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BAŞYAZI
TDB GÜNDEMİ
12- ’HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR’ TDB Genel
Sekreteri Ali Gürlek son iki aylık TDB etkinliklerini özetledi ve
genel seçim sonrası oluşan durumu değerlendirdi.

HABERLER
14- BAKANLIK YÖNETMELİĞE ‘AÇIKLIK GETİRDİ’ Sağl›k
Bakanl›ğ›, 20 Nisan 2015 tarihli bir genelgeyle Yönetmelik’in
uygulanmas›nda yaşanan kimi sorunlara aç›kl›k getirdi.
16- MESLEKTAŞIMIZA BIÇAKLI SALDIRI Görev yapt›ğ› Germencik Devlet Hastanesi’nde b›çakl› sald›r›ya maruz kalan
meslektaş›m›z durumu beyaz kodla Sağl›k Bakanl›ğ›’na bildirmesine rağmen ilgilenen olmad›.
16- KARDEŞLİK KAZANACAK 5 Haziran’da HDP’nin Diyarbakır’daki mitingi s›ras›nda iki bomban›n patlat›lmas› ve dört
yurttaş›m›z›n öldürülmesi üzerine TDB bir aç›klama yaparak
sald›r›y› lanetledi.

20

18- SGOP’UN ÜÇÜNCÜ YILI TAMAMLANDI 11 ilde ve 29 ilkokulda uygulanan ve dört y›l sürecek Sağl›ğ› Geliştiren Okullar
Projesi’nin üçüncü y›l› ikinci flor vernik uygulamalar› da
yap›larak tamamland›.

ODA ETKİNLİKLERİ
20- SAĞLIK CAMİASI CİNAYETİ LANETLEDİ Dr. Kamil Furtun’un
silahl› sald›r› sonucu yaşam›n› yitirmesi tüm Türkiye’de protesto edildi. Eylemlere dişhekimleri odaları da katıldı.
24- YASTAYIZ, İSYANDAYIZ Dr. Kamil Furtun’un katledilmesini
protesto için İstanbul’da dişhekimlerinin de aralar›nda bulunduğu sağl›k çal›şanlar› 1 Haziran günü iş b›rak›p İl Sağl›k
Müdürlüğü’ne yürüdü.
26- SOMA’YI UNUTTURMAYACAĞIZ Manisa Dişhekimleri Odası
Soma davasının ikinci duruşmasında madenci ailelerinin
yan›nda yer ald›.
26- ADANA’DA OKUL EĞİTİMLERİ Adana Dişhekimleri Odas›
ile Karataş Belediyesi’nin ortak yürüttüğü sosyal sorumluluk
projesi kapsam›nda yedi okulda yaklaş›k 3 bin öğrenciye
ağız diş sağlığı eğitimi verildi.
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KONGRE 2015
28- DAHA İYİ DİŞHEKİMLİĞİ HİZMETİ İÇİN İSTANBUL’DAYDIK
TDB 21. Uluslararas› Dişhekimliği Kongresi 28-30 May›s 2015
tarihleri aras›nda İstanbul Dişhekimleri Odas›’n›n organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde yap›ld›. Kongre’nin
ayrıntılı haberi sayfalarımızda.
35- BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI TEŞVİK ÖDÜLLERİ VERİLDİ Türk
Dişhekimleri Birliği ve İpana&OralB işbirliğiyle oluşturulan Koruyucu Ağ›z Diş Sağl›ğ› Bilimsel Araşt›rmalar› Teşvik
Ödülleri’nin ilki Kongre’de sahiplerini buldu.
40- MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU Üç gün süren
Sempozyum’da dört başl›k alt›nda çal›şma gruplar›nda
mesleğin geleceğini etkileyecek önemli konular ele al›nd›.
Çal›şma grubu kat›l›mc›lar›n›n değerlendirmelerini aldık.
48- SEKTÖRÜN KALBİ EXPODENTAL 2015’TE ATTI 145 yerli 22
yabanc› toplam 167 firman›n stand açt›ğ› Expodental2015’e
kat›lan firma yetkililerinin izlenimlerini derledik.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
54- ERO GENEL KURULU TİFLİS’TE YAPILDI ERO Genel Kurulu
24-25 Nisan 2015 tarihlerinde topland›. Genel Kurul’da TDB
Genel Başkan› Prof.Dr. Taner Yücel’in FDI Başkan adayl›ğ›
için de temaslar yap›ld›.

TDB GENEL KURULU
56- FARKLILIKLARIMIZLA GÜÇLÜYÜZ TDB 15. Olağan Genel
Kurulu meslek örgütümüzün geldiği noktaya yak›ş›r bir olgunluk içinde geçti. İki listenin yar›şt›ğ› Genel Kurul ilerletici
tart›şmalara sahne oldu.
66- TDB ORGANLARI Genel Kurul’da TDB Merkez Yönetim,
Yüksek Disiplin ve Merkez Denetleme kurullarına seçilen
meslektaşlarımızı tanıtıyoruz.

BİLİMSEL
74- ÇENE TREMORU UYKUDA BRUKSİZMİN ERKEN TEŞHİSİNDE
KULLANILABİLİR Mİ? Dr. Utku Ş. Yavuz
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TDBD merhaba

