soba ya
da gazla çal›flan cihazlar deprem s›-
ras›nda hasar görebilir, gaz kaça¤›na
ve yang›nlara neden olabilirler. Bu
nedenlerle sabitlenmelidirler. Esnek
borular›n kullan›lmas› ve hortumla-
r›n uzun tutulmas› sars›nt›lar›n ya-
rataca¤› zararlar› önemli ölçüde
azalt›r.

* Resimleri, aynalar›, saatleri kanca
vidalarla as›n. Kanca vidalarla as›l-
mazsa sars›nt› s›ras›nda yerinden
oynay›p düflebilir. ‹lave olarak, dep-
rem mumu ile de duvara sabitlenir.

* Üst raflardaki a¤›r eflyalar› alt rafla-
ra indirin. Yaralanmalar› azaltmak
için bunlar›n evin en k›sa boylu fer-
dinin bafl seviyesinin alt›na konmas›
gerekir. Ayr›ca, dolaplar›n kapakla-
r›na sars›nt› s›ras›nda aç›lmalar›n›
engellemek için özel tutaçlar tak›n.

* A¤›r mobilya ve beyaz eflyalar› sabit-
leyin. Deprem s›ras›nda en çok tehli-
keyi buzdolab› gibi büyük ve a¤›r efl-
yalar yarat›r. Bu eflyalar deprem s›-
ras›nda devrilebilir ya da yerlerin-
den kayabilir. Bunu engellemek için
bunlar›n kancalar, metal levhalar,
c›rt bantlar ve dokuma kay›fllar yar-
d›m›yla duvara sabitlenmesi gerekir.
Dokuma kay›fllar›n eflyan›n arkas›n-
daki duvara, eflyan›n kenar›ndan en

az 20 cm. içeriye gelecek flekilde sa-
bitlenmesi önemlidir. Böylece eflya-
n›n deprem s›ras›nda çok fazla sars›-
larak c›rt bant› açma olas›l›¤› azal›r. 

* Camlar›n yarataca¤› tehlikeleri en-
gellemek için önlem al›n. Yataklar›
pencerelerden uzaklaflt›r›n. Pencere-
lere kal›n perdeler tak›lmal› ve kapa-
l› tutulmal›d›r. Bunlar k›r›lan camla-
r›n da¤›lmas›n› engeller.

* Yataklar›n yan›ndaki pencereler ve
di¤erleri için de en iyi çözüm güven-
lik filmlerinin kullan›lmas›d›r. Ayr›-
ca, normal camlar yerine laminas-
yonlu veya temperli camlar kullan›-
labilir.  

* Kitapl›k raflar›n›n önüne gergi tak›n.
Raflar›n ön k›s›mlar›n› bir tel, tek lif-
li olta ipi (misina) veya koruyucu
kornifl ile çevirin (ip veya kornifl raf
taban›ndan raf yüksekli¤inin 1/3’ü
kadar yüksekte olmal›d›r).

* Tehlikeli ve yan›c› s›v›lar› uygun fle-
kilde saklay›n. S›n›rl› miktarda bu-
lundurdu¤unuz yan›c› s›v›lar› kapal›
saklama kaplar›nda tutun. Bu kapla-
r› da kapal› dolaplarda tutun. ‹flinize
yaramayacak maddeleri uygun fle-
kilde yok edin. Bir arada bulunmas›
tehlikeli olan maddeleri bir arada
tutmay›n: Örne¤in klor ve amonyak.

* Dekoratif tavan panellerini, spot
›fl›klar›n›, hoparlörleri, klima cihaz-
lar›n› vs. yerlerine güvenli bir flekil-
de monte edin. 

KAYNAKÇA: Bilim ve Teknik Dergisi Nisan_2002 Say›

413, Depremhaber.com,  YOTA e¤itim notlar› 
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Y ine mükemmel bir sohbetin içine düfltük. Mar-
din’den bafllayan bir hikayenin ‹stanbul’daki ak-
törleriyle birlikteyiz; Yalç›n Gazze ve o¤lu Habib

Gazze. Uzmanl›klar› diflhekimli¤i ama asl›nda baflka ye-
teneklere de sahip baba-o¤ul Gazzeler. Yalç›n Gazze ke-
man çal›yor ve arkadafllar›yla beraber dost meclislerinde
Klasik Türk Musikisi icra ediyor. Dedi¤ine göre 45 yafl›n-
dan sonra nota ö¤renecek kadar bu ifle gönül vermifl,
aflkla ba¤lanm›fl. Habib Gazze de ondan geri kalm›yor,
kendi deyimiyle amatörce, babas›n›n yorumuyla usta
kavminden keman, ud ve akordeon çal›yor. Klasik Ame-
rikan otomobillerine düflkünlü¤ü onu bu konuda koleksi-
yonerli¤e kadar götürmüfl. 
Söylefli diyerek gitti¤imiz muayenehanede gördü¤ümüz
misafirperverlik ve izzet-i ikramdan dolay›, iflimiz bitti¤i
halde bir türlü ayr›lamad›k. Arada kasetten dinledi¤imiz
Uflflak makam›ndan na¤melerin ve keman taksiminin de
ruhumuzun derinliklerine iflledi¤ini itiraf edelim. Yalç›n
Gazze’nin s›cak sohbetini b›rak›p gerçek hayata dönmek
epey zor oldu ama siz okurlara da bu tatl› sohbeti sunma
sorumlulu¤umuz a¤›r bast›. 
Bu arada küçük bir hat›rlatma yapal›m. Yalç›n Gazze, ge-
rek yafl›ndan, gerek entelektüel birikiminden, gerekse
Türk musikisine gönül vermiflli¤inden ötürü zaman za-
man eski Türkçe kelimeler kulland›. Orta yafltaki okurlar
için nostaljik bir tat olaca¤›n›, genç okurlar›n da zihinle-
rini tazeleyece¤ini düflündü¤ümüz için bunlar› oldu¤u
gibi b›rakt›k. 

Soyad›n›z› merak ettim, kökler nereye uzan›yor?
Yalç›n Gazze: Gazze, zenginlik ve cömertlik demek.
Rahmetli pederim aslen Mardinli, küçük yaflta Diyarba-
k›r’a yerleflmifller, memuriyeti dolay›s›yla da Elaz›¤’a
gelmifller. Elaz›¤’da özel bir fabrikan›n muhasebecili¤ini
yap›yordu. Orada annemle tan›fl›p evlenmifl. Ben
1937’de Elaz›¤’da do¤dum. 

Diflhekimli¤ine heves nereden peki? 
Yalç›n Gazze: Asl›nda hiç hevesim yoktu diyebilirim, s›-
nava girdim, hem t›bb›yeyi hem diflhekimli¤ini kazan-
d›m. Bir ay kadar karar veremedim, aileme bir an önce
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Yalç›n&Habib Gazze:

“Diflhekimli¤inde 
hem sanat hem ilim var”

Kökleri Mardin’e kadar
uzan›yor Gazze ailesinin.

Baba Yalç›n Gazze, 
hayata bir an önce

at›lma iste¤iyle
diflhekimli¤ini seçiyor ve

babas›n›n nasihatine
uyarak mesle¤inin 

muhtac› de¤il, “afl›k›”
oluyor. O¤ul Habib

Gazze’nin serüveni ise
sekiz yafl›nda, babas›n›n

muayenehanesinde
bafll›yor. 



yard›mc› olmak istiyordum. T›bbiye
e¤itimi alt› y›ld›, bir de ihtisas gere-
kecekti. Dolay›s›yla diflhekimli¤inde
karar k›ld›m. Hatta dersleri kaç›rd›-
¤›m için ilk girdi¤im anatomi vize-
sinden hiçbir fley bilmedi¤im için
hoca d›flar› atm›flt› beni. Sonra özel-
likle laboratuvardaki protez çal›flma-
lar›yla birlikte bende diflhekimli¤ine
karfl› büyük bir aflk do¤du. fievkle
okula geldim, derslere girdim, gün
geçtikçe mesle¤imi daha çok sev-
dim. 1959 Ekim’inde girdi¤im ‹stan-
bul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakül-
tesi’nden –ki o zaman tek diflhekim-
li¤i fakültesi vard›- 1963 Haziran’›n-
da çok iyi puanlarla, kay›ps›z mezun
oldum. 1965-1983 aras› Elaz›¤’daki
Keban Baraj›’n›n diflhekimli¤ini
yapt›m. Sonra ‹stanbul’a geldim. 

Protez, aflk›n t›ls›m› olmufl galiba...
Yalç›n Gazze: Bir çeflit sanat icra
etti¤imizi düflünüyorum. Bu mes-
lekte fluna kanaat getirdim; diflhe-
kimli¤inde hem sanat var hem ilim
var. Benim de sanata karfl› küçük
yafllardan bafllayan bir ilgim, ala-
kam var. Keman çal›yorum. 

Mezuniyetten sonra hemen çal›fl-
maya m› bafllad›n›z?
Yalç›n Gazze: Önce askerlik göre-
vimi yerine getirdim. Yedek subay-
l›¤›m süresince çok ilginç ve unu-
tulmaz vakalarla karfl›laflt›m. Örne-
¤in 1964 fiubat›’nda bir askerin sol
üst çenesinden alt› köklü bir difl
çektim. Bu güne kadar alt› köklü bir
difl vakas› hala duymufl de¤ilim. Za-
ten difli çekerken böyle bir manza-

rayla karfl›laflaca¤›ma hiç ihtimal
vermiyordum. Halk›m›z›n ak›l difli
dedi¤i 20’lik difller genelde iki kök-
lü, zaman zaman üç köklü, nadiren
dört köklü olabilir ama alt› köklü
duyulmufl bir fley de¤ildi. Difli gö-
rünce çok flafl›rd›m; flansl›yd›m, hiç-
bir kökü de k›r›lmam›flt›. Mezuniye-
timden afla¤› yukar› dört ay sonra
çektim bu difli. Okulda cerrahim
iyiydi, ne zaman bofl vaktim olsa
cerrahi klini¤ine iner, olan biteni iz-
ler, restorasyonlara yard›m eder-
dim. Bu yüzden çekerken çok zor-
lanmad›m, önce elevasyon yönte-
miyle difli yerinden oynatt›m, k›r›l-
mas›n diye de davyeyle ç›kart›m.
Tam 44 y›ld›r sakl›yorum bu difli.
Antika gibi oldu. Bu diflin ard›ndan
hemen karfl›s›ndaki 20’lik difli de
çektim, fakat ondan üç kök ç›kt›. Yi-
ne baflka bir vakada sa¤ üst 20’lik
diflini çekerken difl tamamen çene
kemi¤ine yap›fl›kt›, çekerken kemik
ve yan›ndaki difl beraber geldi. Ger-
çi o zaman biraz endiflelenmifltim,
hastay› hemen yat›r›p, mukozay›
diktim ve durumu kontrol alt›na al-
d›m. ‹ki gün sonra hasta gayet iyiy-
di. Bu difli de sakl›yorum. 

Çiçe¤i burnunda bir mezun olarak
k›skan›lacak bir baflar›.
Yalç›n Gazze: Mesle¤e at›ld›ktan
sonra akademik olmayan bir diflhe-
kiminin çabalar› ne ölçüde olabilir-
se kendimi gelifltirmeye çal›flt›m.
Sonra da tecrübelerimi bir araya ge-
tirdim ve onlardan istifade etmesini
bildim. Üstelik çal›flmay› da çok se-
verim. 

an›lar, an›lar...
Yalç›n Gazze
Yedek subayl›¤›m› yaparken bulundu¤um yerde
elektrik olmad›¤› için ayakla çal›flan makaral› bir
sistem yard›m›yla difl çekimlerini yap›yorduk. Bir
akflam genç biri difl a¤r›s› flikayetiyle geldi. Koflullar
çok iptidai idi, alaydaki doktordan da yard›m 
istedim. Hastay› kontrol ettim, sol alt 20’lik difli
tamamen çürümüfl, zaten daviyeyi atar atmaz,
elimde kald›. Kesip ikiye bölüp ç›karmak istedim
ama öyle bir kanama vard› ki, durmad›. Doktor 
tampon yap›yor, tamponu çekti¤i anda a¤›z tekrar
gölleniyor. fiimdiki gibi aletler olsa, saniyede ikiye
böler elavatörle ç›kar›rs›n›z difli ama ben bir yandan
ayak kullan›yor bir yandan difli çekmeye çal›fl›yor-
dum, do¤rusu o zaman epey korkmufltum. Fakat
sebat ettim, o difli ç›kard›m. Sonra ne olur ne olmaz
diyerek sabaha kadar uyumad›m. Hasta sabah
geldi¤inde a¤z› tertemizdi, hiçbir problem yoktu. 

Bir gün Elaz›¤’da bir han›m›n diflini çekece¤im,
anesteziyi yapt›m, etkisini göstermesi için biraz
bekledim. Odaya döndü¤ümde han›m serçe 
parmaklar›yla kulaklar›n› t›kam›flt›. Herhalde 
kulaklar› kafl›nd› diye düflündüm ama han›m “çek,
çek” dedi. Ben de ellerinin bana mani oldu¤unu, bu
flekilde çekemeyece¤imi söyledim ve neden 
kulaklar›n› kapatt›¤›n› sordum. Han›m “A¤r›y› 
duymayam diye” yan›t›n› verdi. 
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Yalç›n Gazze’nin çekti¤i ve alamet-i farika diye tan›mlad›¤› alt› köklü difl ile çene
kemi¤ine yap›fl›k difller. 

Yalç›n
Gazze’nin
1965’te
Elaz›¤’da 
açt›¤› ilk 
muayenehane



Sizdeki derin bir ö¤renme aflk› ayn› za-
manda...
Yalç›n Gazze: Elbette. Ne zaman yeni
mezun olmufl arkadafllar› ya da meslek-
tafllar›m› görsem ortaya att›¤›m ilk konu
diflhekimli¤idir. Mesle¤imde olan bitene
karfl› çok merakl›y›md›r. 
Habib Gazze: Benden daha merakl› ol-
du¤unu itiraf edebilirim. 

Ö¤rencilik y›llar›n›zdaki e¤itimi de¤er-
lendirmenizi istesek
Yalç›n Gazze: Bizler çok iyi e¤itim ald›k
çünkü hocalar›m›z diflhekimli¤inin ülke-
mizde akademik anlamda geliflimine çok
önemli katk›lar yapm›fl olan Prof. Kanto-

rowicz’le çal›flm›fl isimlerdi. Cerrahide
fievket Tagay, tedavide Suat ‹smail
Gürkan, Pertev Ata, Kantorowicz’in asis-
tanl›¤›n› yapm›fllard›. Patolojide Melih
Bey, Schwartz’›n asistan›yd›. Dolay›s›yla
çok disiplinliydiler, iyi yetifltirdiler. Biz-
de de heves olunca dört elle sar›ld›k.
Hiçbir derste zorlanmad›m ancak en ke-
yif ald›¤›m ders protez, k›smen s›k›c›
buldu¤um da ortodonti idi. 
Habib Gazze: Ben de babam gibi iflin te-
orisinde biraz s›k›l›yordum do¤rusu. An-
cak klinik aflamalar›nda hiçbir s›k›nt›m
olmazd›, laboratuvar ödevlerini çok h›zl›
bitirir, hatta bofl zaman›m kal›r, arkadafl-
lar›ma yard›m ederdim.

Araç-gereç ad›na eksiklikleriniz de mi
olmad› hiç?
Yalç›n Gazze: Hay›r ama bugünkü flart-
lar da yoktu. Singer dikifl makinas›n›n
motorlar›n› al›r, ona kol takt›r›r, öyle ça-
l›fl›rd›k. Hastayla çal›flaca¤›m›z zaman
motoru onun kuca¤›na verirdik. Bazen
motor kaçak yapar ve hastay› elektrik
çarpard›. Tabii ki bu diflhekimli¤i için ki-
fayetli bir enstrüman de¤ildi. fiimdi ba-
k›yorum da fakülteler çok güzel merte-
belere gelmifller. 

Bugünün diflhekimli¤i ö¤rencilerinin
de sorunlar› baflka zaten. Haz›r genç
kufla¤a gelmiflken dönelim Habib
Bey’e. Sizi tan›yal›m önce?
Habib Gazze: 1968 Elaz›¤ do¤umlu-
yum, 15 yafl›ndayken ‹stanbul’a geldik.
1992’de Marmara Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi’nden mezun oldum. 

Diflhekimli¤ini tercih etmenizde baba-
n›z›n etkisi oldu mu?
Habib Gazze: Olmaz m›? ‹lkokul ikinci
s›n›fa geçti¤im yaz, annem beni tatil bafl-
lar bafllamaz “sokaklarda oynamak yok”
diyerek babam›n muayenehanesine yol-
lad›. Daha sekiz yafl›ndayd›m. fiimdiki
gibi çocuklar› meflgul edecek kurslar, et-
kinlikler yok tabii. O yaz› takip eden tüm
tatillerde, hatta okul zaman› da cumarte-
si günleri muayenehaneye gittim. Okul
harçl›¤›m befl lirayd› ve bunu hak edebil-
mek için tüm cumartesimi babama yar-
d›mc› olarak geçirirdim. 

Neler yapt›r›rd› baban›z size?
Habib Gazze: Alç› kar›flt›rmakla ifle
bafllad›m, sonra cila kard›m. Gerçi yap›-
lan ifllere de epey zarar verdim ama ba-
bam bundan hiç flikayet etmedi. Diflhe-
kimli¤inin laboratuvar aflamalar›n› ba-
bamdan ve muayenehane prati¤inden
ö¤rendim. Yafl›m büyüdükçe babama
hastada yard›m etmeye bafllad›m. Bir an-
lamda asistanl›¤›n› yapt›m. Apikal re-
zeksiyonlarda bile babama yard›mc›
olur, amalgam dolguyu ben haz›rlard›m. 
Hiç piflmanl›k duymad›n›z o halde.