Demokrasi
sınavından geçtik
Prof.Dr. Taner Yücel

D

TDB Genel Başkanı

eğerli meslektaşlarım,

8-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılan
TDB 15. Olağan Genel
Kurulu’nun
mesleğimize
yakışır olgunlukla geçmesinde emeği geçen başta bütün delegeler
olmak üzere, onları seçen siz tüm meslektaşlarıma da en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Oda bölgelerinde yapılan seçimlerde sandığa giderek, demokrasilerin en
önemli özelliği olan seçim hakkını kullanarak vatandaşlık sorumluluğuyla ve
meslek örgütü bilinciyle hareket eden
tüm meslektaşlarımı bir kere daha kutluyorum.
Şimdi sıra seçilmişler olarak bizlerin,
yasalarla belirlenmiş olan yetkilerimiz
çerçevesinde çalışarak mesleğimizi ve
toplumun ağız diş sağlığını geleceğe taşımasında olacaktır.
Değerli meslektaşlarım,
Kısa süre önce ülkemizde gerçekleştirilen milletvekilliği genel seçimleriyle ülkemiz demokrasi tarihinde önemli bir adımı
daha gerçekleştirmiş bulunuyor. Halkın

oylarıyla ortaya çıkan seçim sonuçlarının
ülkemizdeki tek adam, tek parti ve başkanlık sistemine karşı açık bir irade oluşturduğunu söylemek yanlış olmasa gerek.
Halkımız yüzlerce yıllık Anadolu yaşamının süzgecinden gelen sağduyu ile oyunu
kullanmış ve demokrasilerde çoğulculuğun ülkemiz için de ne kadar önemli olduğunu ortaya koyarak, tarihi bir sonuca
imza atmıştır. İşte şimdi parti liderlerine
düşen görev, halkın açtığı bu aydınlık
yolda yürümek, geçmiş dönemlerin köhnemiş politik yorumlarına boğulmadan
uzlaşma kültürüyle hareket etmek ve seçim sonuçlarını yansıtan bir koalisyon hükümetini kurmaktır.
TBMM’nin yasama görevini yaparken
çoğulcu demokratik yapısı; ülkemizde
bizlere umut verecek, dünyadaki olumsuz
imajımızı iyileştirmek hususunda yardımcı olacaktır. Bölgemizde yaşanan olaylar
göz önüne alındığında bu seçim sonuçlarının önemi daha da artmakta ve ülkemizde demokrasinin sağlıklı işlediğinin
en güzel örneğini oluşturmaktadır. Bütün
siyasetle uğraşanların bu bilinç ile hareket etmelerini önemsiyor; bu duygu ve düşüncelerle hepinize esenlikler diliyorum.
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Ali Gürlek / TDB Genel Sekreteri

Her başlangıçta
yeni bir anlam vardır*

Altı ay gecikmeyle yapılabilen TDB
15. Olağan Genel Kurulu farklılıkların
gücümüz olduğuna işaret eden örnek
bir olgunluk içinde geçti.

TDB 15. Olağan Genel Kurulu
Kurulduğu 1986 yılından itibaren iki
yılda bir yaptığı genel kurullarıyla görev yapan Türk Dişhekimleri Birliği 15.
çalışma dönemine girdi. Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve
Merkez Denetleme Kurulu’na seçilen
tüm meslektaşlarım adına sizlere sevgi,
saygı ve iyi dileklerimi sunarak merhaba diyorum.
Geleceğimiz adına söz hakkını kullanan, mesleki politikalarımızı yeni ufuklara taşıyan delegelerimizin 8-10 Mayıs
2015 tarihlerindeki üç günlük yoğun
ve verimli çalışmaları dönemimiz için
bize önemli bir yol haritası oluşturdu.
Bu vesileyle mesleğimiz adına her bir
delegasyona, sayıları 27 bini aşan dişhekimliği ailesi adına teşekkürlerimizi
sunuyorum.
Anayasa Mahkemesi’nin 3224 sayılı
Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun
delege sayılarıyla ilgili maddesini iptal
etmesi ve Meclis’in yeni düzenlemeyi
zamanında yapmaması nedeniyle delege seçimleri 2014 Nisan ayında yapılan Oda genel kurulları sırasında yapılamamıştı. Dolayısıyla 2014 Ekim ayı
* Edip Cansever, Umut şiiri

içerisinde gerçekleştirilmesi gereken
TDB Genel Kurulu da TBMM’nin yeni
düzenlemeyi yapmasına kadar uzadı.
Olağan dışı bir sürecin yaşanmasıyla
14. dönem TDB organlarında görev
alan meslektaşlarımız altı ay daha fazla
bir çalışmayla dönemlerini tamamladılar. Bu vesileyle büyük özveriyle bizi bu
günlere taşıyan 14. dönem MYK, YDK
ve MDK üyesi meslektaşlarımıza verdikleri emek için şükranlarımızı bir kez
daha iletiyoruz.
Genel Kurul çalışmalarının ayrıntılarını sayfalarımızda sizlerle paylaşıyoruz.

ma yer aldı.
19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde
İzmir’de yapılacak TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi için Kongre flaması, İzmir Dişhekimleri Odası
Başkanı Prof.Dr.Ali Rıza Alpöz’e teslim
edildi. Kapanış programında ise sponsor firmaların hediyeleri çekilişle sahiplerini buldu.

Bu yıl beşinci kez bir araya gelen
Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri
İşbirliği Platformu’nun çalışma
esaslarını içeren bir protokol de
toplantı sırasında imzalandı.
İstanbul’da yapılan Kongre hem bilimsel hem de sosyal açıdan beklentileri fazlasıyla karşıladı.

TDB 21. Uluslararası
Dişhekimliği Kongresi
Oda genel kurulları ve TDB Genel Kurulu yoğunluğunun ardından gerçekleştirilen 21. Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi’nde, 122 yerli, 35 yabancı konuşmacı, mesleğin güncel bilimsel ve
teknolojik gelişmelerini meslektaşlarımızla paylaştılar. Aynı anda 5 salonda
olmak üzere toplam 126 oturum ve 19
kurs düzenlendi. 4800 m2’yi aşan Expodental 2015 fuar alanında ise 145 yerli
22 yabancı olmak üzere toplam 167 fir-

Kongrede uluslararası bir
buluşma
Türkiye ile coğrafi, tarihi, sosyal, mesleki ve kültürel olarak komşu olan ülkelerle dişhekimliği mesleği alanında fikir alışverişinde bulunmak, bilimsel ve
ekonomik işbirliğini arttırmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen, 19 ülke
Birlik başkanı ve temsilcisinin katıldığı
Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri
İşbirliği Platformu Toplantısı yapıldı.
Platforma üye Birlikler arasındaki
işbirliğini güçlendirmek üzere Platformunun amaç ve çalışma esaslarını içeren bir ‘Protokol’ de toplantı sırasında
imzalandı.

Dişhekimleri fakültelerinin dekanlarıyla TDB merkez Yönetim Kurulu’nu
bir araya getiren toplantıda fakülte
sayısının kontrolsüz şekilde artışı da
ele alındı.

Dişhekimliği fakültelerinin
dekanlarıyla bir araya geldik
TDB’nin daveti üzerine dişhekimliği
fakülteleri dekanları ve TDB Merkez
Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı
bir toplantı yapıldı. Toplantıda dişhekimliğinin sorunlarının çözülmesinde
birlikte hareket etmenin mesleğimizin
geleceğine önemli katkılar sağlayacağı
konusunda fikir birliğine varıldı.
Somut adım olarak da Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu ile TDB’nin en
kısa zamanda Ankara’da bir araya gelerek hızla artan dişhekimliği fakülteleri
konusunun ele alması kararlaştırıldı.
Meslek Sorunları Sempozyumu
FDI
2013
Dünya
Dişhekimliği Kongresinde imzalanan İstanbul
Deklarasyo’nun mesleki vizyonumuza
getirdiği yeni bakış İstanbul’da yapılan TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi bünyesindeki Meslek Sorunları Sempozyumu’nda da çalışma gruplarıyla ete kemiğe büründürüldü.
Konusunda uzman, yaklaşık 100 değerli katılımcı üç gün süren “Dişhekimliğinin Geleceği” konulu Meslek Sorunları Sempozyumu’nda dört çalışma
grubunun hazırladığı raporlar Başkanlar Konseyi’nde tartışılıp kabul edildi.
Hazırlanan raporları Sağlık, Maliye,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi,
Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile Kamu
İhale Kurumu Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ve 64 dişhekimliği fakültesi dekanlığına gönderdik.
Yönetmelik Genelgesi
hakkında iptal davası
Sağlık Bakanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluş-

ları Hakkında Yönetmeliğin dişhekimliği hizmetinin yürütülmesinde yarattığı bir kısım aksaklıklarını düzeltmeye
çalıştığı Genelge ile yine hukuka aykırı
bir takım uygulamalar getirdi meslek
hayatımıza.
Dişhekimlerinin taleplerini göz ardı
ederek meslek icrasıyla ilgili çok önemli bu Yönetmeliğe karşı dava açılmıştı.
Şimdi de Yönetmelik konulu Genelge
ile bir başka şekilde kafa karışıklığı yaratan; muayenehane açılabilmesi için
binada asansör bulunmasının zorunlu
tutulması, dişhekimlerinin birden çok
yerde çalışabilmelerinde hiçbir sınır
getirilmemiş olması, şirket tarafından
açılmayan polikliniklerde dişhekimi istihdamına izin verilmemesi gibi düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedik.
Sağlık çalışanlarına saldırı
hız kesmiyor
Yeni Merkez Yönetim Kurulu olarak
görev dağılımı yaptığımızın ertesi günü
Aydın – Germencik Devlet Hastanesinde görev yapan bir dişhekimi meslektaşımız hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Meslektaşımız bu saldırıda
şans eseri yara almadan kurtulurken, bu
kadar şanslı olmayan bir sağlık çalışanı
vardı... Bir hafta sonra Samsun Göğüs
Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan
göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Kamil Furtun görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetti. Saldırıları
içimizde hissettik, kınadık. Ama bunlar
sorunu çözmeye yetmiyor yetmez de...
Tüm sağlık çalışanlarının öncelikle
yaşama, güvenli ve sağlıklı bir ortamda
çalışma haklarının korunması yolundaki önlemleri Sağlık Bakanlığı’nın alması
gerekmiyor mu artık? Yarın öbür gün
sıra kimde diye bekleyecek miyiz?
Seçim sonuçları umudumuzun
artmasını sağladı
7 Haziran genel seçimi sonrasında 13
yıl sonra iktidar partisinin tek başına
çoğunluk elde edememesiyle birlikte
toplumda –en azından başkanlık sistemiyle tek adam rejimine yönelinmesinden kaygı duyan kesimlerde- ciddi bir
rahatlama yaşandığı görülüyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde

7 Haziran seçiminin en önemli sonucu
halkın başkanlık sistemi istemediğini
net bir şekilde ortaya koyması oldu.

aklıselim sahibi aydınların dile getirdiği
kaygılar (yönetim sistemini değiştirmeden seçim sistemini değiştirmenin yaratacağı çelişkiler, halkoyuyla seçilecek
kişinin Anayasa’nın henüz kendisine
vermemiş olduğu yetkileri kullanmak
istemesi gibi) birer birer gerçek oldu
ama halk bu gidişi doğru bulmadı. Bir
yıl önce ilk turda seçilen Cumhurbaşkanı kendi kariyerini ortaya koyduğu
seçimde güvenoyu alamadı.
Tek adamlık hayalleri engellendi ama
13 yıllık iktidarın eğitim, sağlık, kentleşme ve tabii her şeyden önce hukuk
gibi çok temel alanlarda yol açtığı hasarların restorasyonuna girişmek çok
kolay görünmüyor.
Umarız herkes; Türkiye toplumunun
zaman zaman kimi otoriter eğilimlere prim verse de ezici çoğunluğunun
demokrasiye bağlı olduğunu, otoriter laiklikten hoşlanmasa da totaliter
muhfazakarlığa da onay vermeyeceğini
görmüş, bundan dersler çıkarmaya başlamıştır.
Özlemlerimiz basit ama gerçekleştirilmesi bir o kadar da zor:
Hukukun üstünlüğü, toplumsal barış, demokrasi, sosyal adalet, devletin
tüm inançlara eşit uzaklıkta olması, adil
bir seçim sistemi ve ironi gibi olacak
ama komşularla sıfır sorun! Bu doğrultuda atılacak bütün adımlara destek vereceğimiz gibi aksi durumda da karşısına dikileceğimizi kurulacak hükümete
şimdiden duyuruyoruz.
***
Seçimin bizim açımızdan güzel bir
yanı da geçtiğimiz dönem olduğu gibi
bu dönem de dört meslektaşımızın
Meclis’e girmiş olması. Seçilen meslektaşlarımızı kutluyor, mesleğimizin birikmiş sorunları için bir an önce birlikte
çalışabilmeyi diliyoruz.
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Bakanlık Yönetmeliğe
‘açıklık getirdi’
Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2015 tarihli bir genelgeyle Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in uygulanmasında yaşanan kimi sorunlara
açıklık getirdi. Genelge’de bazı sorun noktalarında esneklik sağlanırken temel yaklaşımın
değişmediği gözleniyor.