‹çinizde “keflke”ler var m›?
Habib Gazze: Hay›r, 1983’te ‹s-
tanbul’a geldik ve ben iki sene
sonra üniversite s›nav›na girdim.

kuflaktan kufla¤a

Bizler çok iyi e¤itim ald›k çünkü hocalar›m›z 
diflhekimli¤inin ülkemizde akademik anlamda 

geliflimine çok önemli katk›lar yapm›fl olan Prof. 
Kantorowicz’le çal›flm›fl isimlerdi. Çok disiplinliydiler,
iyi yetifltirdiler. Bizde de heves olunca dört elle sar›ld›k. 
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Yalç›n Gazze

Habib Gazze’nin klasik Amerikan 
otomobillerinden oluflan koleksiyonundan
1974 model Corvette’i.



‹lk alt› tercihim de diflhekimli¤iydi. Özellikle bu mesle¤i is-
tedim ve istedi¤im yeri de kazand›m. E¤lenceli bir ö¤rencilik
yaflad›m.

Baban›zla birlikte çal›flmak nas›l bir duygu?
Habib Gazze: Mesle¤e bafllad›¤›mdan beri ayn› muayeneha-
neyi paylafl›yoruz. Ancak muayene odalar›m›z, sekreterleri-
miz her fleyimiz ayr›d›r. Ayn› ünitte, ayn› hastada, ayn› oda-
da çal›flmay›z. ‹ki ayr› doktor gibi sadece bir mekan› paylafl›-
yoruz. Ancak enteresan vakalarda birbirimizle fikir al›flveriflin-
de bulunuruz. Babamdan çok yard›m ald›m, inkar edemem. 
Yalç›n Gazze: Ben de o¤lumdan yard›m ald›m. Baz› vakalar
var ki tek olmuyor, beraber hallediyoruz. Özellikle diflhekimli-
¤i mesle¤inde çok güzel bir dayan›flma olur. Hele ayn› muaye-
ne içinde olmam›z çok daha avantajl›. Mesela bir a¤›z planla-
mas›nda karfl›l›kl› fikirlerimizi beyan ederiz ve afla¤› yukar›
yüzde 90 fikrimiz de ayn› olur. 

Hiç sorunlu hastalar›n›z olmad› m›?
Yalç›n Gazze: Olmaz m›? Çok oldu. Ama benim ikna kabiliye-
tim güçlüdür. Onlarla ayn› ruhsal durumu yaflamaya çal›fl›yo-
rum, muvaffak da oluyorum. Ama baz› hastalar var ki müm-
kün de¤il, mesela bulant›l› bir hastam vard›, tam 11 defa ölçü
ald›m. Dama¤›na uyuflturucu sürdü¤üm halde sürekli bulant›-
s› oluyordu. Tam ölçüyü 11. seferde alabildim. 

Peki meslek s›rr›n›z nedir diye sorsak? 
Yalç›n Gazze: Bugün hala Elaz›¤’dan bana tedaviye gelenler
var. Çünkü hastalar›mla diyalo¤um her zaman çok güzeldir.
Halet-i ruhiyelerini okfluyorum, onlar›n yerine koyuyorum
kendimi. Maddi gücü olmayanlar bunu ibraz ettiklerinde he-
men toleranslan›yorum. Anlaflmam›zda olmasa bile içim elver-
medi¤i için fazladan yapt›klar›m oluyor. Bunlar da hastalar›-
m›n hofluna gidiyor. Ben de sonuçtan ötürü kendimi çok bah-
tiyar hissediyorum, çok haz al›yorum. ‹çimdeki meslek aflk›
yapt›r›yor bunlar›. Rahmetli babam derdi ki; “Mesle¤inin ya
afl›¤› olacaks›n ya da muhtac› ama ille de afl›¤› olacaks›n. Muh-
tac› olursan mecburi yapars›n ama afl›¤› olursan araflt›rmac›
olursun”. Benim de felsefem bu iflte. Bir de mesle¤imle ilgili
soru sormaktan hiç çekinmem.  

Mesleki anlamda uzmanlaflt›¤›n›z konular neler? Kendinize
özgü bir tarz›n›z var m›? 
Yalç›n Gazze: Kanal patlar› ve oksit dözenk ile kalsiyum hid-
roksiti birbirine harman etmede birçok çal›flmalar›m oldu. Ör-
ne¤in iodoformun diflhekimli¤indeki de¤erini çok takdir etti-
¤imden bütün kanal dolgular›ma antispetik özelli¤inin çok faz-
la olmas›ndan ötürü bir miktar toz iodoform kat›yorum. Son
dönemde okudu¤um bir dergide kalsiyuma iodoform katma ça-
l›flmalar›n›n yap›ld›¤› yaz›yordu. ‹odoform kanal içersinde bofl
kalan yerlerde anaerob ya da oksijenden üreyen bakterilerin
aktivitesini inhibe ediyor. 
Habib Gazze: Benim hastay› daha rahatlat›c›, seanslar›m› ve
dolay›s›yla hastan›n gidifl gelifllerini azalt›c› bir yaklafl›m›m

vard›r. Bir yandan hastan›n buradan daha rahat ayr›lmas›n›
sa¤layacak öte yandan seanslar›m› kolaylaflt›racak formüller
üretiyorum. Yapt›¤›m ifli abartarak hastay› maddi manevi yor-
may› istemiyorum. 

Sizce Avrupa ile k›yasland›¤›nda Türkiye’de diflhekimli¤i
hangi noktada?
Habib Gazze: Yurtd›fl›na ç›kt›¤›m›zda gördüklerimizin yan›
s›ra d›flardan gelen hastalar›m›z da oluyor ve a¤›zlar›na bakt›-
¤›m›zda geliflmeler hakk›nda ya da bizim bulundu¤umuz nok-
tayla ilgili çok net fikir ediniyoruz. Asl›nda bakarsan›z böylesi
çok daha sa¤lam ipuçlar› veriyor. Çünkü sohbetlerde ya da top-
lant›larda anlat›lanlar ço¤u zaman pratikle örtüflmeyebiliyor,
zaten kald›¤›n›z süre içinde de çok bilgi sahibi olman›z müm-
kün olmuyor. Ancak gelen hastada yap›lanlara bakt›¤›n›zda
tekniklerinin ne düzeyde oldu¤unu rahatl›kla görebiliyorsu-
nuz. Bizim de epey yabanc› hastam›z var. 
Yalç›n Gazze: Bir dönem Amerika’da Buffalo Üniversitesi’nde
görevli bir ahbab›m›n yard›m›yla oradaki diflhekimli¤i fakülte-
sinde misafir ö¤renci statüsünde bir süre bulundum. Bütün sa-
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Yalç›n Gazze: “45’inden sonra
nota ö¤rendim”

Sanatsal bir yönünüz de var. Ne zaman ve nas›l
bafllad› müzik aflk›? 
Ortaokulda keman çalmaya bafllad›m. Annem çok güzel
keman ve piyano çalard›. ‹yi bir notistti, flark›y› okudu¤u-
nuz zaman notay› hemen haf›zaya al›rd›. Rahmetli dedem
musikiye çok merakl›ym›fl, anneme ders ald›rm›fl. Bir gün
annemin keman çalmas›ndan çok etkilendim. Ö¤renir mi-
yim diye üzerine biraz düfltüm, birkaç günde bir fleyler ç›-
karmay› baflard›m. Sonra çal›flt›m, kendi kendime ö¤ren-
dim. Halen annemin keman›yla çal›yorum. Üniversitede
ayda bir iki kez arkadafllarla toplan›r, klasik Türk musikisi
icra ederdik, ancak mesle¤e at›ld›ktan sonra epey ara ver-
dim. ‹stanbul’da müzik aflk›n› duyan arkadafllarla yeniden
bir araya gelip, grup kurduk. Grupta ben keman, bir diflhe-
kimi arkadafl ud, mimar›m›z keman, avukat›m›z kanun, ço-
cukluktan arkadafl›m da ud çal›yor. Grup kurmak da bizi
tatmin etmedi ve nota ö¤renelim dedik. Yafl›m›z da 45. “Bu
notay› ö¤renece¤im” dedim ve üç ayda kendi bafl›ma en
zor parçalar› çözecek kadar nota ö¤rendim. Bildi¤im flark›-
lar›n notas›na baka baka olay› çözdüm. Burada birçok ses
sanatç›s›n›n difllerini yapt›m, onlar da ara ara bu musiki
buluflmalar›na kat›l›rlar ve çok keyif al›rlar. 



kuflaktan kufla¤a
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mimiyetimle söylüyorum, Türkiye’deki diflhekimli¤i onlardan
ileri de¤ilse de geri de de¤il. Hatta iddia ederim ki baz› husus-
larda bizim arkadafllar›m›z, hekimlerimiz, ö¤rencilerimiz çok
daha cesur, çok daha atak, çok daha merakl›. 
Habib Gazze: E¤er mahalle difl doktoru olarak kal›p, gelen va-
kay› yap›p göndereyim mant›¤›yla çal›fl›rsan›z tabi ki ilerleye-
mezsiniz. Türkiye’de diflhekimli¤i gerek malzeme gerekse bil-
gi anlam›nda merakl› meslektafllar›m›n beklentilerine yan›t
verecek ölçüde olgunlaflm›fl durumda. Ben yap›lan ifllerin, iflçi-
lik olarak kalitesinin de d›flar›dan çok üstün oldu¤unu düflünü-
yorum. Merak ve el becerisi yurtd›fl›na göre çok daha ileri se-
viyede oldu¤u için protezlerimiz daha baflar›l›. Bizim yapt›¤›-
m›z ve yurtd›fl›nda yap›lan a¤›zlar› inceledi¤imizde birkaç
gömlek yukarda oldu¤umuzu rahatl›kla söyleyebilirim. 
Yalç›n Gazze: Türkiye’de diflhekimli¤i aktivitesi öyle yabana
at›lacak bir durumda de¤il. Bak›n bir an›mla bu söylediklerimi-

zi pekifltireyim. Keban Baraj›’nda görevli oldu¤um y›llard›. Ba-
rajda Frans›z ve ‹talyanlar münavebeli çal›fl›rd›. Keban’da çal›-
flan bir mühendis ve ailesi Fransa’ya gitti¤i zaman oradakiler
sorarm›fl; “Elaz›¤’a gidersek ne alal›m, neyi meflhurdur” diye.
Gidenler de flöyle dermifl; “Elaz›¤’da çok güzel bir hal› fabrika-
s› var, hal› al›n. Bir de oradaki diflhekimli¤i çok iyi kalitededir.
Sosyetenin de iyi bir diflhekimi vard›r, ona difllerinizi yapt›-
r›n.” Bir de hiç unutmuyorum, ‹talyan Rozilemo adl› bir mü-
hendis tan›d›m Keban’da. Üst total protezini yapm›flt›m, adam
ülkesine gidip geldikten sonra bir tane de yedek yapmam› is-
tedi. Ben ne kadar diflin yede¤i olmaz diye anlatmaya çal›flt›y-
sam da ›srar etti. Hem kalitesi hem daha ekonomik olmas› se-
bebiyle çok memnun kalm›flt› Ben de çok takdire mazhar ol-
dum. 

Mesle¤inizin Türkiye’ye özgü en temel sorunu olarak neyi
görüyorsunuz?
Habib Gazze: En temel sorunlar toplumda a¤›z ve difl sa¤l›¤›-
na gerekli önemin verilmemesi, yani bu konudaki bilinçsizlik,
ikincisi bunun ekonomik boyutudur. 1992’de mezun olmadan
önce bir derste söylenen flu bilgi hiç akl›mdan ç›km›yor; o za-
man Türkiye’deki bütün diflhekimleri 35 sene çal›flarak mev-
cut hastalar›n a¤›zlar›n› düzenleyebiliyorlard›. Bugün kim bilir
kaç y›l gerekir? 

Baban›z›n çok derin bir müzik aflk› var, size de bulaflt› m›
bu aflk? Sizin hayat›n›z› dolduran di¤er renkler neler? 
Habib Gazze: Müzi¤e karfl› babadan ve aileden gelen bir me-
rak ve yetenek var. Çok profesyonel de¤ilim ama biraz piyano,
ud ve akordeon çalar›m. ‹cram babam kadar iyi olmasa da mü-
zi¤e efllik ederim. Ayr›ca sporla ilgiliyim, kayak yap›yorum.
Eski araba ve eflyalara merakl›y›m. Son 12 y›ld›r klasik Ame-
rikan arabalar›ndan oluflan bir koleksiyonum var. Hepsi Türki-
ye’de bir iki tane olan gerçek klasikler. Bir dönem 12-13 ara-
bam vard›, flimdi yedi tane, özel bir garajda duruyorlar. En es-
kisi 1947 model Chevrolet, 1953 model Pontiac, 1954 Cadillac,
1974 Corvette var. Çok iyi modifiye edilmifller. Arada biraz da
endifle duyarak ‹stanbul trafi¤ine ç›k›yorum. Merakl› gözler iz-
liyor do¤al olarak.

Emeklilik hayalleriniz diye sorsam....
Yalç›n Gazze: Mesle¤imi izah edemeyece¤im kadar çok sevi-
yorum, o yüzden emeklili¤i hiç düflünmüyorum. Bazen gecele-
ri yapt›¤›m bir köprüyü hayal ediyorum. Hiç yükseklik yok, ga-
yet güzel yerine oturmufl veya güzel bir estetik dolgu ya da ka-
nal tedavisi yapm›fl›m. Ben, hastalar›m›n a¤›zlar›n› tedaviden
önce ve sonra foto¤raflar›m. Bofl zamanlar›mda bunlara baka-
rak mutlu oluyorum. 
Habib Gazze: Benim emekli olmam için daha çok y›llar var
önümde. Babam için mesle¤i hayat›n›n çok önemli bir yerinde,
benim için de ön plandad›r ama yapmak ve zaman ay›rmak is-
tedi¤im baflka u¤rafl›lar›m da var. Belli bir dönemden sonra yo-
¤unlu¤umu kademe kademe azaltarak bunlara f›rsat tan›mak
istiyorum. 

Ben Türkiye’de yap›lan ifllerin, 
iflçilik olarak kalitesinin d›flar›dan

çok üstün oldu¤unu düflünüyorum. 
Merak ve el becerisi yurtd›fl›na göre 
çok daha ileri seviyede oldu¤u için 
protezlerimiz daha baflar›l›. 



P iyasada bulunan sekiz farkl› mar-
ka kompozit test edilmek için sa-
t›n al›nm›flt›r. De¤erlendirmede

laboratuvar testlerine ilaveten 413 difl-
hekiminin bu ürünler hakk›ndaki görüfl-
leri dikkate al›nm›flt›r. 
ADA (Amerikan Diflhekimleri Birli¤i) la-
boratuvarlar›nda her marka, su emme
ve suda çözünürlük, üretici firma skala-
s›na renk uyumu, nemli a¤›z ortam›nda
renk stabilitesi, cilalanabilirlik, sertlefl-
me derinli¤i, esneme kuvveti, radyo-
opakl›k, maksimum büzülme stresi vb.
özellikler aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir.
Su çekme ve suda çözünürlük testleri
materyalin nemli ortamda uzun dönem-
deki mekanik stabilitesini ölçmektedir.
A¤›z içindeki kompozitler su çekerek fli-
flip geniflleyebilir. Çözünürlükte ise
nemli ortamda ne kadar kompozit ma-
teryalin çözülerek eksildi¤i ölçülür.
Renk stabilite testlerinde nemli ortamda
materyalin bafllang›ç rengini koruyup
korumad›¤› ölçülür. 
Sertleflme derinli¤inde, tavsiye edilen
›fl›k uygulama süresinde sertleflen kom-
pozit tabakas›n›n maksimum kal›nl›¤›
ölçülmüfltür. Koyu renkler, ›fl›k yo¤unlu-
¤unun azalmas› ve ›fl›k cihaz› ucunun
kompozite uzakl›¤›n›n artmas› maksi-
mum sertleflme derinli¤i elde etmeyi ön-

lemektedir. Yeterli sertleflme derinli¤i
sa¤lamada ›fl›k cihazlar›n›n fonksiyonu
çok önemlidir. Yap›lan araflt›rmalarda
muayenehanelerdeki ›fl›k cihazlar›n›n
neredeyse yar›ya yak›n›n›n yetersiz ›fl›k
yo¤unlu¤u sa¤lad›¤› tespit edilmifltir.
Bir ›fl›k ölçüm cihaz› bulundurularak s›k
s›k yo¤unlu¤un ölçülmesi gerekmekte-
dir. Çünkü cihaz lambalar› tamamen bit-
meden çok daha uzun bir süre öncesin-
de sertlefltirme kabiliyetlerini kaybet-
mektedir (Tablo 1).

Esneme kuvveti ve esneme modülü,
kompozitin oklüzal kuvvetlere dayanma
gücünü ve oklüzal yük alt›nda esneme
kabiliyetini gösterir, fakat afl›nmaya
karfl› direnci öngörmez. 
Heliomolar ve Grandio en düflük de¤er-
lere sahiptir. ISO de¤erlerine göre en
düflük esneme kuvveti  80 MPa kabul
edilmektedir. Esneme modülü için tespit
edilmifl minimum bir de¤er yoktur.

Radyoopakl›k, röntgen filminde görü-
nebilirli¤i gösterir. Gradia Direct Poste-
rior ve Aelite LS Posterior hariç hepsi
dentinden daha radyoapakt›r. Sadece
Heliomolar HB ve Esthet-X mineden da-
ha radyoopakt›r. 1 mm kal›nl›k esas
al›nm›flt›r. Etraf›ndaki difl dokular›ndan

daha az veya ayn› seviyede radyoopasi-
tesi olan kompozitler röntgende sekon-
der çürüklerin görülmesini zorlaflt›rabil-
mektedir. En ideal radyoopakl›k seviye-
si mineye eflit veya hafifçe daha yüksek
olarak kabul edilir.
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Diflhekimlerine faydas› olacak bir araflt›rman›n
sonuçlar›n› paylafl›yoruz bu kez sizlerle. Piyasada 
bulunan sekiz farkl› posterior kompozit, laboratuvar
testlerinin yan› s›ra 413 diflhekiminin de görüflleri
al›narak de¤erlendirildi. 