A

isteneceği belirtilmektedir.
ğız ve Diş Sağlığı
Ancak Yönetmelik, bu yoruHizmeti
Sunulan
Özel Sağlık Kuruma imkan veren herhangi bir
luşları Hakkında Yönetmedüzenleme içermemektedir!
lik tüm itirazlara rağmen 3
Şubat 2015’te yayımlanarak
Müşterek
yürürlüğe girmişti. Oldukça
muayenehanelerle ilgiözensiz olarak hazırlanmış
li konular
olan Yönetmeliğin pek çok
Bir muayenehane içinde dişhekimi ve hekimin ayrı ayrı
hükmünün nasıl uygulanacağı bilinemezken kimi
ruhsatlandırılarak çalışmahükümleri de her bir sağlık
larının mümkün olduğu bemüdürlüğü bölgesinde farklı
lirtildikten sonra iki dişheuygulanıyordu.
kiminin çalıştığı müşterek
Dişhekimliği camiasının büyük tepkisini çeken Yönetmeliğin
Sağlık Bakanlığı’na uy- varolan haliyle yayımlanmaması için iki ay boyunca Sağlık
muayenehanede otoklav ve
gulamayla ilgili sorulan Bakanlığı önünde nöbet eylemi yapılmıştı.
periapikal röntgen cihazının
sorulardan yola çıkılarak
birlikte kullanılabileceği ifade
hazırlandığı belirtilen 20 Nisan tarihli Bu Yönetmelik hükmü ve bu yorumla, edilmiştir.
Genelge’de, 14 başlık altında, Yönet- üç katlı binanın üçüncü katında muayemeliğin kimi düzenlemeleri yeniden ne açılması halinde asansör zorunlu de- Dişhekimlerinin tam ve kısmi
yorumlanıp uygulamaya yön verilmeye ğilken dört katlı binanın zemin katında zamanlı çalışması ve çalışma
çalışılmış. Getirilen açılımlar şöyle:
muayenehane açılabilmesi için binanın saatleri
asansörlü olması gerekiyor!
Genelge’de Oda yönetim kurulu onayı
ADSM ve poliklinikte
aranmaksızın ve sayı sınırlaması da olasansör zorunluluğu
Ara katta poliklinik açılma
maksızın poliklinik ve ADSM’lerde tam
ADSM’lerde katlar arasında asansör durumu
zamanlı olarak çalışan dişhekimlerinin
zorunluluğu, merdivenlere monte edi- Yönetmelikte müstakil binada açılması aynı ilde olmak kaydıyla sayı sınırlaması
lecek engelli merdiven asansörü ile de ya da mutlaka ayrı bir poliklinik girişi olmadan başka özel sağlık kuruluşlarınçözümlenebilecektir. Ne yazık ki Yönet- olması istenen polikliniklerin girişin- da da çalışabilecekleri belirtilmektedir.
melikte yer bulamayan gayet mantıklı den itibaren bütün alanların poliklinik
Oysa bu durum 3224 sayılı Yasa’nın
bir yorumla, ADSM ya da polikliniğin tarafından kullanılması ve Yönetmelik- 42. maddesinin ihlali niteliğindedir.
hasta dolanım birimleri bütünüyle giriş te aranan diğer koşulların yerine getiril- Böyle bir ihlal, Disiplin Yönetmeliği
katta ise asansöre gerek bulunmamak- mesi halinde ara katlarda da poliklinik gereği ilkinde para cezasını, sonrasında
tadır.
açılmasına izin verilebileceği belirtil- ise meslekten geçici men cezası verilebimiştir.
lecek disiplin suçunu oluşturur.
Muayenehane açılacak
Türk Dişhekimleri Birliği, hukuka
binada asansör zorunluluğu
Poliklinikte sterilizasyon
aykırı bir yorumla kanunu ihlal eden
ADSM ve poliklinikler için yapılan ünitesi zorunluluğu
bir şekilde uygulama yapılmasına sebep
mantıklı yorum ne yazık ki muaye- Yönetmeliğin bu çelişkili düzenlemesi olabilecek genelgenin iptali için dava
nehaneler için yapılmamış; dört katlı şimdi Genelge ile düzeltilmeye çalışıl- açacaktır. Bu süreçte meslektaşlarımıbinanın zemin katında muayenehane makta; otoklav ile sterilizasyon hiz- zın gerekli onayı almadan ikinci bir
açılabilmesi için binada asansör bulun- metinin karşılanamaması durumunda sağlık kuruluşunda çalışmamaları gemasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. sterilizasyon hizmet alım sözleşmesinin rektiğini belirtmek isteriz.

nadaki başka yerleri sağlık kuruluşuna
katmaları halinde de yeni yönetmelikteki fiziki standartlardan muaf olmaya
devam edecekleri belirtilmiştir.

Yönetmeliğin ruhuna sinen, özellikle muayenehaneler için fiziki koşulları
alabildiğine zorlaştıran düzenlemelerden Yönerge”de de geri adım atılmamış.