Posterior Kompozitler

ürün teknik Diflhekimi Murat Tokgöz murtok1@yahoo.com

Aelite LS Posterior 1.5 mm

Heliomolar HB    1.8 mm

Esthet-X      2.3 mm

Venus          2.4 mm

Gradia Direct  Posterior  2.5 mm

Filtek Supreme Plus  2.8 mm
Universal Restorative 

GrandiO    3.1 mm

Herculite XRV    3.3 mm

Not: En yüksek sertleflme derinli¤i elde
edilen Herculite’de üretici firman›n
tavsiyesine uyularak ›fl›k süresi
di¤erlerindeki gibi 20 sn. yerine, 40 sn.
uygulanm›flt›r.

Tablo 1: Sertleflme Derinli¤i
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Polimerizasyon büzülme stresi ve h›-
z›, polimerizasyondan bir saat sonraki
büzülme miktar›n› ve bu süre içinde
adezivin maruz kalabilece¤i stres geli-
flim h›z›n› gösterir. Teknik olarak düflük
de¤erler kenar bütünlü¤ü, kenar s›z›nt›-
s› ve postoperatif hassasiyet aç›s›ndan
olumlu kabul edilir. 
Gradia Direct Posterior en düflük büzül-
me de¤erlerine ulaflarak baflar›l› olmufl-
tur.

Diflhekimlerinin görüflleri: 413 diflhe-
kiminden, kulland›klar› posterior kom-
pozitleri, kolay uygulanabilme, spatüle
yap›flma, renk uyumu, cilalanabilirlik
vb. özelliklere göre de¤erlendirmeleri is-
tendi.

Akademisyenlerin görüflleri: Posteri-
or kompozitler hakk›ndaki çeflitli sorula-

ra akademisyenlerin verdi¤i cevaplar
afla¤›daki flekilde özetlenmifltir. 

Posterior kompozitler tam olarak
amalgam›n yerini doldurabildi mi?
Birçok diflhekimi kompozitleri, tüberkül-
leri de içine alan çok büyük madde ka-
y›plar› hariç tüm vakalarda amalgam ye-
rine kullanmaktad›r. Ancak kompozitler-
de hasta faktörü ve hekim faktörü çok
daha fazla önem tafl›maktad›r. Örne¤in
çal›flma sahas›n›n izolasyonu amalgama
göre çok daha fazla önemlidir. Ayr›ca
kompozit ile do¤al difl aras›ndaki adez-
yonun çok uzun süre devam etmeyece¤i
ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.

Di¤er materyallere göre daha fazla se-
konder çürü¤e rastlama olas›l›¤› var
m›?
Rezin restorasyonlarda daha fazla se-

konder çürü¤e rastland›¤› kabul edil-
mektedir. Ancak bu çürüklerin bir k›sm›
kavite preparasyonu s›ras›nda küçük bir
kavite haz›rlama kayg›s› nedeniyle yete-
rince temizlenmeyen çürükler olabil-
mektedir. Ayr›ca, kompozitle difl birlefl-
me s›n›rlar›ndaki her renk de¤iflikli¤i se-
konder çürük olarak kabul edilmemeli-
dir. Genellikle ço¤u sadece onar›m iste-
yen lekelerdir. Sekonder çürüklere en
çok restorasyonun difleti kenarlar›nda
rastlanmaktad›r ve bu da onar›m› güç-
lefltirmektedir.

A¤›z hijyeni kötü olan hastalarda pos-
terior kompozitler gönül rahatl›¤›yla
uygulanabilir mi?
Bu tür hastalarda posterior kompozitler
tekrarlayan çürükler ve restorasyonun
ömrü konusundaki tereddütler nedeniy-
le pek tavsiye edilmemektedir. 

Heliomolar HB 85

Gradia Direct Posterior 90

Esthet-X 105

Venus 127

Filtek Supreme Plus 118
Universal Restorative

Aelite LS Posterior 30

GrandiO 133

Herculite XRV 140

Tablo 2: Esneme Kuvveti (MPa)

Heliomolar HB 4

Gradia Direct Posterior 5

Venus 8

Esthet-X 8.5

Filtek Supreme Plus 9.5
Universal Restorative

Herculite XRV 9.5

Aelite LS Posterior 14.5

GrandiO 17

Tablo 3: Esneme Modülü (GPa)

Gradia Direct Posterior 14

Heliomolar HB 17

Aelite LS Posterior 17

GrandiO 23

Filtek Supreme Plus 24
Universal Restorative

Venus 25

Esthet-X 26

Herculite XRV 32

Tablo: 4 Polimerizasyon büzülme stresi (MPa)

Kompozitin ad› Mükemmel % Çok ‹yi % ‹yi % Di¤er % *

Aelite LS Posterior (3) 0 29 52 19

Esthet-X (92) 17 45 32 6

Filtek Supreme Plus (114) 20 48 26 6

Gradia Direct Posterior (22) 24 41 25 10

Grandio (12) 16 44 31 9

Heliomolar HB (70) 11 42 36 11

Herculite XRV (80) 13 39 38 10

Venus (20) 16 52 28 4

*Di¤er sütunundaki say›lar fena de¤il, zay›f ve
kabul edilemez görüfllerinin toplam›n› ifade 
etmektedir.
Not: Kompozit adlar›n›n yan›ndaki parantez
içindeki say›lar ürünü kullanan ve görüfl 
bildiren diflhekimlerinin say›s›n› 
göstermektedir.

Tablo 5: Posterior Kompozitler De¤erlendirme Sonuçlar›



ürün teknik
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Ak›flkan kompozitler küçük oklüzal
kaviteler için yeterli fiziksel özelliklere
sahip midir?
Ak›flkan kompozitlerin afl›nma direnci
daha az oldu¤undan, oklüzalde tek bafl›-
na kullan›lmamal›d›r. 2 mm. civar›ndaki,
oklüzalde olmayan çok küçük kaviteler-
de kullan›labilir. Ak›flkan kompozitler
afl›nmaya karfl› dirençsiz ve fiziksel
özellikleri daha zay›ft›r.

Posterior kompozitler için mutlak kon-
trendikasyonlar nelerdir?
Zay›f a¤›z hijyeni olan ve s›k tekrarlayan
çürüklerin görüldü¤ü hastalar, yeterli
izolasyonun sa¤lanamayaca¤› durumlar,
bruksizm ve d›fl s›kma al›flkanl›klar›n›n
oldu¤u durumlarda posterior kompozit-
ler tercih edilmemektedir. Bruksizmde
kuvvetli oklüzal travmadan dolay› kom-
pozit materyali çabuk bozulmakta ve
ömrü k›salmaktad›r.

Rubberdam posterior kompozitlerde
izolasyon sa¤lamak için gerekli midir?

Önemli olan iyi bir izolasyon sa¤lamak-
t›r. Ancak en iyi izolasyon sa¤lama yolu-
nun rubberdam oldu¤u kabul edilmekte-
dir. Rubberdam hekime rahat ve sa¤l›kl›
çal›flma ortam› sa¤lar ve standart bir
prosedür olarak uygulanmas›nda fayda
vard›r.

Posterior restorasyonlar için kavite ha-
z›rlaman›n genel prensipleri nelerdir?
1) Çürü¤ü çok iyi temizleyerek temiz bir
kavite yüzeyi elde etmek, 2) Konservatif
yaklaflarak diflten olabildi¤ince az mad-
de kald›rmak, böylece kompozitin avan-
tajlar›ndan yararlanmak, 3) Mineden ge-
re¤inden daha fazla madde kald›rma-
mak, mineyi korumak, 4) Büyük miktar-
da desteksiz difl dokusu b›rakmamak.

Kavite haz›rlarken proksimal difl ve di-
fleti kontakt›n› bozmak konusunda bir
kural var m›d›r?
Çürük olmad›¤› sürece kontakt mutlaka
korunmal›d›r.

Posterior kompozitlerin alt›nda kaide
kullan›lmas› gerekli midir?
Cam iyonomer kaide kullan›lmas›n›n
postoperatif hassasiyeti azaltt›¤› tespit
edilmifltir. Ayr›ca ara yüz kavitelerinde
özellikle dentin-difleti temas› sözkonusu
oldu¤unda sandviç tekni¤i kullan›ld›¤›n-
da basamak taban›na ilk tabaka olarak
rezin esasl› cam iyonomer kullan›lmas›
faydal›d›r.

Kompozit kaviteye yerlefltirilirken bü-
yük kütleler halinde konmas›n›n mah-
zuru var m›?
Kompozitin kaviteye küçük tabakalar ha-
linde yerlefltirilmesi hâlâ geçerlili¤ini ko-
rumaktad›r. Çünkü birçok kompozit
maddesinin 2-3 mm’yi geçen kal›nl›ktaki
tabakalar› yeterince sertleflmemektedir. 

Polimerizasyon h›z›n› yavafltan h›zl›ya
do¤ru ayarlayan ›fl›k cihazlar› gerekli
midir?
Polimerizasyon h›z›n›n yavafllat›lmas›-
n›n olumlu sonuçlar› laboratuvarda göz-
lenebilmektedir. Ancak klinik olarak bir
farkl›l›k oldu¤u düflünülmemektedir.

Ak›flkan kompozitlerin posterior kom-

pozitlerle birlikte kullan›lmas›n›n ne
faydas› vard›r?
Kavite taban› ve köflelere, ara yüzde ba-
samak taban›na ak›flkan kompozit kon-
mas›, kavite taban›na do¤rudan bonding
üzerine posterior kompozit konmas›na
k›yasla uygulama kolayl›¤› ve boflluksuz
bir restorasyon elde etmeyi sa¤lamas›
aç›s›ndan daha yararl›d›r.

Postoperatif hassasiyeti azaltmaya yö-
nelik olarak neler yap›labilir?
Rezinle güçlendirilmifl cam iyonomer
kaide kullan›lmas› hassasiyeti azaltma-
da yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca birkaç
kat bonding sürülmesi hem hassasiyeti
azaltmakta hem de bonding kuvvetini
artt›rmaktad›r. Hangi bondingin kullan›-
laca¤›ndan ziyade teknik daha önemli-
dir. Genellikle tavsiye edilen teknik flu-
dur: Hafif nemli dentin yüzeyine self etc-
hing bir bonding iyice yedirilerek sürü-
lür, kurutulduktan sonra bir kat daha sü-
rülerek iyice emildi¤inden emin olduk-
tan sonra ›fl›kla sertlefltirilir. Ancak, do¤-
ru teknik uyguland›¤›nda total etch sis-
temlerde de postoperatif hassasiyet gö-
rülmedi¤i  savunulmaktad›r.

Posterior kompozitlerin klinik ömrünü
ve baflar›s›n› artt›rmak için neler yap›-
labilir?
Malzemeyi iyi tan›mak, yeterli düzeyde
izolasyon sa¤lamak, vaka seçimini do¤ru
yapmak, s›k s›k kontrolü yap›lan bir ›fl›k
cihaz› kullanmak, materyalleri do¤ru tek-
nikle uygulamak en önemli unsurlardan-
d›r. Klinik ayr›nt›lara azami dikkat göste-
rilmesi hangi malzemenin kullan›laca-
¤›ndan çok daha fazla önem tafl›r. Üretici
firmalar her fleyi basit hale getirmeye ça-
l›fl›yorlar; tek tüp-tek uygulama gibi. An-
cak mine ve dentinin farkl› özellikleri ol-
du¤u unutulmamal›d›r. Ayr›ca minedeki
bonding kuvveti, bonding stabilitesi, da-
ha uzun ömürlü tutunma kuvveti ve
uzun raf ömrü total etch sistemlerin
avantajlar› olarak hat›rlanmal›d›r.

Kaynaklar:
1) ADA Professional Product Review Vol.1, Say› 1
2) ADA Professional Product Review, Dr.Mark A.
Latta, Bonding Agents

Aelite LS Posterior
www.pasadental.com

Esthet-X
www.dentsply.com

Filtek Supreme Plus
Universal Restorative
www.3m.com

Gradia Direct Posterior
www.guneydis.com

GrandiO
www.voco.com
www.ilkaydisdeposu.com

Heliomolar HB
www.guneydis.com

Herculite XRV
www.dimsandental.com

Venus
www.guneydis.com

Bilgi için



içimizden biri Türkflan Karatekin turksan@tetrailetisim.com

Kabuk koleksiyonu, deniz akvaryumu,
dal›fl ve foto¤rafç›l›k diflhekimi Davut
fiems’in hobileri. Her biri di¤eriyle
ba¤lant›l› bu ilgi alanlar› zaman isteyen,
hassas kurallar› olan, pahal› u¤rafllar
olmas›na ra¤men fiems, hobilerinden
asla vazgeçemeyece¤ini, onlar
sayesinde kendisini çok daha genç 
hissetti¤ini söylüyor. 

Davut fiems’in muayenehanesine gidip de flaflk›nl›¤›n›
gizleyebilen var m›d›r acaba? Asl›nda müze muayene
demek daha do¤ru. ‹çeride klasik muayene donan›mla-

r›ndan daha fazla yer iflgal eden ciddi bir koleksiyon ve Türki-
ye’de belki de bir elin parmaklar›n› geçmeyecek say›da bulu-
nan devasa bir akvaryum bulunuyor. Mekan büyük olunca, ak-
varyumun heybeti ve içindeki dünyan›n zengin renkleri gören-
leri daha bir çarp›yor. Köfleler yüzlerce çeflit kabuk ve fosille-
re evsahipli¤i yapan camekanl› dolaplara ayr›lm›fl. Duvarlar
birbirinden ilginç deniz hayvanlar›n›n yine mumyalanm›fl ör-
nekleriyle dolu. Keza böcek, kelebek gibi kara hayvanlar› da
çerçeveler içinde bu zengin koleksiyonu tamaml›yor. Nereye
bakaca¤›n›z›, neyi soraca¤›n›z› flafl›r›yorsunuz ilk anda. Öyle
çok bilinmez var ki... Davut fiems, akvaryumun insan ruhunda
yaratt›¤› olumlu etkilerden söz etmeye bafllay›nca biz de kap›l-

d›¤›m›z derinlik sarhofllu¤undan kurtulup sorular›-
m›z› yöneltiyoruz. 

‹ranl›s›n›z, Türkiye ile ba¤lar›n›z nas›l kuruldu?
1966 ‹ran’da do¤dum. Annem Türk, babam

Perslidir. Yar› Azeri kökenliyim. Gerçi günefl an-
lam›na gelen soyad›m›z Arapça ama ‹ran’da da
Türkiye’de oldu¤u gibi Arap isimleri yayg›nd›r.
Üniversiteye kadar orada okudum. Ablam burada

t›p okuyordu, ben de onun ard›ndan Türkiye’ye gel-
dim ve alt› ay sonra s›navlara girerek 1990’da Uluda¤

“Hobisi olmayan
erken yafllan›r!”

Venüs’ün tara¤›, mitolojide de 
bu adla an›lan çok nadir 
bulunan bir kabuk. Bal›klar› 
yedi¤i ve mercanlara zarar verdi¤i için
akvaryum içinde tavsiye edilmiyor. 
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Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni
kazand›m. ‹ki y›l devam ettim. Sonra
diflhekimli¤ine geçtim.

Neden ailenizde ve çevrenizde t›pla il-
gili alanlara bu kadar yo¤un ilgi var?
Ailemde çok say›da doktor var. Asl›nda
‹ran’da öteden beri t›bba karfl› yo¤un bir
ilgi söz konusu. Yurtd›fl›nda okumaya gi-
denlerin büyük bir ço¤unlu¤u t›pla ilgili
alanlar› seçerler. Bizde de eflim eczac›d›r
ablam çocuk doktoru, onun efli kad›n do-
¤um uzman›.

Ne oldu da karar de¤ifltirdiniz, diflhe-
kimli¤i istediniz? 
Hayvanlar› çok sevdi¤im için veteriner-
lik istemifltim. Eczac›l›k okuyan eflimle o
zamanlar arkadaflt›k. Diflhekimli¤ini ka-
zan›rsam daha iyi olaca¤›n› düflünüyor-
du. T›bba göre daha k›sa sürecekti. Uz-
manl›k olmasa da bir yandan mesle¤imi
yapabilirdim. Tekrar s›nava girdim,
‹ÜDF’yi kazand›m. Yani eflim diflhekimi
olmam› istedi asl›nda. 1998’de mezun
oldum, bir ara uzmanl›k yapmak istediy-
sem de sonra vatandafll›¤a kabul edilin-
ce mesle¤imi icra etmeye karar verdim. 

Okurken zorluk çekmediniz mi? 
Genelde yabanc›lar Türkçe okuma ve
yazmada çok zorluk çekerler ama ben
yar› Türk oldu¤um için zaten gelmeden
önce epey Türkçe biliyordum. Üniversi-
tede yetifltiremedi¤im için hiç not tut-

maz, el yaz›s› düzgün birinin notlar›n›
al›rd›m. Asl›nda Türkçe, Farsça’ya göre
kolay bir dil say›l›r. Farsça’y› iki y›lda
ö¤renemezsiniz. 

Gelelim muayenehanenize ve muhte-
flem koleksiyonunuzla akvaryumunu-
za. Barlas T›p Merkezi’nde çal›fl›yorsu-
nuz. Akvaryuma hastane yönetimi na-
s›l izin verdi?
Buras› bir aile iflletmesi. Difl ünitesini de
ben kurdum. Hastalar›m da böyle bir
muayenehane olmas›ndan hiç flikayet
etmiyor, aksine çok mutlu oluyorlar. 

Akvaryuma ilginiz ne zaman bafllad›?
15 yafl›ndayken annemden akvaryum is-
tedim. O zamanlar ‹ran televizyonunda
akvaryumla ilgili belgeseller izlemifltim.
Akvaryumun insan› rahatlatt›¤›n› anlat›-
yordu. Annemi, “alal›m, sana da iyi gelir”
diyerek ikna ettim. Zaten befl yafl›ndan
beri dereden tuttu¤um bal›klar› kavanoz-
larda beslerdim. Deniz canl›lar›na karfl›
müthifl bir merak›m vard›.  Böylece ilk ak-
varyumum oldu, ablam›n efli de ‹ran’›n
güneyinden birkaç deniz kabu¤u getir-
miflti bana. O zamana kadar hiç deniz ka-
bu¤u görmemifltim. Koleksiyonumun ilk
kabuklar› onlar oldu. 15 yafl›ndan beri de
topluyorum ve kabuklar› çok seviyorum. 

Koleksiyonda neler var?
Ö¤rencilik zaman›nda fazla param yoktu
ama mesle¤e at›ld›ktan sonra koleksiyo-

num daha da zenginleflti. Binlerce parça-
dan oluflan bir kabuk ve fosil koleksiyo-
nuna ulaflt›m. Hani damak tad› anlam›n-
da deniz mahsullerine düflkün olanlar
“denizden babam ç›ksa yerim” derler ya,
ben de denizden babam ç›ksa kurutu-
rum. As›l merak›m deniz kabuklar› ama
bal›klar, mercanlar, y›ld›zlar, kestaneler
k›sacas› denizden kurutulabilen ne ç›-
karsa ilgiliyim. 
Akvaryuma ilgim de deniz akvaryumcu-
lu¤u ve canl› mercan besleme ile daha
profesyonel bir boyut kazand›. Akvar-
yumcunun son dura¤› canl› mercan bes-
lemektir, pek çok kifli daha sahip oldu¤u
mercanlar› yaflatam›yorken ben mercan-
lar›n üretimini yap›yorum. 

Deniz akvaryumunun zorluklar› neler-
dir?
Deniz akvaryumu çok hassas bir ekosis-
temdir. ‹çindeki canl›lar› yaflatabilmeniz
için bire bir denizi taklit etmeniz gerekir.
Yoksa kesinlikle mercanlar› yaflatamazs›-
n›z. Bu yüzden akvaryumun ›s›s›, suyun
bileflenleri, temizli¤i, devinimi gibi sürek-
li kontrol alt›nda tutman›z gereken pek
çok parametre var. Ayr›ca hangi mercan
hangi ›fl›¤› sever, denizde nerede bulu-
nur, kim kiminle yan yana durabilir, han-
gi bal›klar mercanlar›n yan›nda yaflayabi-
lir gibi, sualt› floras›na dair epey bilgi sa-
hibi olmal›s›n›z. Klasik akvaryumda suyu
koy, içine de Japon bal›klar›n› at, olsun
bitsin; deniz akvaryumu ise çok hassas-
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As›l merak›m deniz kabuklar› ama bal›klar, 
mercanlar, y›ld›zlar, kestaneler k›sacas› 

denizden kurutulabilen ne ç›karsa ilgiliyim. 
Akvaryuma ilgim de deniz akvaryumculu¤u ve 
canl› mercan besleme ile daha profesyonel bir 
boyut kazand›. 



t›r. Mesela diplerde yaflayan bir mercan› yukar› koyarsan›z, ›fl›k
hemen onu yakar. Baz› bal›klar mercanlar› yerken baz›lar› da
yemle de¤il, suyun içindeki planktonlarla beslenir. Onlar› kuru-
tulmufl ya da dondurulmufl planktonlarla beslemeniz gerekir.
Deniz akvaryumculu¤u bu yüzden gerçek manada bir bilimdir.

Bu konuda epey uzmanlaflm›fls›n›z!
Bazen hastalar›ma flöyle diyorum; benim mesle¤im sualt›, difl-
hekimli¤ini de hobi olarak yap›yorum. Kendi ilgi alan›mla ba¤-
lant›l› bir sürü kitap ve makale okuyor, internet sitelerini, fo-
rumlar› takip ediyorum. Ayr›ca ben de kimi sitelerde modera-
törlük yap›yor, akvaryum, mercan, kabuklularla ilgili konular-
da dergilere yaz›lar yaz›yorum.

Biraz akvaryumunuzu tan›yal›m. Özel-
likleri neler?
Türkiye’de bu ebatta canl› mercan bar›n-
d›ran çok say›da akvaryum oldu¤unu
sanm›yorum. ‹ki bölümden olufluyor,
üst k›s›m bir ton, alt k›s›m ise 200 lt su
al›yor. Kendi içinde bir filtre sistemi var.
Üstündeki spot ›fl›klar günefl ›fl›¤›n› tem-
sil ediyor ve 14500 kelvin ›fl›k veriyor.
Hemen yan›nda geceleri ay ›fl›¤›n› taklit
eden baflka bir ›fl›k kayna¤› var. Mercan-
lar deniz suyunun içindeki besinleri tü-
ketirler. Bu düzeni devam ettirmek için
akvaryuma d›flardan bu besinleri ilave
ediyorum. Magnezyum, kalsiyum, Kh,
trace element, iodin gibi, deniz suyunda
ne varsa, azald›kça d›flardan takviye ya-
p›yorum. Bunun için suyun içeri¤ini pe-
riyodik kontrol ediyorum. Akvaryumun
PH’› 8,4 ile 8,1 aras›nda olmal›. PH’daki
azalma ve yükselme mercanlara zarar
verir. Suyun PH’›n›n dengede olmas›n›
sa¤layan ve kalsiyumla birleflip mercan
iskeletini oluflturan Kh 8 ile 11, kalsi-
yum 350-450, magnezyum 1300-1350
ppm aras›nda olmal›d›r. 

Akvaryumda neler var?
Akvaryumda üç temel mercan türünden
örnekler var. Bunlar; iskeleti olmayan

mercanlar, iskeleti olup uzun polipleri olanlar ve yine iskeleti
olup k›sa polipleri olan mercanlar. Ayr›ca invertebrat dedi¤i-
miz omurgas›zlar, deniz y›ld›zlar›, deniz kestanesi, canl› deniz
kabuklar›, istiridye ve de¤iflik türde bal›klar var. Otçul salyan-
gozlar ve akvaryumda ölen bal›klar› yemeleri için çok küçük
leflçil salyangozlar da koydum. K›rm›z›, mavi ve yeflil renkte,
mantara benzeyen bir çeflit yumuflak mercanlar da var. Ayr›ca
suyun nitrat dengesini korumay› sa¤layan deniz bitkileri de
yer al›yor.

Akvaryumunuz ne kadar zamanda bu hale geldi? 
‹ki senede kademe kademe olufltu, hepsini bir anda yetifltirme-
niz mümkün de¤il zaten. ‹çindeki tafllar ve kayalar bile deniz-
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Davut fiems: “As›l merak›m
deniz kabuklar› ama bal›klar,
mercanlar, y›ld›zlar, kestane-
ler k›sacas› denizden kurutu-
labilen ne ç›karsa ilgiliyim.”



m a r t •  n i s a n 2 0 0 8 •  d e r g i  115

den geldi. Bunlar içlerinde mikroorga-
nizmalar bar›nd›ran canl› kayalar, suda-
ki nitrat› yok ediyorlar. Nitrat ve fosfat
deniz akvaryumu için zararl› maddeler. 

Mercanlar›n akvaryumda yaflayabil-
mesi için hayati bafll›klar neler? 
Suyun s›cakl›¤›, ›fl›k miktar›, sudaki ele-
mentler ve ak›nt› hareketi çok önemli-
dir. Denizdeki dünyan›n bire bir ayn›s›-
n› kurgulamak zorundas›n›z. Durgun su-
da asla mercan yaflamaz. 

Çok zaman ve her an dikkat gerektiren
bir u¤raflm›fl.
Aç›kças› evde ne kadar çocu¤umla ilgile-
niyorsam ki kap›y› açt›¤›m andan yata¤a
gidinceye kadar k›z›m benimledir, ak-
varyum ve koleksiyonumla da o kadar il-
giliyim. Hatta eflim bazen flakadan “onla-
ra benden daha çok ilgi gösteriyorsun”
bile der. Hasta yokken muayenehanede-
ki tüm zaman›m› akvaryuma ve kabuk-
lar›ma ay›r›r›m, hatta hasta varken bile
göz ucuyla akvaryumda ne olup bitti¤ini
takip ederim. 

En sevdi¤iniz mercan hangisi?
Hepsini çok seviyorum ama favori mer-
can›m kendi üretti¤im ‘Xenia’ dedi¤i-
miz, Yunancas› dostluk anlam›na gelen
mercand›r. Çok h›zl› büyür, bir çeflit aç›p
kapama hareketi yaparak canl› oldu¤u-
nu gösterir. Kimi mercanlar tafl parças›
gibi durur, canl› oldu¤unu anlayamazs›-
n›z, Xenia öyle de¤ildir. Mercan d›fl›nda
omurgas›zlardan deniz flakay›k›n› (La-
tincesi anemon) severim. ‹çinde sadece

palyaço bal›klar›n›n yaflayabildi¤i bir or-
tamlar› vard›r. Di¤er bal›klar zehirlenir
ve ölür. Palyaço bal›klar› ile deniz flaka-
y›k› aras›nda simbiyotik bir yaflam siste-
mi kuruludur. Bir hat›rlatma da yapa-
y›m; mercanlar aras›nda insanlara zarar
verebilecek hiçbir tür yoktur ancak baz›-
lar›n›n yak›c› özelli¤i olabilir.

Denizlerimiz mercan oluflumu anla-
m›nda nas›l?
Denizlerimizde daha çok fotosentetik ol-
mayan yani ›fl›¤a ihtiyac› olmayan mer-
canlar var. Saroz Körfezi’nde 15 metreye
dald›¤›mda daha çok yelpaze türü mer-
canlar görüyorum, baz› türler de ma¤a-
ralarda bulunuyorlar. Mercan oluflumu
bak›m›ndan K›z›ldeniz çok zengin. Be-
nim akvaryumum K›z›ldeniz’in min-
yatürü gibidir. Hatta K›z›lde-
niz’de bu kadar s›k merca-
n› bir arada bulamazs›-
n›z. Mercanlar›n baz›la-
r› birbirini öldürebilir,
o yüzden K›z›lde-
niz’de burada oldu-
¤u kadar birbirine
yak›n de¤iller-
dir. Ben hangile-
rinin di¤erleri-
ne zarar verebil-
di¤ini bildi¤im
için aralar›ndaki
mesafeyi koruyo-

rum. Çok sevdi¤im xenialar› aralarda ço-
¤altarak sorunu çözüyorum. Örne¤in de-
niz flakay›k› akvaryumda pek tercih edil-
mez, çünkü ço¤u hareketlidir ve mer-
canlara ulaflarak, onlar› yakar. Ancak
bendeki kum flakay›k› oldu¤u için fazla
hareket etmez, bulundu¤u yerde kal›r. 

Kabuk koleksiyonunuza dönelim tek-
rar. Koleksiyonun en eski ve en de¤erli
parçalar› hangileri?
Enifltemin hediye etti¤i ilk kabuklar› ha-
la sakl›yorum. Kabuklar›n dünyada piya-
sas› var ve internetten kolayl›kla takip
edebiliyorsunuz geliflmeleri. Benim en
pahal› parçam 200 dolarl›k iki kabu¤um-
dur. Ancak toplam› hakk›nda bir rakam
veremeyece¤im. Gerçi koleksiyonumu

de¤erinin on kat›n› da verseler sat-
mam, çünkü hem çok seviyorum

hem de flimdi sahip olduklar›m›
daha sonra bulamam. 

Kabuklar› nas›l buluyorsu-
nuz?
Sat›n al›yorum, takasla de¤ifli-
yorum ve efl-dost getiriyor. 

Mercanlar üçe ayr›l›r: Hepsi yumuflak yani
iskeleti olmayan mercanlar, iskeleti olup
polipleri uzun olanlar, iskeleti olup polip-
leri k›sa olanlar.

150 milyon y›ll›k fosil
Sualt› hayvanlar›n›n fosillerine de ilgi duyuyorum. Koleksiyonumda

150 milyon y›l önceki bir köpek bal›¤›n›n difli var. Duvar›mda da boyu alt›
metre olan baflka bir köpek bal›¤›n›n a¤›z iskeleti. ‹kisini yan yana
tuttu¤umda 150 milyon y›l önce denizlerde devasa boyutta ve dinazorlar›
yiyebilecek güçte köpekbal›klar›n›n yaflad›¤›n› söylemek mümkün. 
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Bazen kendim de buluyorum, dalg›-
c›m ayn› zamanda. Hem Türkiye Su-
alt› Federasyonu’na hem de ‹ngiltere
kökenli SSI organizasyona ba¤l›y›m.
Brövem de oradan zaten. Gerçi k›z›m
do¤duktan sonra dal›fla çok gidemi-
yorum. Eflim de dalg›ç, hatta k›z›ma
hamileyken dal›fl yapt› ve k›z›m da sual-
t›yla böylece tan›flm›fl oldu. 

Dünyada piyasas› var dediniz. Kabuk-
lar›n üzerinden para kazanmak iflin
ruhuna ters de¤il mi? 
Asl›nda ben kabuk ticaretine karfl›y›m.
Nesli tükenen çok kabuk var, gerçi ben-
de hiç yok ama bunlar nas›l tükendi? ‹fl-
te kabuk ticareti buna neden oluyor. Ben
Türkiye sular›nda çok dald›m, denizleri-
mizde bulunan tüm kabuk çeflitleri ko-
leksiyonumda var. Fakat ben binlercesi,
milyonlarcas› içinden bir tane al›yorum.
Üstelik bunlar›n da bir ömrü var. Baz›la-
r› üç dört sene yafl›yor, ölünce akvar-
yumdan ç›kart›yor, içindeki ölü canl›y›
al›yor, üstündeki kekamoz olan leke ve
yosunlar› temizleyerek koleksiyona yer-
lefltiriyorum. Bu arada diflhekimli¤inde
kulland›¤›m›z kavitronun kabuk üzerin-
deki kireçleri temizlemede çok iflime ya-
rad›¤›n› da söylemeliyim. Benim koleksi-
yonumun büyük bir k›sm› takas ve arka-
dafllar›m sayesinde bu noktaya geldi. Ör-
ne¤in mercan› ya da bal›¤› ölen bana ge-
tirdi. 

Koleksiyonunuzda kabuklar›n yan› s›-
ra bir dolu fosil, mumyalanm›fl bal›k

ve deniz canl›s› var. Ne tür ifllemlerden
geçiriyorsunuz bunlar›?
T›ptaki formali bunlara da kullan›yorum,
birkaç gün s›v›n›n içinde kald›ktan son-
ra ç›kar›p flekil veriyorum, gerekirse
üzerine vernik at›yorum. Böylece ömür-
lük oluyor. Kokusu da kalm›yor. Ayakl›
aparatlar üzerinde sergiliyorum. 

Kabuklar aras›nda ilginç hikayeleri
olanlar var m›? 
Yunan mitolojisinde ‘Venüs’ün Tara¤›’
olarak bilinen ve kabuk terminolojisinde
de ayn› adla an›lan üç taraf› dikenli,
uzun bir kabuk var. Az bulunan, muhte-
flem bir kabuk. Az bulunur. Murex deni-
len avc› nitelikli oldu¤undan ölü bal›kla-
r› yer, di¤er salyangozlara da zarar verir.
Bu yüzden akvaryuma konulmaz. 

Hastalar›n›z bu atmosfere girdi¤inde
nas›l reaksiyon gösteriyor? 
‹lk defa gelenler önce hayretle akvaryu-
mu ve koleksiyonu inceliyor. Herkes çok
be¤eniyor tabii. ‹lgi oldukça fazla, hatta
bu yüzden muayenehanenin kap›s›n› ka-
pal› tutuyorum. Çünkü gelip geçerken

gören meraklan›p, bakmak için içeri gi-
riyor. Hastalar›m da tedavi s›ras›nda
böyle bir ortamda bulunmaktan keyif al-
d›klar›n› söylüyor. Difl a¤r›s›n› unutup,
kabuklar ve akvaryumla ilgili soru sor-
maya bafll›yorlar. Akvaryum hastalar›
psikolojik aç›dan rahatlat›yor. Bütün bu
koleksiyonu evimde ya da özel baflka bir
mekanda da tutabilirdim ama ben hasta-
lar üzerinde olumlu etkisi oldu¤una
inand›¤›m için muayenehanede tutuyo-
rum. Diflhekimli¤imden ziyade s›rf bu
manzara için hastalar›m olmas› da muh-
temel. 

Hastalar aras›nda yeni koleksiyo-
ner ya da akvaryum severler olu-
fluyor mu bari? 
Akvaryum kurmak isteyen hastala-
r›m oldu, profesyonel de¤ilim ama
yard›mc› oluyorum. Ayr›ca s›kl›k-
la kabuk isteniyor. Elimden geldi-
¤ince de bu talepleri geri çevirmi-
yorum. 

Söyleflinin en bafl›nda hayvanlar› çok
seviyorum dediniz. Peki kurutma ve
saklama tutkunuz bununla tezat de¤il
mi? 
Öyle gibi görünüyor ama bin tanede bir
taneyi ben öldürmüflümdür. Genelde sa-
t›n al›yorum, elimden geldi¤i kadar can-
l›lar› akvaryumda besliyorum. Örne¤in
bal›kç›larda istiridye görüyorum, kolek-
siyonumda olmasa bile onu akvaryumda
canl› tutuyorum. 

Su alt›yla, mercanla, kabuklarla ara-
n›zda nas›l bir ba¤ var? 
Gerçekten çok seviyorum. Ruhen beni
çok besliyor. Zaten hobisi olmayan insan
çok çabuk yafllan›r. Ben 42 yafl›nday›m
ama ruhum 20 yafl›nda gibi. Sualt› bafll›
bafl›na bir dünya, oraya gitti¤inizde her
fleyi unutuyorsunuz. 

S›k›lmayacaks›n›z o halde, ömür boyu
devam edecek bu hobiler? 
Elbette. 75 yafl›nda kabuk koleksiyoncu-
su bir a¤abeyimiz var, hala heyecanla
kabukçudan ‘yeni bir kabuk geldi’ ça¤r›-
s›n› bekliyor. Yeni bir kabuk almak bi-
zim gibiler için çok heyecan verici bir
deneyim asl›nda. 