Adi ortaklıkla açılan
polikliniklerde dişhekimi
çalıştırma
Genelgede, dişhekiminin dişhekimi çalıştırmasıyla ilgili kafa karışıklığının en
net izi burada ortaya çıkıyor. Genelge’ye
göre iki dişhekiminin ortaklığındaki
şirket polikliniğin sahibiyse dişhekimi
çalıştırabilirken iki dişhekimi ticari şirket kurmaksızın ortaklıkla poliklinik
açtıklarında dişhekimi çalıştırmaları
yasak! Bu yaklaşım kendi içinde çelişkili olduğu gibi dayanak olarak sağlık
hizmetlerinin oldukça naif biçimde sunulduğu 1960’da çıkmış bir etik kuralın
gösterilmesi de yanlış bir noktadan yorum yapıldığını göstermektedir.
Poliklinik ve ADSM’ler için yapı
kullanma izin belgesi
Genelgede, Yönetmelik hükmü tekrar
edilerek poliklinik ve ADSM müstakil
binada açılacaksa sağlık kuruluşu kaydını içeren yapı kullanma izin belgesi,
binanın bir kısmında açılacaksa yapı
kullanma izin belgesi istenmemekte
ancak ilgili belediyeden poliklinik ve
ADSM açılmasının uygun görüldüğünü belirten yazı talep edilmektedir.
Hasta ve çalışan
güvenliğinin sağlanmasına
yönelik tedbirler
Sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan
güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmış
olması Yönetmelikte standart olarak
tanımlanmıştı. Genelgeyle bu standart
kapsamında neye bakılacağı, yetkilendirilmiş OSGB ile hizmet sözleşmesinin
olup olmadığına bakılması şeklinde
düzenlenmiştir. Bu yaklaşım doğru an-

cak eksiktir. Çünkü sağlık kuruluşları
OSGB ile anlaşma yapmak zorunda
olmayıp işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanı ile şahıs olarak da hizmet sözleşmesi yapabilirler. Bu sözleşmelerin
de söz konusu önlemlerin alındığının
kabulü anlamında yeterli sayılması gereklidir.
Sağlık kuruluşlarına
mekan ilavesi
Genelgeyle, eski Yönetmeliğe göre açılmış olan sağlık kuruluşlarının aynı bi-

Genelge’ye de
dava açıldı
		
9 Mart’ta Sağlık
TDB

Bakanlığı’nın bütünüyle keyfi
biçimde hazırlayıp yürürlüğe
koyduğu Yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle
Danıştay’da açtığı davadan sonra
11 Haziran 2015 tarihinde de 20
Nisan 2015 tarihli Genelge’nin aşağıdaki kurallarının yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle
Danıştay’a başvurdu:
> 4 ve daha fazla katlı binalarda
muayenehane açılabilmesi için
binada asansör bulunmasının
zorunlu tutulması,
> Dişhekimlerinin birden çok
yerde çalışabilmelerinde hiçbir
sınır getirilmemiş olması ve
dişhekimleri odasının değerlendirmesine de gerek bulunmadığının belirtilmiş olması,
> Şirket tarafından açılmayan polikliniklerde dişhekimi istihdamına izin verilmemesi.
Davaya ilişkin gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşacağız.

B tipi ADSM ve polikliniklere
ruhsat düzenlenmesi
Eski Yönetmeliğe göre açılmış olan
ADSM ve polikliniklere herhangi bir
sebep olmaksızın yeni ruhsatname düzenlenmeyeceği, bir sebeple uygunluk
belgesinin değiştirilmesi gerektiğinde
bunun ruhsat olarak düzenleneceği
Genelge’de belirtilmiştir.
B tipi ADSM ve
polikliniklerin denetimi
Yönetmeliğin denetim formunda eski
Yönetmeliğe göre açılmış olan sağlık
kuruluşlarının denetiminde hangi ölçütlere bakılmayacağı belirtilmediğinden bu hususta yaşanan duraksama
Genelge’de bu sağlık kuruluşlarının
bina şartları ve fiziki standartlar dışında kalan hususlarda denetleneceği şeklindeki ifade ile giderilmiştir.
Şirket sahipliğinde faaliyet
gösteren muayenehaneler
Muayenehanelerin şirket sahipliğinde
açılamayacağı, ancak dişhekimi tarafından şahsen açılabileceğinin Yönetmelikten önce de yazı ile duyurulduğu
ifade edilerek halen şirket şeklinde çalışanların faaliyetlerinin durdurulması gerektiği Genelge’de belirtilmiştir.
Ancak, Şirket olarak uygunluk belgesi/
ruhsat almış olarak faaliyetini sürdüren
muayenehanelerin sadece bu sebeple faaliyetlerinin durdurulamayacağı;
müeyyide formunda buna olanak veren
bir düzenlemenin olmadığı düşünülmektedir.
Sağlık kuruluşlarının yeni
yönetmeliğe uyum süreci
Yönetmelikle tanınmayan geçiş süresi
Genelge’yle tanınmış ve eski yönetmeliğe göre açılmış olan sağlık kuruluşlarının yeni Yönetmelikle tabi tutuldukları standartlara 30 Ekim 2015 tarihine
kadar uymaları gerektiği belirtilmiştir.
Dolayısıyla eski sağlık kuruluşlarının
30 Ekim 2015 tarihine kadar eksiklerini
gidermeleri mümkündür.
<
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Meslektaşımıza bıçaklı saldırı
Görev yaptığı Germencik Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına maruz
kalan meslektaşımız durumu beyaz kodla Sağlık Bakanlığı’na bildirmesine rağmen ilgilenen olmadı. Bu saldırının bir hafta sonrasında Samsun’da Dr. Kamil Furtun’u şiddete kurban verdik.