En erken 70 milyon y›l 
öncesine ait bal›k fosili.
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Hasta güvenli¤i, ülkemizdeki
çal›flmalar› ve diflhekimli¤i

e¤erli meslektafllar›m, öncelikle
1. Kongrenin tüm sunumlar›n›
o kargafla ortam›nda bir DVD’de

toplayarak bana veren ve bu yaz›y› ha-
z›rlayabilmemi sa¤layan hasta Güvenli-
¤i Derne¤i Genel Sekreteri Say›n Dr. Bil-
gi Ayd›n’a teflekkür etmek istiyorum.
Dünyada ve ülkemizde her alanda oldu-
¤u gibi sa¤l›k alan›nda da çok büyük ve
h›zl› de¤iflimlerin gerçekleflmekte oldu-
¤unu görüyoruz. ‹nsan haklar›, tüketici
haklar›, hasta ve hasta yak›n› haklar›,
çocuk haklar›, hatta hayvan haklar› gün-
deme geldi. Ard›ndan CE iflareti tafl›yan,
çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl›
olmad›¤›n› belgeleyen standartlar, ürün
ve hizmet üretiminde kaliteyi belgele-
yen standartlar ve akreditasyon (tavsiye
edilebilir) çal›flmalar› bafllad›. Bu stan-
dartlar ilk bak›flta hiç kuflkusuz tüketici-
yi koruyan, kalite ve güvenirli¤i güven-
ce alt›na alan yararl› çal›flmalard›r. An-
cak di¤er taraftan, bu standartlar› sa¤la-
yabilen güçlü kurulufllar›n rekabet gü-
cüne güç katmaktad›r. Art›k günümüz-
de ayakta kalman›n koflulu bilgi, para,
teknoloji olmaktan ç›karak, yerini viz-
yon sahibi olmaya, gelece¤i önceden

planlamaya, k›sacas› gelece¤e yat›r›m
yapmaya b›rakt›. Gelecekte mesle¤imizi
daha rahat koflullarda icra etmeyi plan-
l›yorsak çal›flma koflullar›m›z› flimdiden
gelece¤e uyarlamam›z gerekecektir.
SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas›) kapsam›nda akredite kuru-
lufllara daha fazla ödeme yap›lmas›, ba-
z› kolayl›klar›n sa¤lanmas›, resmi aç›k-
lamalar ve tan›t›mlarla ön plana ç›kar›l-
malar› sürpriz olmayacakt›r.
Hasta Güvenli¤i Derne¤i’nin 2007 y›l›n-
da 28-31 Mart tarihleri aras›nda gerçek-
lefltirmifl oldu¤u birinci uluslararas›
kongresinin ve 25-29 Mart 2008 tarihin-
de gerçeklefltirece¤i ikinci uluslararas›
kongresinin gündemine bu aç›dan bak-
makta yarar olaca¤›n› düflünüyorum.

Önce zarar verme!
Nisan 2006 y›l›nda "Önce Zarar Ver-
me!" slogan›yla hayata geçirilmifl olan
Hasta Güvenli¤i Derne¤i, kurulufl amaç-
lar›n› gerçeklefltirmek üzere bilgilendir-
me ve e¤itim çal›flmalar›na bafllam›flt›r.
23 May›s 2006 tarihinde Ankara'da ilk
ulusal sempozyumunu gerçeklefltirmifl-
tir. Bu y›l yap›lacak olan 2. Uluslararas›

Hasta Güvenli¤i Kongresi’nde ana konu-
yu “Hasta Güvenli¤i için Küresel Bilgi
Paylafl›m›” olarak belirlemifltir. Dernek,
Hasta Güvenli¤i konusunda Türkiye’de
çal›flan ilk ve tek organizasyondur. 
Derne¤in Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n›
Dr. Mustafa Bulun, Genel Sekreterli¤ini
Dr. Bilge Ayd›n yürütmektedir.
Kat›lm›fl oldu¤um 2007 kongresinde
dikkatimi en çok sa¤l›kta akreditasyon
konusu  çekmiflti. Öncelikle bu konuya
de¤inmek istiyorum.

Akreditasyon nedir?
“Akreditasyon, sa¤l›k kurulufllar›n›n yö-
netim sistemidir. Hasta bak›m›n›n kali-
tesini art›rmak, riskleri yok etmek veya
en aza indirmek için ihtiyaç duyulan bir
dizi gereklili¤in sa¤l›k kurulufllar› tara-
f›ndan yerine getirilip getirilmedi¤inin
belirlenmesidir”. 

Neden akreditasyon?  
• Tüm hastane ve polikliniklerde or-

tak bir dil oluflturur. 
• Sa¤l›k hizmetleri, uygun fiziksel or-

tamlarda sunulur ve süreklili¤i sa¤-
lan›r.
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Dünyada tüketiciyi koruyan, kalite ve 
güvenilirli¤i güvence alt›na alan pek çok 
uygulama var. Birtak›m uluslararas› 
normlar ve standartlar getirildi. Bizler de
gelecekte mesle¤imizi daha rahat
koflullarda icra etmeyi planl›yorsak
çal›flma koflullar›m›z› flimdiden gelece¤e
uyarlamam›z gerekir. 

D



• Hasta güvenli¤i anlay›fl› artar, orta-
ya ç›kabilecek t›bbi hatalar azal›r. 

• Hasta ve hasta yak›nlar›n›n e¤itim
gereksinimleri belirlenir ve karfl›la-
n›r. 

• Hasta ve hasta yak›nlar›na daha çok
bilgi verilir, onaylar› al›n›r, hastan›n
tedaviye uyumu yükseltilir. Böylece
tedavinin baflar›s› artar. 

• Hasta ve hasta yak›nlar› ile daha
do¤ru iletiflim sa¤lan›r. Bu sayede
elde edilen bilgi iyilefltirme için kul-
lan›l›r. 

• Hasta ve hasta yak›nlar›n›n haklar›
do¤rultusunda sa¤l›k hizmeti sunu-
lur. 

• Hasta ve hasta yak›nlar›n›n memnu-
niyetine odaklan›l›r. 

• Hasta bilgileri gizli tutulur. 
• Hastal›kla ilgili uzmanlardan görüfl-

ler al›narak tedaviye yön verilir,
ekip çal›flmas› güçlendirilir. 

• T›bbi kay›tlara önem verilir, hasta-
n›n tedavisinin süreklili¤i ve do¤ru-
lu¤u sa¤lan›r. 

Bir di¤er önemli konu da sa¤l›kta kalite
yönetimidir.

Sa¤l›k Sektöründe Kalite Yönetim
Sistemi (ISO 9001:2000) nedir?
Mevcut dünya düzeni, sa¤l›k sektörü
dahil tüm sektörleri k›yas›ya bir reka-
bete ve her geçen gün yeni geliflmele-
rin yafland›¤› ekonomik bir yar›fla it-
mifltir. Art›k sa¤l›k kurulufllar›n›n da-
ha fazla hasta odakl› olmalar› ve ve-
rimli yönetilmeleri kaç›n›lmaz olmufl-
tur.
Bir sa¤l›k kuruluflunu baflar›l› ve ve-
rimli bir flekilde çal›flt›rmak için:
• Sistematik yönetmek (kurallarla

yönetmek), 
• fieffaf olmak (kurallar› herkesle

paylaflmak) ve 
• Kontrol etmek (kurallara uyuldu-

¤unu denetlemek) gerekir. 

Baflar›, hastalar, hasta yak›nlar›, çal›-

flanlar ve toplumun ihtiyaçlar› dikkate
al›narak, sürekli olarak iyilefltirmeye
yönelik tasarlanan bir yönetim sistemi-
nin uygulanmas›ndan ve sürdürülme-
sinden geçer. 
ISO 9001:2000 standard› Uluslararas›
Standartlar Organizasyonu (ISO) tara-
f›ndan yay›nlanan ve bütün dünyada ka-
lite yönetim sistemi modeli olarak uygu-
lanmakta olan uluslararas› bir standart-
t›r.  Rekabet gücünü art›rmak için “8
Kalite Yönetim Prensibi”ne dayanmak-
tad›r. (1-müflteri odakl›l›k, 2-liderlik, 3-
kiflilerin kat›l›m›, 4-proses yaklafl›m›, 5-
yönetimde sistem yaklafl›m›, 6-sürekli
iyilefltirme, 7-karar vermede gerçekçi
yaklafl›m, 8-karfl›l›kl› yarara dayal› teda-
rikçi iliflkileri)

Neden ISO 9001:2000?
• “Akreditasyon” için bir ön flartt›r ve

akreditasyonun temelini oluflturur.
• Kuruluflun daha iyi yönetilmesini

sa¤lar.
• Hasta ve hasta yak›nlar›n›n beklenti-

lerinin daha iyi alg›lanmas›n› sa¤lar.
• Hasta ve hasta yak›nlar›n›n memnu-

niyetinin artmas›n› sa¤lar.
• Hasta ve hasta yak›nlar›nda güven

duygusunu art›r›r.
• Kalitesizlikten kaynaklanan kay›pla-

r› azalt›r.
• Sürekli iyilefltirme için bir altyap›

oluflturur.
• Hizmet kalitesinin süreklili¤ini sa¤-

lar.
• Tüm faaliyetlerde genifl izleme ve

kontrolü sa¤lar.
• Kuruluflun iç iletiflimini art›r›r.
• Çal›flanlar›n kaliteye ortak olmas›n›

sa¤lar.
Sa¤l›k kurulufllar›n›n ruhsatland›rma
flartlar›yla yetinmeyip akredite kurulufl-
lara dönüflmesi, gelecekte varl›klar›n›
güvence alt›na almalar› aç›s›ndan yarar-
l› olacakt›r. 
25-29 Mart 2008 tarihleri aras›nda kon-
grede konuflulacak konular›n ana bafl-
l›klar› Hasta Güvenli¤i konusunda genel
bilgi vermektedir. Yeri geldikçe diflhe-
kimli¤i aç›s›ndan önemli buldu¤um ko-
nular› sizlerle tek tek paylaflmaya çal›-
flaca¤›m.

Hasta Güvenli¤i Kültürü ve Hasta
Merkezli Bak›m›n Gelifltirilmesi: 
• Hasta Güvenli¤i ve Ekip Çal›flmas› 
• Hasta Güvenli¤i’nde Etkin ‹letiflimin

Önemi 
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Dr. Diflhekimi Remzi Ülgen

Ruhsatland›rma Akreditasyon
Minimum Optimum
Zorunlu Gönüllü
Devlet Ba¤›ms›z kurulufllar
Fiziksel yap›, t›bbi  Süreçler, organizasyonel 
cihaz, personel yap›, hizmet kalitesi
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Hasta Güvenli¤i Oluflturma 
Stratejileri:
• Hasta Güvenli¤i ve Kan›ta Dayal› T›p 
• Önlenebilir Hatalar›n Azalmas› için

Tan› Tedavi Rehberlerinin Kullan›l-
mas› 

• Kalite Gelifltirme Teknikleri, Kalite
Ölçüm ve De¤erlendirmesi 

• Oluflmufl Hata ve Hata ‹htimallerinin
Raporlanmas› 

Hasta Güvenli¤i Hareketinin 
Yayg›nlaflt›r›lmas›: 
• Dünyan›n Farkl› Yerlerindeki Hasta

Güvenli¤i Organizasyonlar› 
• Hasta Güvenli¤i Kampanyalar› ve Ül-

ke Örnekleri 
• Hasta Güvenli¤i ve Kan›ta Dayal›

Sa¤l›k Politikas› 
• Hasta Güvenli¤i’nde Medyan›n Rolü 
• Hasta Güvenli¤i’ne Tüketici Katk›s›

(Hasta Güvenli¤i ve Hastalar) 
• Hasta Haklar›, Hasta Derneklerinin

Hasta Güvenli¤indeki Rolü 
• T›bbi Hatan›n ‹fadesi ve Özürün Rolü 
• Sayg›nl›k, Tazminat ve Hukuki Davalar 

• Hasta Güvenli¤i’nde Araflt›rman›n
Rolü, Hasta Güvenli¤i’nde Sistem ve
Altyap› Güçlükleri 

• Hasta Güvenli¤i ve Sa¤l›k Teknoloji-
lerinin De¤erlendirilmesi 

• Bilgi Teknolojisi 
• ‹novasyon 
• ‹laç Güvenli¤i 
• Cihaz Güvenli¤i 
• Kan Güvenli¤i 
• Hastane Güvenli¤i 
• Sa¤l›k Profesyonellerinin Lisans ve

Sertifikasyonu 
• Birinci Basamakta Hasta Güvenli¤i 
• Hasta Güvenli¤i ve Laboratuvarlar 
• Hasta Güvenli¤i ve Acil Servis Hiz-

metleri 
• Hasta Güvenli¤i ve Yo¤un Bak›m

Üniteleri 
• Hasta Güvenli¤i ve Evde Bak›m 
• Hasta Güvenli¤i, Anestezi ve Cerrahi 
• Hasta Güvenli¤i ve Tamamlay›c› T›p 
• Hasta Güvenli¤i ve Diyaliz 
• Hasta Güvenli¤i ve Onkoloji 
• Hasta Güvenli¤i ve Enfeksiyon Kon-

trolü 

• Sa¤l›k Personeli Güvenli¤i 
Özellikle kurumsal kimli¤e sahip olan
veya gelecekte kurumsal kimlik sahibi
olmay› dileyen her diflhekiminin bu ko-
nuyu yak›ndan takip etmesi gerekir.
Hasta güvenli¤i konusunda sahip ola-
caklar› bilgiler gelecekte ortaya ç›kacak
rekabet ortam›nda onlara güç katacakt›r.
Kongreyi destekleyen özellikle önemli
sponsorlardan olan JCI (Joint Commision
International) ve di¤er kurumlar› tan›-
man›n yararl› olaca¤›n› düflündüm. ‹sim-
lerini önceden duymaya al›fl›k olmad›¤›-
m›z bu kurulufllar›n ad›n› ülkemizde da-
ha s›k duyaca¤›z galiba.
Bu arada, “Kan›ta Dayal› T›p Sempozyu-
mu 23-25 Mart tarihleri aras›nda Hasta
Güvenli¤i Derne¤i’nin uluslararas› kon-
gresiyle ayn› yerde yap›ld›. Önce Kan›ta
Dayal› T›p Kongresi, ard›ndan Hasta Gü-
venli¤i Kongresi yap›ld›.

Kaynakça:

http://www.hastaguvenligikongresi.net/

http://www.kanitadayalitip.org/

DESTEKLEYEN KURULUfiLAR
ULUSLARARASI ORGAN‹ZASYONLAR

� WAPS (World Alliance for Patient Safety)

� JCI  (Joint Commision International)

� GS1

� HTAI (Health Technology Assessment)

� IHF  (International Hospital Federation)

� AVMA (Action Against Medical Accidents)

� p4ps (Paitnership for Patient Safety)

� NASS (North American Spine Society)

� Safety for Patients Foundation

� Polonya Hasta Güvenli¤i Derne¤i 

� NHS Foundation Trust

� IRAHTA (Iranian Health Technology)

� Birmingham Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› ve 

Epidemiyoloji Bölümü EBH&HTA Master 

Program›

ULUSAL ORGAN‹ZASYONLAR

� T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›

� Türk K›z›lay›

� KDTD Kan›ta Dayal› T›p Derne¤i, 

� ‹NOVASYON DERNE⁄‹

� Havac›l›k T›bb› Derne¤i

� T›p Hukuku Derne¤i
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Ça¤dafl bir ermifl;

Doktor
Hüsnü
Göksel
“Cerrah, bir kanad›nda hekimlik bilgi ve
becerisini di¤er kanad›nda ise insan 
sevgisi tafl›yan bir kufla benzer. E¤er 
bunlardan biri eksik kal›rsa o kufl uçamaz.” 

D oktor Hüsnü Göksel meslek anlay›fl›n› bu sözlerle aç›k-
l›yor. Hekimlik ünü kadar ayd›n tutumuyla da öne ç›-
kan Hüsnü Göksel, meme cerrahisi alan›nda yetkin bu

hocam›z, Ulus ve Cumhuriyet gazetelerinde köfle yazar›, 12 Ey-
lül karanl›¤›n› bir uçtan y›rtan ünlü Ayd›nlar Dilekçesi’nin de
mimarlar›ndand›.
Bu yaz›da onun hekimli¤e, insan haklar› ve demokrasi mücade-
lesine katt›klar›n› ve duyarl› sanatç› yönünü genç kuflak meslek-
tafllar›m›za aktarmaya çal›flaca¤›z.

Kurtulufl Savafl› günlerinde bir çocuk
Hüsnü Göksel Türkiye’nin kaderinin belirlendi¤i bir tarihte, kur-
tulufl savafl›n›n ilk mayaland›¤› bir yerde do¤du: 1919, Band›r-
ma. Do¤du¤u y›l, doktor olan babas› Aziz Göksel, Kuvayi Milli-
ye’ye kat›lmak üzere evden ayr›lmak zorunda kalm›flt›. Çocuk,
babas›n› ancak alt› yafl›nda görebilecekti. Çünkü Doktor Aziz
Göksel savaflta tutsak düflmüfl, bir Yunan adas›ndaki tutsakl›¤›
Kurtulufl Savafl›ndan sonra da “Yunan kral›n›n yak›n› olan Tür-
kiye’de esir düflmüfl bir doktorla takas formülü bulununcaya ka-
dar” sürmüfltü.
Daha alt› yafl›ndayken doktor olmay› akl›ndan geçirifli de bu
Kurtulufl Savafl› gazisi hekim baban›n etkisiyledir. Babaya ilk
kavufltu¤u günlerde, eli onun elinde kasaban›n kahvesindedir-
ler. Devam›n› Aysun Öner’in kendisiyle söyleflerek haz›rlad›¤›
de¤erli kitaptan (Aysun Öner, Bir Cumhuriyet Ayd›n›: Dr. Hüs-
nü A. Göksel, Haberal E¤itim Vakf›, Haziran 2003) aktaral›m:
“Biraz sonra jandarma komutan› gelir kahveye. Yüzbafl› rütbe-
sindeki komutan, yarbay üniformas› içindeki Aziz Bey’e ‘Tak’ di-
ye selam verir, Aziz Bey’in ‘otur o¤lum’ demesinden sonra is-

kemleye iliflir ancak. Hüsnü karar›n› verir: Jandarma komutan›
olmayacakt›r. Ard›ndan kaymakam gelir kahveye. Aziz Bey
oturdu¤u yerden, ‘Buyurun oturun’ der. Kaymakam sayg›yla
gösterilen yere oturur. Hüsnü kaymakam olmaktan da vazgeçer.
Babas›na bakar ve ben böyle bir adam olmal›y›m!... der içinden.
Baflka hiçbir fley olmayacak, askeri hekim olacakt›r.” 
‹lerleyen y›llarda düflüncesi de¤iflmeyecek ve ‹stanbul Üniversi-
tesi T›p Fakültesi’ne girecektir Hüsnü Göksel. 
Üniversitede “›fl›k saçan hocalar” vard›r. Onlardan biri de Nihat
Reflat Belger’dir. Bu her zaman fl›k ve bak›ml›, karizmatik kiflili-
¤iyle bütün ö¤rencilerini etkileyen hoca, kendisini en sevdi¤i fla-
ir Yahya Kemal Beyatl›’yla tan›flt›racak, Hüsnü Göksel’in edebi-
yat hevesinin artmas›na büyük etkide bulunacakt›r. 

Meslekte yükselifl y›llar› 
Hüsnü Göksel, doçent oldu¤u y›llarda, lise döneminden beri ilgi-
lendi¤i sanat çal›flmalar›n› Ulus gazetesindeki köfle yaz›lar›yla
sürdürmeye bafllar. Sanat ve kültür ortamlar›yla iç içe geçen bir
yaflam› ve Ceyhun Atuf Kansu gibi flair yazar dostlar› vard›r.
Sonra Amerika’ya gider, orada meme cerrahisi alan›nda önemli
ilerlemeler kat eder. Aysun Öner’in kitab›ndan Hüsnü Göksel’in
bu alanda yapt›¤› çal›flmalara iliflkin flu bilgileri buluyoruz:
“Hüsnü Göksel meme cerrahisinde dünyada ilk kez gelifltirilen
bir tekni¤i onun mucidi olan hocadan ö¤renmifl tek kiflidir Tür-
kiye’de. Amerika’da da parmakla gösterilecek kadar az cerrah
vard›r bu tekni¤i uygulayabilen. O zaman t›bb›n ulaflabildi¤i en
iyi yöntemdir bu radikal mastektomi. Daha sonra yerini baflka
yöntemlere b›raksa da gerek duyuldukça zaman zaman yine uy-
gulanacakt›r.”



Bu arada edebiyat u¤rafl›s›n› da sürdürür.
Hekimlik an›lar›n› “Öyküleflen Gerçek-
ler” üst bafll›¤›yla Lacivert Mayolu K›z
(Bilgi Yay›nlar›, 1996) kitab›nda toplar.
Birbirinden ilginç öykülerden biri olan
“Toprak Kardefli”  Hüsnü Göksel’in Ame-
rika’da hekimlik yapt›¤› y›llarda bafl›n-
dan geçmifltir. Bu öykü, anlat›c›s› Hüsnü
Göksel’in insanc›l kiflili¤ini çok iyi yans›t-
maktad›r. 

“Ders” ve ö¤retmenlik!
Amerika’dan profesör olarak döndükten
sonra Hüsnü Göksel’i Hacettepe Üniver-
sitesi’nin kurucular› aras›nda görürüz.
Ancak idari görevleri onu sevdi¤i mesle-
¤inden, hasta ve ö¤rencilerinden uzaklafl-
t›rm›flt›r. Mutsuzdur. ‹hsan Do¤ramac›’ya
cerrahi bölümüne dönme iste¤ini aktar›r.
Biraz beklemesi gerekecektir; yerine bir
doçent meslektafl› atanana kadar. Böyle-
ce Hüsnü Göksel yeniden ö¤rencilerine,
hastalar›na kavuflur.
Göksel Hoca’n›n bu karar› pek çoklar›na
yad›rgat›c› gelir. Bir profesörün bölüm
baflkanl›¤›n› iste¤iyle bir doçente b›rak-
mas› ve onun yönetiminde çal›flmay› ka-
bullenmesi görülmüfl fley de¤ildir. Ama o
Hüsnü Göksel’dir; insanlar›n yüreklerin-
de yer edinmeyi mevkiye-makama ye¤le-
yen bir bilge.
Onun kendini ö¤rencilerine ve hastalar›-
na adam›fll›¤› karfl›l›¤›n› bulmufltur. Söz-
cü¤ün gerçek anlam›nda yüreklerde taht
kurmufltur. Hacettepe’de 32 y›l boyunca
hizmet veren bir emekçiye, Günal Sar›-
han’a kulak verelim:
“Hacettepe’den Prof. Dr. Nusret Fiflek,
Prof Dr fieref Zileli ve Prof Dr Hüsnü Gök-
sel geçti derin izler b›rakarak...
1965-1997 y›llar› aras›nda 32 y›l Hacette-
pe Üniversitesi Ders Araçlar› Servisi’nde
teknisyen olarak çal›flt›m. Bu sürede on
binlerce ö¤renci ve binlerce ö¤retim üye-
si ile tan›flt›m. Ancak bu derslerde ö¤ren-
diklerimden fazlas›n› ders aralar›nda bu
sayg›de¤er hocalardan ö¤rendim. Her
üçünün de farkl› zamanlarda ve yerlerde
olmalar›na ra¤men bir konuda benzer bi-
çimde davrand›klar›n› gözledim.
Toplant› ve seminerlerde dinlenme arala-
r› verilirdi. Bu aralarda çayc› çay getirir,
ikrama hocalardan bafllard›. Bu üç hoca
da sanki birbiriyle anlaflm›fl gibi, daha ön-

ceden kararlaflt›rm›fl gibi benzer bir dav-
ran›fl göstererek aya¤a kalkar, seminer
odas›nda slayt cihaz›n›n bafl›nda görev
yapan teknisyeni göstererek çay›n önce
ona verilmesini isterdi.
Çay›n önce al›nmas› sonra al›nmas›,
özünde bir fleyi de¤ifltirmiyordu. Ancak
bu davran›flla genç asistanlara bir mesaj
verildi¤ini düflünüyorum: Alçakgönüllü
olun, insanlara sayg›l› olun. Sizden alt ka-
demedekileri küçümsemeyin. Onlar›n
eme¤ini önemseyin...
Prof. Fiflek’in, Prof. Zileli’nin ve Prof. Gök-
sel’in ö¤rencilerinin üniversiteden yaln›z
bilgiyle donanm›fl olarak de¤il bu hocala-
r›n davran›fllar›ndan da çok fley ö¤renmifl
olarak ayr›ld›klar›n› düflünüyorum. Zaten
‘ö¤retmenlik’ de bu de¤il mi?”

“Her doktorun anlatacaklar› 
vard›r!”
Hüsnü Göksel’e yazma cesaretini afl›la-
yan, Anton Çehov’un ‘Her doktorun anla-
tacaklar› vard›r’ sözü olmufltur. Göksel,
yazma cesareti k›r›lmas›n diye kendince
bir yöntem de gelifltirir. Kendisinden din-
leyelim:
“‹ki kifliyi k›skand›m ömrümde. Biri Fred
Astaire, onun gibi dans edemedi¤im için;
öbürü Anton Çehov, onun gibi yazamad›-
¤›m için! 1950’lerin ikinci yar›s›nda asis-
tan iken New York Times’›n kitap ekinde
Çehov’un ‹ngilizce’de yeni yay›nlanan bir
yap›t› üzerine bir yaz› gördüm. Yap›t›n
bafll›¤›, her doktorun anlatacaklar› vard›r
gibi bir fleydi. Çehov’un hekim oldu¤unu
biliyordum, yad›rgamad›m. Ama bu bafl-
l›k bana esin kayna¤› oldu. Hekim olarak
benim de henüz çok k›sa olan meslek ya-
flam›mda anlatacak bir fleylerim vard›. Ve
kuflkusuz ilerde de olacakt›. Hemen karar
verdim. Ben de yazacakt›m. Fakat Çe-
hov’un o kitab›n› ve kitap üzerine olan
yaz›y› okumamal›yd›m. Okursam ya
onun beflinci dereceden kötü bir kopyas›
olacakt›m ya da yazmaya cesaret edeme-
yecektim. Bu kitap (Lacivert Mayolu K›z)
o günkü karar›m›n ürünüdür. Kendi kita-
b›m yay›nlan›ncaya kadar Çehov’un yap›-
t›n› okumamaya kararl› idim. Bugüne ka-
dar da okumad›m. fiimdi karar›m› de¤ifl-
tirdim. Kitab›m ç›kt›ktan sonra da oku-
mayaca¤›m. Durup durup keyfimi kaç›r-
mak istemiyorum.”

Zor y›llar
Hekimin görevi insan› yaflatmakt›r. An-
cak o bu görevini kimi kez ola¤and›fl›
flartlarda, zorluklarla yüz yüze kalma pa-
has›na yapmaya çal›fl›r. 1976 y›l›nda ya-
flanan bir ö¤renci boykotu s›ras›nda orta-
l›¤›n kan gölüne döndü¤ü an da iflte böy-
le bir and›r. Ö¤rencilerle rektör aras›nda
arabuluculuk etmek için rektörlü¤e giden
Hüsnü Göksel, o esnada aç›lan bir yayl›m
atefl sonucu yak›n›na kanlar içinde düflen
bir k›z ö¤renciye ilk müdahaleyi yapar.
Ö¤renciyi hemen kuca¤›na al›p ameliyat-
haneye tafl›r. K›z ö¤rencinin ad› Nuray
Erenler’dir, flah damar›ndan vurulmufl-
tur. Ertesi gün, Ceyhun Atuf Kansu y›llar-
d›r haberleflip görüflemedikleri yak›n dos-
tu Hüsnü Göksel’e dizelerinden ac›lar
damlayan flu fliiriyle seslenecektir:

Boyun Damar›

Sevgili Doktor Hüsnü
Tut boyun damar›n› 
Ölümün karanl›¤›na kapa
Sabah ›fl›¤›na aç gözlerini
K›z›m›n, bac›m›n, güzelimin.

Tut ki parmak ucunda a¤›r a¤›r
Akan ›rmak atar damar
Bir ovaya yay›l›yor
Aman ölüme yol verme 
Çevir gitsin çiçek denizine 
K›z›m›n, bac›m›n, güzelimin.

Sevgili Doktor Hüsnü
Tut boyun damar›n› 
Il›k ›l›k akan sevgidir
Düflmanl›kt›r duran, koma 
Kan›n› bahçe kap›s›nda 
K›z›m›n, bac›m›n, güzelimin.

“Korkudan kurtulma özgürlü¤ü”:
Ayd›nlar Dilekçesi 
Ayd›nlar, kifli hak ve özgürlüklerinin as-
k›ya al›nd›¤› 12 Eylül sürecinde her yurt-
tafl›n flikayetini en ‘masum’ bildirme yolu
olan dilekçe verme hakk›ndan yola ç›ka-
rak bask›lar karfl›s›nda demokrasinin se-
sini yükseltebilecek bir yöntem buldular.
Bilindi¤i gibi, bu giriflimin öncülü¤ünü
Aziz Nesin üstlenmiflti. Bas›n ve kamu-
oyunda daha çok Aziz Nesin ve Hüsnü
Göksel ismini duymufltuk. Biri edebiyat
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dünyas›n›n, di¤eri t›p camias›n›n bu iki
duayeni o dönem için büyük bir risk tafl›-
yan bu giriflimin sorumlu¤unu lay›¤›yla
tafl›d›lar. 
Ayd›nlar Dilekçesi’nin haz›rlan›fl› ve di-
lekçenin sunuluflu sürecinde Hüsnü Gök-
sel’in üstlendi¤i görevler dilekçenin
amac›n›n baflar›ya ulaflmas›n›n güvence-
si niteli¤indeydi. Ayd›nlar Dilekçesi için
yap›lan toplant›lar›n birço¤una Göksel-
ler ev sahipli¤i yapmaktayd›. Dilekçe’yi
sunma kurulunda da yer ald›, bu kurul
Hüsnü Göksel’i sözcü olarak belirledi.
Göksel’in devlet görevlileri karfl›s›nda
konuflacak kifli olarak seçilmesinde,
onun yumuflak ama ilkeli kiflili¤i belirle-
yici olmufltur.
Aziz Nesin’e kulak verelim: 
“D›fl görünüflüne, inceli¤ine, olgunlu-
¤una, ermiflli¤ine bak›p Hüsnü Gök-
sel’i yo¤rulacak yumuflakl›kta sanan-
lar korkunç aldan›rlar. Benim gibi de-
¤ildir patlamaz, keskin ve köfleli sertli-
¤i yoktur. Onun ilkesel sorunlardaki
sertli¤i yumuflakl›¤›n›n örttü¤ü özün-
dedir. Kimi yemifllerin kabu¤u sert içi
yumuflakt›r; kimilerininse d›fl› yumu-
flak çekirde¤i serttir. Göksel d›fl› yumu-
flak içi sert olanlardan. Görünüflteki
yumuflakl›¤a aldan›p ›s›rmaya kal-
kanlar›n difli k›r›labilir. Özündeki di-
renci içindeki sertli¤i haftalar boyu ve
her oturumu saatlerce süren Ayd›nlar

Dilekçesi tart›flmalar›nda hepimiz gör-
dük. Bu iç sertli¤e karfl›l›k d›fl›n›n yu-
muflakl›¤›n› da dilekçeyi sundu¤umuz
zaman gördük.” (Birlikte Yaflad›klar›m Birlik-

te Öldüklerim, Nesin Yay›nevi, 2006, s. 155)

Dilekçe sunuldu. Ayd›nlar bu dilekçeden
dolay› yarg›land›lar. Ama dilekçe de
amac›na ulaflm›fl oldu. Hüsnü Göksel
“Korkudan Kurtulma Özgürlü¤ü” ad›n›
verdi¤i yaz›s›nda bu amac› flöyle belirti-
yordu:
“Türk insan› yüzy›llar boyu korku alt›n-
da tutuldu. Bu korkuyu yaratanlar yürü-
tenler utans›n. Korkuyu yenme, korku-
dan kurtulma özgürlü¤ü özgürlüklerin
en önemlisidir. ‹nsan›n insanca yaflaya-
bilmesi de buna ba¤l›d›r. Ayd›nlar dilek-
çesinin bence en etkin sonuçlar›ndan bi-
ri ve belki de birincisi bu yüzy›llar›n ör-
dü¤ü korku duvar›n› çatlatm›fl olmas›-
d›r.”
Zor y›llard›. Onurlu tutum alanlar yöne-
timin h›flm›na u¤ruyordu. Hüsnü Gök-
sel, sesini hiç k›smayan ve daima h›flma
u¤rayanlardand›. Bunun bir örne¤i de
Doktorlar Davas›’yd›. Türk Tabipler Birli-
¤i Merkez Konseyi’nin ölüm cezas›na
karfl› oldu¤unu bildiren bir baflvurusu
için aç›ld›. Hüsnü Göksel, Cumhuriyet
gazetesindeki köflesinde 24 0cak 1986
günü Tabipler Birli¤i’nin baflvurusunu
destekleyen bir yaz› yazd›. Yaz›da flöyle
diyordu:

“Hekimlik mesle¤inin temel ahlak kural-
lar›ndan birincisi insanlar› yaflatmak ol-
du¤una göre hekimlerin de hayat› sona
erdirecek olan her eyleme karfl› olmas›
do¤ald›r. Ben de ölüme karfl›y›m. ‹flim
bu. Duygular›m bu, inanc›m bu. Ölüme
karfl› oldu¤um kadar, öldürmeye, sava-
fla, iflkenceye, insan onurunu k›ran, in-
san› insan de¤erinden afla¤› gören her
davran›fla da karfl›y›m. ... Bu sorumluluk
bilinci ile Merkez Konseyi’nin baflvuru-
sunu dikkatle okudum. Her sözcü¤üne
kat›l›yorum ve alt›na imzam› at›yorum.”
Hüsnü Göksel’e bu yaz›s› nedeniyle da-
va aç›l›r. Doktorlar Davas›ndaki doktor-
lar da Göksel de sonunda aklan›rlar.

Darwin olay› ve ça¤dafl ermifl
1985 y›l›n›n mart ay›nda dönemin Milli
E¤itim Bakan› Vehbi Dinçerler ders ki-
taplar›nda Darwin’in Evrim Kuram›’na
a¤›rl›k verilmemesini isteyen bir aç›kla-
ma yapar.
Aralar›nda Prof. Dr. Hüsnü Göksel, Prof.
Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Türkan Akyol
gibi isimlerin bulundu¤u bilim insanlar›,
bakan›n bilim d›fl› tutumunu elefltirerek
tepkilerini kamuoyuna duyururlar. Bu
elefltirileri, baz› gazeteler ‘Maymuncular
isyan etti’ bafll›¤›yla manflet yaparlar.
Bu arada Hüsnü Göksel konuyla ilgili
küfür dolu bir mektup al›r. Hüsnü Gök-
sel’in mektuba verdi¤i cevap, her iki ta-
raf›n da kafa yap›lar›n› ortaya koyan sos-
yolojik bir belge de¤erini tafl›d›¤› için
al›nt›l›yorum:
“Say›n Ademo¤lu,
31 Mart tarihli mektubunuzu ald›m ve
dikkatle okudum.
‹lginize teflekkür ederim. ‹nsanlar›n
konufla konufla anlaflacaklar›na ve
birbirini seveceklerine inand›¤›m için
ben de size yaz›yorum.
Düflünce özgürlü¤üne ve insanlar›n
düflündüklerini aç›klama haklar›na
sayg›s› olan bir kifli olarak sizin de dü-
flüncelerinizi sayg› ile karfl›lad›m. An-
cak üslubunuzu do¤ru buldu¤umu söy-
leyemeyece¤im. Yazd›klar›n›zdan anla-
d›¤›m kadar› ile mümin bir kiflisiniz.
Böyle olunca peygamberimizin hiçbir
zaman kötü ve çirkin kelimeler kullan-
mam›fl oldu¤unu da herhalde bilirsi-
niz. Dilimizde bu tür çirkin sözler kul-
lanmaya ‘küfür’ denir. Küfür kafirlik-
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ten gelir ve günaht›r. Hiç tan›mad›¤›n›z bir kifli olan bana,
bilmeden yak›flt›rd›¤›n›z s›fatlar da bilmem ki sevap hane-
nize mi yaz›l›r?
‘Kem söz sahibine aittir’ derler. Bunun için flahs›m hakk›n-
da kulland›¤›n›z sözleri mazur görüyorum. Ancak 20 y›l
kadar önce ölen ve sa¤l›¤›nda dindar bir kad›n olan anne-
me sarf etmifl oldu¤unuz sözler için sadece Allah affetsin
diyebiliyorum. ‹lerde tan›fl›p konuflabilirsek çok memnun
olurum. ‹yilikler sizinle olsun.