A

ydın Germencik
Devlet
Hastanesinde görev
yapan meslektaşımız Nihat Kuruçelik 15 Mayıs
2015 günü hasta
yakınlarının bıçaklı
saldırısına
uğradı. Kuruçelik şans
eseri yara almadan kurtuldu. Saldırgan hakkında Germencik
Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı.
Aynı gün Türk Dişhekimleri
Birliği’ne ulaşan haber üzerine TDB
Genel Sekreteri Ali Gürlek ve TDB
Hukuk Danışmanı Mustafa Güler,
meslektaşımız Kuruçelik’i arayarak
görüştüler. Kuruçelik, meslektaşımıza
desteğe hazır olduklarını ve her türlü hukuki desteği vereceklerini ifade
eden Gürlek’e durumu ‘beyaz kod’la

Sağlık Bakanlığı’na bildirmelerine rağmen kimsenin aramadığını, kendisini bir tek
TDB’nin aradığını, bundan
çok memnun olduğunu
söyledi.
TDB Genel Sekreteri Ali
Gürlek: Meslektaşımızın
yanındayız
TDB Genel Sekreteri Gürlek de
TDB’nin gerek serbest gerekse kamuda
çalışan, Oda üyesi olsun olmasın her
meslektaşının yanında olduğunu hatırlattı.
TDB Merkez Yönetim Kurulu meslektaşımıza yapılan çirkin saldırıyı
kınadı ve tüm sağlık çalışanlarının
öncelikle yaşama, güvenli ve sağlıklı
bir ortamda çalışma haklarının korunması için gereken her türlü önlemi
almak üzere Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.Aydın Dişhekimleri Odası

Kardeşlik kazanacak

G

enel seçimden iki gün önce Halkların Demokratik Partisi’ nin
(HDP) mitingi sırasında iki bombanın
patlatılması ve dört yurttaşımızın öldürülmesi üzerine Türk Dişhekimleri
Birliği bir açıklama yaparak saldırıyı
lanetledi.
Açıklamada “Patlamalar kitlesel bir
katliamı hedef almıştır. Bunun gerçekleşmemiş olması ve sonrasında da toplumsal bir harekete neden olamaması
en büyük tesellimizdir. Serinkanlı ve
sağduyulu davranarak önemli bir seçim öncesinde olayların tırmanmasını
önleyen herkese teşekkür ederiz.
İnsanlık ve insaf dışı bombalamalar
insanlık adına bir utanç olarak kalacaktır.
Seçim atmosferi içerisinde yapılan

Başkanı Oktay İşbilir de meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınadı.
Meslektaşımızın ucuz atlattığı saldırıdan bir hafta sonra Samsun’da Dr.
Kamil Furtun’u kaybettiğimiz düşünüldüğünde yetkililerin bu saldırıları
ciddiyetle ele almalarının zamanının
gelip geçtiğini söylemek gerekiyor.

Dişhekimliği
Mesleği Tanıtım
Rehberi

T

ürk Dişhekimleri Birliği dişhekimliğini seçmek
isteyen
üniversite
adaylarının seçimlerini en doğru bilgilere
dayanarak
yapabi l meler i ne
katkı sağlamak amacıyla ‘Dişhekimliği Mesleği Tanıtım
Rehberi’ hazırladı. Önceki yıllarda basılan rehberlerin güncellenmesiyle hazırlanan Rehberin
gençlerimiz için aydınlatıcı olmasını diliyoruz.

Kamuya 366
dişhekimi daha
Saldırıyla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması neticesinde IŞİD bağlantılı
olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

kışkırtıcı, ayrıştıran, hedef gösteren
bazı açıklamalara rağmen toplumumuz yine olgunluk içerisinde ve sükunetle sandığı beklemektedir.
Bu olay karşısında ortaya çıkan duyarlılık; halkımızın barış ve kardeşliği
adına önemli ve umut vericidir” dendi.

S

ağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için
uzman dişhekimi (74) ve dişhekimi (292) kadrolarına kura ile
yerleştirme yapılacak. Toplam
366 dişhekiminin alınacağı atama
için kura 26 Haziran 2015 günü
çekilecek. Atamaya esas belgelerin teslim edilme tarihi ise 27
Temmuz 2015.
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Ankara

SGOP’un
üçüncü yılı
tamamlandı

11

ilde ve 29 ilkokulda uygulanan ve dört yıl sürecek Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi’nin üçüncü
yılı ikinci flor vernik uygulamaları da yapılarak
tamamlandı. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında dördüncü
yılı uygulanacak Proje için 1 Temmuz tarihinde 11 ilin valiliğine onay için başvuru yapılacak.
12 Mayıs 2015’te Rize Çamlıhemşin’deki dört ilkokulda,
Eskişehir’de Dumlupınar ve 75. Yıl Özel İdare ilkokullarında, 20 Mayıs 2015’te İstanbul Bağcılar’da bir okulda ve
Ümraniye’de iki okulda, 3 Haziran 2015’te Tekirdağ’daki üç okulda ve Bağcılar’da bir okulda, 5 Haziran 2015’te
Adana’da Celalettin Sayhan ve Vehbi Necip Savaşan ilkokullarında, Ankara’da Ahmet Andiçen ve Yenilik ilkokullarında, Antalya’da Meryem Mustafa Ege ve Yunus Emre
ilkokullarında ve Hatay’da Mithatpaşa ve Fenerbahçe ilkokullarında, 9 Haziran 2015’te Hatay’da Nizamettin Özkan
İlkokulu’nda, 11 Haziran 2015’te Konya’da Cemal Bardakçı
ve Üresinler ilkokullarında, 12 Haziran 2015’te Hatay’da
Emel Akçay İlkokulu’nda flor vernik uygulamaları yapıldı.

Antalya

Eskişehir

İstanbul

Hatay

Konya

Rize
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Dr. Kamil Furtun’un katli
sağlık camiasını ayağa kaldırdı
Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Kamil
Furtun 29 Mayıs 2015 tarihinde görev yaptığı hastanede ‘psikopat’ olduğu iddia edilen bir
şahsın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık emekçilerini ayağa kaldıran cinayet
tüm Türkiye’de protesto edildi.

A

nkara’daki protesto yürüyüşü Ankara Tabip Odası
ve SES Ankara Şubesi’nin
ortak çağrısıyla 1 Haziran 2015
günü yapıldı.
Başta Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Op. Dr. Kamil Furtun’un mezun
olduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Morfoloji Binası, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina
Hastanesi olmak üzere, değişik hastaneler ve sağlık kuruluşlarında sabah
saygı duruşunda bulunuldu.
Öğlene doğru Numune Hastanesi önünde toplanan sağlık emekçileri
“AKP sağlığa zararlıdır”, “Sağlıkta Dönüşüm ölüm demektir”, “Bakan istifa”
sloganları atarak Sağlık Bakanlığının
önüne doğru yürüyüşe geçtiler.
Sağlık Bakanlığı’nın önünde ilk
sözü alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, “Şu binadaki yöneticilere soruyoruz: Nasıl öldü
Kamil Furtun? Trafik kazasında mı
öldü, kalp krizi mi geçirdi, eceliyle mi
öldü? Sabahleyin hastanelerde 15 dakikalık bir anma yaptınız bitti mi iş?”
diye konuştu. Sağlık Bakanı’ndan şiddet konusunu görüşmek ve birlikte bir
çözüm üretebilmek için görüşme talep
ettiklerini belirten Bayazıt İlhan, Bakan
Müezzinoğlu’nun “Şu anda seçim bölgemde, Bursa’dayım. Gelirseniz burada
görüşebiliriz” yanıtını verdiğini iletti.
Emek ve meslek örgütleri (Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş
Sendikası, Türk Hemşireler Derneği,
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği,
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Tek-

nikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Psikologlar
Derneği, Aktif Sağlık-Sen) adına ortak
basın açıklamasını Ankara Tabip Odası
Başkanı Dr. Çetin Atasoy okudu. Basın açıklaması metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Basın açıklamasında
“Artık Yeter!’ dedik sağlıkta gün be gün
artan şiddete karşı; duymadılar! Acil
taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler! Türk Ceza Kanunu’na ek maddeler
önerdik, yok saydılar! Öfkeliyiz. SadeSağlık emek ve meslek örgütlerinin
birlikte organize ettikleri protestoda
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı İlker
Cebeci de bir konuşma yaptı (yanda).

ce katilin değil, azmettiricilerin de
bulunmasını istiyoruz! İsyandayız.
Sağlık emekçileri olarak sürekli
şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına, ASM’lere, TSM’lere ve
muayenehanelere
girmiyoruz!”
ifadeleri yer aldı.
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci de hekimlere
karşı nefret söylemlerinin arttığını,
halkın hekimlere düşman edildiğini,
sistemde onlara sahip çıkan unsur olan
hekimleri de hastalarının katlettiğine
değindi. Eylem Sağlık Bakanlığı’nın
önüne siyah çelenk bırakılmasıyla son
buldu.
<

Antalya

A

ntalya’da düzenlenen protesto eyleminde Antalya
Sağlık Platformu il sağlık müdürlüğüne siyah çelenk
koyarak bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını
okuyan Antalya Dişhekimleri Odası Başkanı Hüseyin
Tunç Samsun’daki meslektaşımızı katledenleri ve
onun azmettiricilerini, Sağlık Bakanlığı nezdinde AKP
iktidarını ve onların uyguladıkları ve iflas etmiş olan
Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ni protesto ettiklerini ifade etti.
Tunç, sağlıkta çöküşe sebep olan bu yanlış
politikalardan vazgeçilmediği taktirde sağlık
emekçilerinin kaybının artarak devam edeceğinden
kaygı duydukların söyledi.

Hatay

1

Haziran günü Hatay’da da protesto vardı. Hatay’daki
tüm meslek odaları ve sendikaların ortak basın
açıklamasında Hatay Dişhekimleri Odası da yer
aldı. Hatay Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışan
meslektaşlarımız da o gün iş bıraktı.
Sağlık emekçileri artan sağlıkta şiddet olaylarından
sorumlu gördükleri Sağlık Bakanlığı’nı protesto için
İl Sağlık Müdürlüğü binasının girişine siyah çelenk
bırakıp Hatay Tabip Odası’na kadar yürüyerek
eylemlerini sonlandırdı.

Diyarbakır

S

ağlık emekçileri Diyarbakır’da da Dr. Kamil
Furtun için yürüyüş düzenleyip basın açıklaması
gerçekleştirdi. Şeyh Said Meydanı’nda toplanan
sağlıkçılar üzerinde ‘yastayız’ yazılı siyah çelenkle
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü.
Diyarbakır Dişhekimleri Odası’nın da yer aldığı
eylemde katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğü önüne
geldikten sonra, beraberlerinde getirdikleri siyah
çelengi, müdürlük binası önüne bıraktı. Daha sonra
grup adına basın açıklamasını Sağlık Emekçiler
Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Selma Atabay okudu.

Denizli

K

amil Furtun’un katlini protesto etmek üzere,
1 Haziran günü Denizli Dişhekimleri Odası, Denizli
Tabip Odası ve tüm sağlık bileşenlerinin katılımıyla
Çınar Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı.
Açıklamanın sona ermesiyle tüm sağlık bileşenleri
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüyerek bina önüne
siyah çelenk bıraktı ve sağlık çalışanlarına yönelik
şiddeti bir kez daha kınadı.
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Yastayız, isyandayız
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kamil Furtun’un görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi İstanbul’da da protesto edildi. Dişhekimlerinin de aralarında bulunduğu
sağlık çalışanları 1 Haziran günü iş bırakıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü.