Sayg›lar sunar›m.
Dr. Hüsnü Göksel”

Aziz Nesin an›lar›nda Hüsnü Göksel için “Ça¤dafl Ermifl” de-
miflti. Hüsnü Göksel’in yukar›daki mektubunu okuyunca
“ça¤dafl ermifllik” nitelemesinin ne denli yerinde oldu¤u gö-
rülmüyor mu?

Eski tan›d›¤›n sevimsiz sürprizi!
Hüsnü Hoca, y›llar y›l› hastalar›n›n bedenini kemiren kanser
hücreleriyle u¤raflm›flt›. O nedenle kanser hücresi için “eski
bir tan›d›k” diyordu. Sonra bir gün bu eski tan›d›¤›n nahofl bir
sürpriz yaparak Hüsnü Göksel’in bedeninde de üredi¤i anla-
fl›ld›.
Her konuda oldu¤u gibi bu hastal›k karfl›s›nda da metin ve
muzipti hocam›z. “Biz onunla y›llard›r tan›fl›yoruz. fiimdi de
iki eski dost gibi koyun koyunay›z. Ben onun her fleyini bili-
rim üstelik. Huylu mudur huysuz mudur?...” sözleriyle tiye
al›r hastal›¤›n›. Üzüldü¤ü tek fley mesle¤inden kopmakt›r;
ameliyat yapamamakt›r. Ac›lar içindeyken de flaka yapmay›
ihmal etmez. Aysun Öner, Hüsnü Göksel kitab› için hastal›¤›n
ilerledi¤i günlerde onu s›k s›k ziyaret eder. Bu ziyaretlerden
birinde Aysun Öner’i çay ve pastayla karfl›layan Hüsnü Gök-
sel ziyaretçisinden pastay› kesmesini rica eder ve iste¤ini
flöyle gerekçelendirir: “Ben yaln›zca adam kesmeyi becerebi-
liyorum da...” Büyük hekim, mücadele adam›, ince insand›
Hüsnü Göksel. Hekimlik mesle¤inin yüz ak›... Bu yaz›n›n son
sözünü yine o söylesin: 
“Bütün da¤lar afl›ld›¤› zaman, afl›lacak da¤lar›n sonu geldi sa-
n›ld›¤› zaman, öyle bir da¤ ç›kar ki bu memleket ayd›n›n kar-
fl›s›na, efli yoktur bu dünyada. Biz tek bafl›m›za o da¤› aflmak
zorunday›z. Gitti gider bahar kokular›, bahar renkleri.. Türki-
ye’nin kaderi o da¤›n arkas›ndad›r. Gelecek kuflaklar›n kade-
ri o da¤›n arkas›nda.”

TOPRAK KARDEfi‹
Toraks cerrahisi baflasistan› idim. Dahiliye baflasistan› telefon edip
servisinde yatan, akci¤er kanseri tan›s› konmufl, ameliyata haz›r,
Mister Edward Beyb›y›n adl› hastay› görmemi istedi. Hastay› gör-
meye gittim. Önce kendimi tan›tt›m:
“Good afternoon mister Babayan. I am Dakt›r Gaks›l.”
Hasta gözlerini k›sarak bakt› ve Türkçe olarak;
“Evlat sen Türksün” dedi. Bu “Türksün” sözcü¤ünü “Türk müsün”
der gibi soru olarak söylemiflti. “Evet” dedim ve Türkçe konuflmaya
bafllad›k. Türk oldu¤umu nerden anlad›¤›n› sordum. Ad›mdan anla-
yamazd›. Çünkü orada “Göksel” diyemedikleri için beni “Gaks›l” di-
ye ça¤›r›yorlard›. Ben de kendimi ona “Dakt›r Gaks›l” olarak tan›t-
m›flt›m. Me¤er herkesin “Beyb›y›n” dedi¤i soyad›n› do¤ru olarak ve
Türkçe söylemem ile “Babayan” dememden anlam›fl. Geçmifl olsun
sözcüklerimle bafllayan konuflmam kendisine bir ameliyat gerekti¤i
aç›klamamla bitti.
“Elbet” dedi “ne gerekiyorsa yap›lacak. Kim yapacak ameliyat›m›?”
“Ben yapaca¤›m”
Gözlerini k›st›, yine yüzünde hafif bir gülümseme belirdi, elimi tut-
tu.
“Kusura bakma evlat, gönül koyma bana, gücenme. Biz seninle
toprak kardefliyiz. Ama ben sana ameliyat olmam. Bir Türk’ün b›ça-
¤› alt›na yatamam.”
Buz kesilmifltim. Ne diyece¤imi, nas›l davranaca¤›m› bilemiyordum.
Elimi iki elinin aras›na ald›. Gönlümü al›r gibi sevgiyle okfluyordu:
“Evlat, dedi¤im gibi biz seninle toprak kardefliyiz. Anlatmaya kal-
karsam ikimiz de rahats›z oluruz.”
O u¤ursuz “Ermeni Techir”ini çocuk olarak gö¤üslemiflti. Elimi iki
eli aras›nda s›karak sordu:
“Evlat bana gücenmedin ya?”
Hay›r gücenmemifltim. Gücenmedi¤imi söyledim. “Herhalde bir ça-
resini buluruz” dedim. “Gel seni bir öpeyim” dedi. E¤ildim iki yana-
¤›mdan öptü. Karmakar›fl›k duygularla odas›ndan ç›kt›m.
Profesöre gidip durumu anlatt›m; ameliyat› ya kendisinin ya da
baflka servis baflasistanlar›ndan birinin yapmas› gerekti¤ini söyle-
dim. Düflündü. “Olamaz” dedi. “Senin hekimli¤ini be¤enmeyebilir,
cerrahl›¤›n› be¤enmeyebilir, bilgini eksik bulup sana ameliyat ol-
mayaca¤›n› söyleyebilir. Bunlar makul de karfl›lanabilir, fakat senin
milliyetini ileri sürerek ameliyat›n› baflka birinin yapmas›n› isteye-
mez. Zaten buna idare izin vermez.”
Gittim baflhekimle konufltum. Benden önce toraks cerrahisi bafla-
sistan› olan arkadafl›mla konuflup ameliyat› ona yapt›rabilece¤imi
söyledim. Yan›t kesindi: “Biliyorsun” dedi, “burada din, dil, ›rk, mez-
hep, renk, milliyet ayr›cal›klar› ileri sürülemez.”
“Pekiyi ne olacak?”
“Ya sana ameliyat olacak ya da ç›k›p gidecek.”
Susuyordum, çok üzülmüfl oldu¤umu anlam›flt›.
“Merak etme” dedi. “Ben flimdi sosyal servisle konuflurum. Onlar
gidip hastaya yard›mc› olmaya çal›fl›rlar.”
Servisime döndüm. Akflam vizitemi yap›p dahiliye servisine Mister
Babayan’› görmeye gittim.
Yata¤› bofltu. Hemflireye sordum. Hastaneden ç›kt›¤›n› söyledi.
Sosyal servisi arad›m. Milliyetimi öne sürerek bana ameliyat olma-
makta direndi¤i için hastaneden ç›kar›ld›¤›n› söylediler. ‹çim s›zla-
d›. Kendimi suçlu hissediyordum. Suçum neydi bilemiyordum. Ama
benim yüzümden Amerika’n›n en mükemmel kanser hastanelerin-
den birinde ameliyat olma flans›n› yitirmiflti.
Beni bugün bile hala üzen bir kuflkum var: Ya hastane idaresini zor-
lay›p da bana ameliyat olmad›¤› için hastaneden ç›kar›lmas›n› be-
nim istedi¤imi düflündüyse!.. Hakl› say›lmaz m›yd› o zaman duygu-
lar›nda, karar›nda...
Kimdir suçlu burada?

12 Eylül’ün bask›c› ortam› karfl›s›nda ayd›nlar taleplerini
dilekçelerle dile getirdi. Hüsnü Göksel hareketin öncülerindendi.
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) T›p Fakülte-
si Kulak Burun Bo¤az Ana Bilim Dal› ö¤-
retim üyesi Prof. Dr. Barlas Aydo¤an uy-
ku s›ras›nda saatte 5 defadan fazla ve
10 saniyeden uzun süren solunum dur-
mas› olarak adland›r›lan ve günümüzün
en yayg›n rahats›zl›klar›ndan biri olan
“Uyku Apnesi”nin ihmal edilmemesi
gerekti¤ini söyledi. 
Prof. Dr. Aydo¤an, üst solunum yolu ve
merkezi sinir sisteminin tembelli¤iyle
ortaya ç›kan nefessiz kalman›n, genel-
likle burundaki etler, k›k›rdak e¤rilikle-
ri, küçük dille ilgili sorunlar, bademcik-
teki büyüme, çenenin küçük olmas› gibi
nedenlerle ortaya ç›kt›¤›n› belirtti.
Üst solunum yolunun uyku s›ras›nda
tekrar tekrar t›kanmas›yla kendini gös-
teren apnenin, kiflinin gündelik yaflam›-
n› etkileyici, hatta ölümcül riskler tafl›-
yan sonuçlar do¤urabilece¤ini anlatan
Prof. Dr. Aydo¤an, flöyle konufltu:
“Uyku apnesine maruz kalan kifli gün
içinde afl›r› uyku hali, konsantrasyon
kayb› yaflar. Bunun yan› s›ra sabah din-
lenmeden kalkma, horlama, afl›r› terle-

me, s›k tuvalete gitme, a¤›zda kuruluk,
dikkat eksikli¤i, konsantrasyon eksikli¤i,
depresyon da apnenin sonuçlar›d›r. Uy-
ku s›ras›nda kalbe düzenli oksijen gitme-
mesi kalp krizlerine, beyne oksijen git-
memesi ise felçlere neden olabilir. Bu tür
flikayetler göz ard› edilmemeli, kifli mut-
laka uyku testine tabi tutulmal›.” 
Apnenin tedavi öncesi olarak uzman
doktor taraf›ndan grupland›r›lmas› ge-
rekti¤ini ifade eden Prof. Dr. Aydo¤an,
bunun için ise kiflinin polisonografi de-
nilen uyku testine tabi tutulmas› ve te-
davisinin de test sonuçlar›na göre yap›l-
mas› gerekti¤ini bildirdi.
Polisonografi ile kiflinin gece boyunca
beyin dalgalar›n›n, göz hareketlerinin
ve solunum say›s›n›n kontrol edildi¤ini
anlatan Prof. Dr. Aydo¤an, de¤erlendir-
meye göre cerrahi müdahale ve ilaçla
tedavi yöntemlerinin uyguland›¤›n›
kaydederek uyku apnesinden korun-
mak için afl›r› kilonun yan› s›ra alkol, si-
gara, kafein içeren maddelerden de
uzak durulmas› gerekti¤ini sözlerine
ekledi.

Geçmiflte yap›lan birçok çal›flma, haf›-
zan›n tazelenmesinde uyku düzeninin
önemli rol oynad›¤›n› kan›tlam›flt›.
Düsseldorf Üniversitesi’nden bilim
adamlar› da çok k›sa süreli uykular›n
haf›za üzerindeki etkilerini ölçen bir
araflt›rma yapt›. 
New Scientist dergisinde yay›mlanan
araflt›rmada, ö¤rencilere ezberlemeleri
için bir grup sözcük verildi. Daha son-
ra ö¤renciler iki gruba ayr›ld› ve kendi-
lerine bir saat bofl zaman tan›nd›. Bu
süre içinde bir grubun yaklafl›k alt› da-
kika uyumas›na izin verilirken, bir
grup uyan›k tutuldu. Bir saatlik süre
sonunda yap›lan haf›za testinde, fleker-
leme yapan grup çok daha iyi perfor-
mans gösterdi. 
Baz› teorilere göre haf›za derin uyku
halinde tazeleniyor. Bu derin uykuya
da, uykuya dal›nmas›ndan en az 20 da-
kika sonra geçiliyor. 

fiekerleme
yap›n,

haf›zan›z› 
tazeleyin!

Uyurken nefesiniz
kesilirse! 

Uyku s›ras›nda kalbe düzenli 
oksijen gitmemesi kalp krizlerine, 
beyne oksijen gitmemesi ise 
felçlere neden olabilir. 
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Londra Zooloji Derne¤i'yle Georgia ve Co-
lumbia Üniversiteleri’nden araflt›rmac›lar
65 y›ll›k verileri inceleyerek, dünyan›n
son y›llarda tan›flt›¤› bulafl›c› hastal›k ha-
ritas›n› ç›kard›. Sonuçlara göre, son dö-
nemdeki bulafl›c› hastal›klar›n ço¤u insa-
na vahfli yaflam, yani hayvanlar üstünden
geçti. Uzmanlar, insan ve hayvanlar›n ya-
flam alanlar›n› ay›ran koruma programla-
r›n›n, ortaya ç›kmas› olas› yeni hastal›kla-
r›n önüne geçilmesine yard›mc› olabilece-
¤ini söylüyor. 
Araflt›rmac›lar 1940-2004 y›llar›nda orta-
ya ç›kan 335 hastal›¤› ve dünyaya da¤›l›-
m›n› inceledi. Haritada, yeni hastal›klar›n
yüzde 60'›n›n hayvanlardan geçti¤i, ayr›-
ca do¤al yaflam kaynakl› mikroplar›n ne-
den oldu¤u hastal›klar›n oran›n›n da yüz-
de 71 oldu¤u görüldü. 

Listelenen hastal›klar aras›nda Malez-
ya'da ortaya ç›kan Nipah, Çin'de görülen
Sars, kufl gribine yol açan H5N1 ile Ebola
ve Bat› Nil virüsleri var. Raporu haz›rla-
yanlardan Dr. Marc Levy hayvanlardan
kaynaklanan hastal›k say›s›nda ciddi ar-
t›fl oldu¤una dikkat çekiyor: "‹nsan nüfu-
su artt›kça do¤al yaflam alanlar›n› daralt›-
yor, insan ve do¤al ortam›nda yaflayan
hayvanlar birbiriyle daha çok etkileflime
giriyor, bu da insan›n yeni hastal›klarla
tan›flmas›na neden oluyor." 
Uzmanlar, problem görmezden gelinme-
ye devam edilirse dünya nüfusunun sal-
g›n hastal›klar konusunda risk alt›nda ol-
maya devam edece¤ini söylüyor. Baz› pa-
tojenlerin insanlara avlan›rken ya da ka-
zayla geçmesi mümkünken, Nipah virüsü
örne¤inde oldu¤u gibi, kimisi de çiftlik

hayvanlar›ndan geçebiliyor. 
Raporu haz›rlayanlardan Peter Daszak
haritada hastal›klar›n en yo¤un oldu¤u
noktalar›n Güney Asya ve Güneydo¤u As-
ya ülkeleri oldu¤unu ifade ederek, dünya
sa¤l›¤› konusunda çal›flan kifli ve kurum-
lar›n yanl›fl yere odakland›¤›n› sa-
vundu. "Ço¤u, hastal›klarla bafla
ç›kabilecek durumdaki daha
zengin ülkelere odaklan›-
yor; oysa sorun geliflmekte
olan ülkeler-
de" dedi.

Hastal›k haritam›z ç›kar›ld›
Araflt›rmac›lar›n ortaya ç›kard›¤› bulafl›c› hastal›k haritas›na
göre son 65 y›lda 335 yeni hastal›k türedi ve bunlar›n yüzde
60’›n› hayvanlardan geçenler oluflturuyor.

Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
(MÜS‹AD) taraf›ndan düzenlenen 'Sa¤l›k-
ta Dönüflüm' zirvesinde konuflan Güm-
rükçüo¤lu, hastanelerin ald›¤› astrono-
mik fark ücretlerinin vatandafl› zor du-
rumda b›rakt›¤›n› belirtti. 
Ücretlerin s›n›rland›r›lmas›nda ikinci bir
neden olarak doktor aç›¤›n› gösteren
Gümrükçüo¤lu, bu duruma s›n›rlama ge-
tirilmezse kamudaki doktorlar›n özele ge-
çifllerinin devam edece¤ine iflaret etti. 
Bat› ülkelerinde özel sektörün kamuya
oran›n›n yüzde 20-25 aras› oldu¤undan
bahseden Gümrükçüo¤lu, art›k isteyen

herkesin istedi¤i yere hastane açamaya-
ca¤›n› söyledi. 
Özel Hastaneler ve Sa¤l›k Kurulufllar›
Derne¤i Baflkan› Muharrem Usta ise fark
ücretinin yüzde 20 ile s›n›rland›r›lmas›na
karfl› ç›karak, bu kadar çok yat›r›m yapan
özel sektörün bu fiyatlarla ayakta kalama-
yaca¤›n› savundu. Bir idrar tahliline dev-
letin 1 YTL verdi¤ini, fark ücretiyle bu-
nun 1,2 YTL olaca¤›n› söyleyen Usta, ya-
san›n böyle ç›kmas› halinde 6 ay içinde
özel hastanelerin yüzde 70'inin yabanc›
vak›f fonlar› taraf›ndan al›naca¤›n› öne
sürdü.