S

ağlık Bakanlığı’nın sağlık emekçileri ile hastaların karşı karşıya
getirern politikaları sağlıktaki
şiddeti her geçen gün artırıyor. Bu şiddetin son kurbanı olan Samsun Göğüs
Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Kamil
Furtun’un görev yaptığı hastanede
uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sağlık çalışanlarında büyük bir
öfke yarattı. Türk Tabipleri Birliği’nin
çağrısıyla sağlık çalışanları 1 Haziran
günü meslektaşlarının yasını tutmak,
Sağlık Bakanlığı’na karşı tepkilerini
göstermek için iş bıraktı.
İstanbul’da görev yapan binlerce
sağlık çalışanı öldürülen meslektaşları
için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
bahçesinde bir araya geldi. “Yastayız,
Yetti Artık!” yazılı pankartın arkasında
büyük bir kortej oluşturan sağlık çalışanları buradan İl Sağlık Müdürlüğü’ne
yürüdü. Yürüyüş esnasında sık sık,
“Hükümet Uyuyor, Sağlıkçılar Ölüyor!”, “Sağlık Bakanı İstifa!”, “Sağlıkta
Şiddet Sona Ersin!”, “Sağlıkta Dönüşüm Ölüme Dönüştü” sloganları atıldı.
İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Burcu Bayar İl Sağlık
Müdürlüğü önünde yaptığı konuşmada “Sağlıkta dönüşüm ölüm getirmeye
devam ediyor. Biz dişhekimleri olarak
tüm sağlık emekçileri gibi şiddet ve
performans baskısı olmadan halkımıza
nitelikli ve kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Yaşanan şiddetin sorumlularının derhal hesap vermesini istiyoruz”
dedi.
Çeşitli sağlık ve emek örgütü temsilcilerinin konuşmalarının ardından SES
Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak tarafından ortak basın açıklaması okundu
ve Müdürlüğün önüne siyah çelenk bırakıldı.

1 Haziran’da binlerce sağlık çalışanı
Dr. Kamil Furtun’un katledilmesini
protesto etmek için İl Sağlık
Müdürlüğü’ne yürüdü (üstte).
İDO Yönetim Kurulu üyesi Burcu Bayar da
burada bir konuşma yaptı (yanda).

Bölgesel Bilimsel Toplantılar
Her hafta farklı ilçelerden oluşan bölgelerde yapılan Bölgesel Bilimsel Toplantıların 2015 ilk dönem programı
Mayıs ayında tamamlandı.
Dr.Dişhekimi Noyan Başal’ın konuşmacı olduğu “İmplanta Başlarken:
Koşmaya Başlamadan Yürümek” konulu toplantı 16 Nisan 2015 tarihinde,
Bostancı Green Park Otel’de yapıldı.
Doç.Dr. Saip Denizoğlu’nun konuşmacı olduğu “İmplant: İlk Tercih ya da Alternatif” konulu toplantı,

Dr.Dişhekimi Kılıçarslan Argın’ın
konuşmacı olduğu “Periimplantitis:
Kapıdaki Düşman” konulu toplantı,
14 Mayıs 2015’te yapıldı.

30 Nisan 2015 tarihinde Ağaoğlu My
City Otel’de, Dr.Dişhekimi Kılıçarslan
Argın’ın konuşmacı olduğu “Periimplantitis: Kapıdaki Düşman” konulu
toplantı, 14 Mayıs 2015 tarihinde, Barcelo Eresin Topkapı Otel’de yapıldı.
Kamu dişhekimleri
‘yaza merhaba’ dedi
İstanbul’un Anadolu yakasında Kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimleri İDO Kamu ve Özlük Hakları
Komisyonu’nun organizasyonuyla, 17
Mayıs 2015 Pazar günü ‘yaza merhaba’
kahvaltısında buluştu.
Ağır koşullar altında çalışan kamu
hekimlerinin bir arada hem eğlenip
hem de sorunlarını konuşma olanağı
buldular.
<
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Soma’yı unutturmayacağız

G

eçtiğimiz yıl 13 Mayıs’ta
Soma’da 301 madencinin
hayatını kaybettiği iş katliamıyla ilgili davanın ikinci duruşması
15 Haziran 2015 günü yapıldı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ne dönüştürülen Bülent Ciğeroğlu Kültür

Merkezi’nde
görülen
davada Manisa Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sevgül Bora, Oda Yönetim Kurulu üyeleri
ve meslektaşlarımız dayanışma amaçlı
olarak madenci ailelerinin yanında yer
aldılar.
Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 301
maden işçisinin hayatını kaybettiği iş

katliamıyla ilgili açılan davanın ikinci
duruşmasında sanık avukatının müdafilikten çekilmesi nedeniyle sanıkların
kendilerine yeni avukat tayin etmeleri için süre verilerek duruşmaya 18
Ağustos’a kadar ara verildi.
Manisa Dişhekimleri Odası Başkanı
Sevgül Bora dergimize ‘adaletin yerini bulacağına ve sorumluların mutlak
suretle cezalandırılacağına inanıyoruz’
açıklamasında bulundu.
<

Adana’da okul eğitimleri

A

dana Dişhekimleri Odası ile Karataş Belediyesi’nin ortak yürüttüğü
sosyal sorumluluk projesi kapsamında
yedi okulda yaklaşık 3 bin öğrenciye
diş fırçalama yöntemleri anlatılarak
her öğrenciye diş fırçası ve macunu verildi.
Projeyi Türk Dişhekimleri Birliği’nin
katkısıyla yürüttüklerin belirten Adana
Dişhekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, “Adana Dişhekimleri Odası olarak
ülkemize ve insanlarımıza karşı sosyal

sorumluluk hissediyoruz. Bu projemizi
Karataş ilçemizden başlatıyoruz. Çünkü Karataş ağız ve diş sağlığı konusunda gereken hizmeti alamadı. Ne özelde
ne de kamuda bu hizmet belli bir düzende yapılamadı. Şu an bile Karataş’ta
özelde çalışan dişhekimi yok. Kamuda
da dönüşümlü (geçici) hizmetler verilmeye çalışılıyor. Çocukların ağız diş
sağlığı bozuluyor. Bu sebeple Karataş
ilçemize öncelik verdik” dedi.
Çocuklara dişleri sağlıklı kalırsa ne

olur, çürürse ne olur yönünde bilgilendirme yapıp diş fırçalama yöntemlerini
öğrettiklerini anlatan Güler, projede
gönüllü olarak görev alan Oda