Fark ücretleri en fazla %20 olacak
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar› Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüo¤lu,
özel sa¤l›k kurulufllar›nda al›nan fark ücretlerinin yüzde 20 
ile s›n›rland›r›laca¤›n› söyledi. 
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A ysel Gürel akci¤er kanseri tedavi-
si gördü¤ü hastanede yaflama ve-
da etti. Yaflama veda etti¤i hasta-

ne odas›nda, bir hafta önce yafl günü par-
tisi vard›. Sevenleri, dostlar› yan›nda, pas-
tas›n›n mumlar›n› üflerken flöyle diyordu:
“Buradan ç›k›nca koca bulucam.” Ve ga-
zetecilere hasta yata¤›nda göbek atarak
poz veriyordu. Aysel Gürel yapt›klar›, giy-
dikleri, söyledikleri, evinin pisli¤iyle biz-
leri oyalard›, güldürürdü. En tatl› dediko-
dumuzdu. Seksen ya-
fl›na bir has-
tane

odas›nda girdi¤inde yine mutluydu, nefle-
liydi. Yaflam›n en hüzünlü dönemeçlerin-
de nefleyle ayakta kalmay› bilmiflti. Ya-
flam gücü bundand› ve giderayak yeni
projelerinden bahsetmesi ayn› nedenden-
di. Aysel Gürel’in genç k›zlar›m›za son bir
mesaj› vard›: “Ben son nefesime kadar ça-
l›flt›m ve Türk kad›n›n› temsil ettim.” Has-
ta yata¤›nda göbek atarak ölümü karfl›la-
mas› inan›n Azrail’i güldürmüfltür. Ne de
olsa yaflam›n s›rr›n› çözen insan say›s› az-
d›r ve san›r›m bunun de¤erini en iyi Az-
rail bilir.
Aysel Gürel ‹stanbul Üniversitesi Edebi-

yat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü me-
zunudur. Ayn› zamanda Türkolog,
edebiyat ö¤retmeni, flark› sözü ya-
zar›, tiyatro oyuncusuydu. “Senin
‹çin Sana De¤il” isminde bir kitap
yazan Aysel Gürel’in rol ald›¤› pek
çok film vard› ve baz›lar› flunlard›:
A¤›r Roman, Bendeniz Aysel, Fos-
forlu Cevriye, Gümüfl Gerdanl›k,
Yans›n Bu Dünya, Amerikal›, Ara-
besk. 
Aysel Gürel, Müjde Ar ve Mehtap
Ar’›n annesiydi. ‹ki çocu¤uyla dul
kalm›flt› ve o insan iki k›z›n› yetifl-

tirmeyi ve Aysel Gürel olmay› ba-
flard›. “Altm›fll› y›llarda dul bir

kad›n olarak yapabilece¤im
iki fley vard›; ya orospu ola-
cakt›m ya da deli olacakt›m.

Ben deli olmay› seçtim” diye-
bilen kad›nd›r. Deli Aysel olmak

kolay de¤ildir ve 1980 darbesinde gen-

cecik çocuk yafl›nda as›lan Erdal Eren için
yazd›¤› söylenen “Son Bak›fl”› da yazan
“Deli Aysel”dir. Deli kimdir, ak›ll› kimdir
bir kez daha düflünmeli. 

SON BAKIfi
Bir söz bitifli gibi son buldu sevifller
Bir yaz günefli gibi eritir bu terk edifller
Bir an duruflu gibi ömrün bitifli gibi
Veda ederken aflk atefli gibi söner 

iç çekifller
Aman aman yand›m Amman
Ac› yüzler kurflun gibi izler
Son bak›fltaki o gözler kald› akl›m›zda.

Ya da 1945 sözlerini kim içinde hisset-
mez ki?
Gel as›rlardan uzan da tut ellerimi s›ms›-
cak / Yoksa bendeki çocuk da böyle ça-
resiz kalacak / Öfke ile beslenen çocuk-
lar yaln›zd›rlar / Ve ümitleri çiçeklerden
ac›lar› tarihlerden / Senin gibi benim gi-
bi onlar da hep insand›lar / Ve sevgiye
inand›lar ve sayg›ya inand›lar / Senin gi-
bi benim gibi / Onlar biraz terkedilmifl
biraz küskün çocuktular / Sanki biraz
önce bitmifl / Sanki yetersiz sevilmifl /

Azrail’i güldüren kad›n 
Aysel Gürel yaflama veda etti. Düflündüklerini gönül
rahatl›¤›yla söyleyen, söyledi¤inin ard›nda duran,
aç›k, net yaflayan bir insand›. Her düflüncesini, 
duygusunu bilirdik, örtmezdi, saklamazd›. San›r›m en
çok bu içtenli¤ini özleyece¤iz. O kadar az ki içtenlik…
fiimdi say›lar› bir azald›.
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Sanki utand›lar kavgadan ve sustular /
Öp incilenen gözyafllar› kurusun inançla-
r›nda / Sene bin dokuz yüz k›rk befl on-
lar da hep insand›lar / Ve sevgiye inan-
d›lar ve sayg›ya inand›lar / Senin gibi
benim gibi…

“Aflk olsayd› genelev olmazd›” diyen ve
aflka inanmayan ve aflks›z yaflayamayan-
d›. ‹nsanlar›n pisli¤ini konufltu¤u evinde
yaln›z yaflard› ve bundan da mutluluk du-
yard›. “Ben hiç yaln›zl›k hissetmiyorum.
Asl›nda tek bafl›ma çok kalabal›¤›m” der-
di. Hayat›n ona verdiklerinden hiç flikayet
etmedi; kabul edece¤ini etti, kabul ede-
medi¤iyle dalgas›n› geçti. Arada kalan in-
ce duygular›n› sat›r aralar›na gizledi ve
nice flark› sözlerini yüre¤imize yazd›. Sa-
n›r›m, Ünzile ve Firuze’nin yeri bir baflka-
d›r yüreklerimizde.

Ünzile insan dölü / On befl kardefl befli
ölü / Büyüdük ve unufak / Ve gelir görü-
cü / ‹nci gibi difli /  Görücü bilir ifli / Sö-
¤üdüm a¤lar gider / Olur hatun kifli. /
Ya¤muru kim döküyor / Ünzile kaç ko-
yun ediyor / Dayaktan uslanal› / Hiç bir
fley sormuyor. / Korkar durur gitmez /

Köyün en son çitine / ‹nan›r o s›n›rda /
Dünyan›n bitti¤ine. / Ünzile insan dölü /
Bilinmezlere gebe / S›rlar›n mihnetini /
Yükleyip de beline / Varmadan sekizine
/ Ergin oldu Ünzile / Hem çocuk hem de
kad›n / On ikisinde ana / Bir su gibi say-
dam ve sakin / Susar kad›n Ünzile.

Ve bir zamanlar yer gök Firuze diye inler-
di ve o y›llar ben yafltakilerin üniversite
y›llar›yd›. ‹flte, flimdi de Firuze ve ilk sa-
t›rlardan bafllayan korku, kuflku… Acaba
y›llar›m›z düfllerimizin peflinde mi geçti?
Düfllerimiz gerçekleflti mi yoksa yitip git-
ti mi?

Bir gün dönüp bak›nca düfller / ‹çmifl
olursa yudum yudum y›llar›n / A¤la A¤-
la Firuze / a¤la / Anlat bir zaman ne da-
yan›lmaz güzellikte oldu¤unu / K›skan›r
rengini baharda yefliller / Sevda büyüsü
gibisin sen Firuze / Sen nazl› bir çiçek,
bir orman kuytusu / Üzüm bu¤usu gibi-
sin sen Firuze. / Duru bir su gibi, bazen
volkan gibi / Bazen bir deli rüzgar gibi /
Gözlerinde telafl, y›llar sence yavafl /
Acelen ne bekle Firuze. / Ac›l› bir bak›fl
yerleflirse e¤er / Kirpi¤inin ucundan göz-

bebe¤ine  / her fleyin be-
deli var,  güzelli¤in de
/ Bir gün gelir ödenir,
öde Firuze.

Ve daha nice flark›
sözü beynimize, yü-
re¤imize yaz›lan.
Bazen üzgünken di-
limizden dökülüve-
ren, bazen s›k›nt›-
l›yken içimizden
f›rlay›veren ve ba-
zen de nefleliyken
ba¤›ra ça¤›ra söy-
ledi¤imiz kaç Ay-
sel Gürel flark›s›
vard›r? O, söylemek
istedi¤i ne varsa söy-
ledi. Yapmak istedi¤i
ne varsa yapt›. ‹çinden
geldi¤i gibi, düflündü¤ü gi-
bi söyledi ve yaflad›. Bu ne-
denle “Aysel Gürel” oldu.
Hep sahiciydi, gerçekti, içten-
di. Belki de bu yüzden aram›z-
da gerçeküstü bir resim gibi
kald›.  

kitap Müge Özar›  

Serdar Atmaca’n›n eserinde hayat bulan karakterlerle gerçek
bat›l› ayd›n tipinin do¤uflu anlat›l›yor. Eserde Leonardo Da
Vinci’nin ünlü Mona Lisa tablosuna anlam yükleniyor. 
Mona Lisa’n›n aç›k oldu¤u Cynora, Bat›’n›n kendi içinden ç›k-
mas› beklenen bat›l› ayd›n tipini çözüyor. Çözüm süreci Ro-
ma’da Sezar döneminde gerçekleflir. Bu dönemin savafllar›na,
aflklar›na, ihanetlerine ve özgürlük mücadelelerine yer verilir.
Özgürlük ve eflitlik u¤runa mücadele veren Cynora art›k ken-
di hayat›n› ortaya koymaya bafllar. Cesaret ve inanc›yla yapt›-
¤› dövüflü kazan›r. Sezar’›n k›z›na afl›kt›r.
Mona Lisa’n›n duygular› yo¤unlafl›r, sanatsal de¤erlerinin an-
lam› kalmad›¤›n›, aflk›n›n a¤›r bast›¤›n› ressama söylese de
Leonardo’nun erkeklik egosu buna izin vermez.
Eserde, karakterlerin dilinden aflk, ihanet, inanç ve cesaret,
kad›n-erkek iliflkileri sanatsal ifadeyle anlat›l›yor.
Athena’s›z Roma isimli tiyatro eserini okudu¤unuzda hayat›n›-
za yeni bir renkli pencere aç›lacak. Difl teknisyeni Serdar Ça-
kar’a mesle¤inin yan›nda yürüttü¤ü edebiyat çal›flmalar›nda
baflar›lar dileriz.

Difl Teknisyeni Serdar Atmaca

Athenas›z Roma
(Manzum Tiyatro)
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duyuru

Vefat
� Meslektafl›m›z Kaz›m Cihangir Atakan 18 Ekim 2007 tarihinde,
� Meslektafl›m›z Aykut Ulugöl, 21 Ocak 2008 tarihinde vefat et-

mifllerdir. 
Yak›nlar›n›n ac›s›n› paylafl›r, baflsa¤l›¤› dileriz.

� Genel Sekreterimiz Ahmet Gürbüz’ün kardefli Mehmet Gürbüz,
17 Ocak 2008 tarihinde,

� Meslektafl›m›z Mehmet Eker’in kardefli Arif Erdal Eker, 23
Aral›k 2007 tarihinde, 

� ‹lçe Temsilcileri Komisyonu üyemiz Handan Korkut’un baba-
annesi Zeynep Korkut, 4 fiubat 2008 tarihinde,  

� Meslektafllar›m›z ‹clal Günalp Kuseyri’nin babas›, Mehmet Can
Kuseyri’nin kay›npederi Hasan Basri Günalp, 3 fiubat 2008 ta-
rihinde,

� Meslektafl›m›z ‹smet Er'in babas› Rafet Er, 18 fiubat 2008 tari-
hinde,

� Meslektafl›m›z fiükran Engin'in babas› Mehmet Aykul, 11 Mart
2008 tarihinde vefat etmifltir.
Meslektafllar›m›z›n ac›lar›n› paylafl›r, baflsa¤l›¤› dileriz.

Sat›l›k 
� Akmerkez karfl›s›, Nispetiye Cad. üzerinde, girifl kat›nda, 140

m2’lik, özel otopark› olan muayenehane mülküyle birlikte sat›-
l›kt›r. ‹lgilenenlerin bayer.a@gmail.com adresine müracaat et-
meleri rica olunur.

� Avc›lar merkezde devren kiral›k muayenehane  
GSM: 0 532 335 62 85

� Komple sat›l›k muayenehane aletleri 
GSM: 0505 511 64 48

� Sat›l›k muayenehane alet ve ekipmanlar
GSM: 0533 341 66 11

H. Erdal Alptekin

Gülfer Altankaya

Vildan Arda

S. Volkan Ar›c›

B. Serkan Aslan

Gökhan Aslan

Onur Atal›

Zafer Atasoy

Yasemin Az›n

Seçil Balaban

Ahmet Bar›fl

Nusret Barlas

Noyan Baflal

Serkan Bayraktar

Resul Bolatkale

Sümeyra Boz

Banu Cesur

Bu¤ra Cural

Bar›fl Çak

fienel Çavuflo¤lu

Elif Çiftçio¤lu

Ali Murat Çitanak

Elif Demircan

Gülflah D. Türkmen

Münüre Ekber

Abdulkadir  Eraslan

Berk Göl

Tolga Gülçiçek

Yahya A. Gülersönmez

M. Hanifi Güllüce

Burcu Gülmez

fiirin Hale Güner

Ö. Yücel Günefl

Erkut Kahramano¤lu

Berna Keser

fiirin K›y›c›

Baflak K. Turanl›

S. Ayfle Naldöken

Neslihan Onal

Saniye Onay

Zeynep Ö. Öztürk

fierife Özalp

Ilgaz Özer

Sema P. Ceyhan

Esra Sar›

Tankut Seber

Ayfle Selimo¤lu

Gülfiliz Sipahi

Olcay Sorguç

H. Serkan Soykan

Nilay Tekel

Rabia Temel

Koral Topal

Ece Tunca

Murat Uçar

Tunahan Ulafl

E. Tu¤ba Uluer

Hakan Uysal

Tunç Vural

R. ‹pek Yassa

Kamil Yayla

E. Ergin Y›ld›r›m

Osman Yücel

ARAMIZA 
HOfi GELD‹N‹Z

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’na
Ocak-fiubat aylar›nda üye olan 

meslektafllar›m›za “Aram›za 
Hofl geldiniz” diyoruz.

Diflhekimli¤inin 100. y›l›nda
4. Geleneksel Karadeniz Bahar Sempozyumu

4 Nisan 2008
III. Temsilciler Konseyi Toplant›s›

Yer: North Point Otel(Samsun)
5-6 Nisan 2008

Bilimsel Sempozyum
Yer: Atatürk Kültür Merkezi(Samsun)

Samsun Diflhekimleri Odas›
Ulusgazi Mah. 19 May›s Bulvar› No:16, Kat:1 Samsun

Tel: 0.362 435 44 78-435 95 47
www.samsun-dho.org /e-mail: oda@samsun-dho.org



� Devlet hastanesinde görevli olmam nedeniyle, 
Befliktafl, Ç›ra¤an’da, sahibinden aletleriyle birlikte 
sat›l›k muayenehane GSM: 0 533 722 14 58

Devren kiral›k veya sat›l›k
� Göztepe, minibüs caddesinde muayenehane 

ekipmanlar›yla birlikte devren kiral›k veya sat›l›kt›r. 
GSM: 0533 710 89 40 (Saat: 21.00’den sonra aranmak
üzere)

� 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 13/337 22 15 
GSM: 0 532 241 39 11

� Bayrampafla’da aletleriyle muayenehane kiral›kt›r. 
Tel: 0 212 855 20 77 (Ev) GSM: 0 532 770 95 62

� Eyüp’te kiral›k veya sat›l›k muayenehane 
GSM: 0 532 743 37 40

� Devren ya da sat›l›k muayenehane aletleri 
Tel: 0212 279 33 53 GSM: 0 505 443 94 50

Diflhekimi aran›yor
Müracaat: Ydr. Doç. Dr. Mete K›l›nçkale 
Tel: 0 216 450 24 44

‹fl ar›yorum
� Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi mezu-

nuyum. Anadolu Yakas›’nda ifl ar›yorum. 
Diflhekimi Burak Sar› GSM: 0 535 662 06 03

Hoflgeldin Bebek
� Meslektafl›m›z Deniz Devrim Hoflatar ve efli Filiz

Hoflatar’›n 1 fiubat 2008 tarihinde Ekin Evrim ad›n›
koyduklar› bir k›z› oldu. 
Kendilerini kutlar, Ekin Evrim’e uzun ve sa¤l›kl›
bir ömür dileriz.
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Oral Cerrahi Derne¤i
VII. Uluslararas› Bilimsel Kongresi

24-29 May›s 2008 Yasmin-Bodrum

‹ÜDF, PK 34390 Çapa

Tel: 0.212 414 20 20/30202-30374, 0.212 631 22 50 

Faks: 0.212 631 22 49

e-mail: cetinkasapoglu@yahoo.com

www.oralcerrahi.org

K›rm›z› Reçete ile 
Verilecek ‹laçlar
Johnson&Johnson S›hhi Malzeme Sanayi ve Tic.
Ltd. fiti. ad›na ithal ruhsatl› olup metilfenidat
hidroklorür isimli uyuflturucu maddeyi içeren
Concerta 27 mg kontrollü sal›m tableti isimli ilaç,
formülü ve kontrole tabi madde içirmesi
nedeniyle “K›rm›z› Reçete ‹le Verilecek ‹laçlar”
kapsam›na al›nm›flt›r. 
Bu nedenle yukar›da ad› geçen müstahzar›n
K›rm›z› Reçete ile verilmesi, stok ve 
tüketimlerinin uyuflturucu defterine ifllenmesi
gerekmektedir. Ayr›ca, ad› geçen müstahzar›n
çocuk ve eriflkin psikiyatrisi ile çocuk ve eriflkin
nörolojisi uzmanlar›nca bir K›rm›z› Reçeteye bir
ayl›k tedavi için en fazla 1 (bir) kutu yaz›lmas›
gerekmektedir.

Normal Reçete ile 
Verilecek ‹zlemeye 
Tabi ‹laçlar
Berko ilaç ve Kimya San. Ltd. fiti. ad›na 
imal ruhsatl› olup, etkin madde olarak 
Pseudoephedrine HCI içeren “Dekoferin fiurup”
isimli ilaç, formülü ve kontrole tabi madde 
içermesi 
nedeniyle; kontrollü tüketiminin sa¤lanmas›
amac›yla “Normal Reçete ‹le Verilecek ‹zlemeye
Tabi ‹laçlar” kapsam›na al›nm›flt›r.
Söz konusu ilac›n mutlaka “Normal Reçete” 
ile verilmesi, reçetelerin eczanelerde 
al›konulmas› ve Reçete Kay›t Defteri’ne 
ifllenmesi gerekmektedir.






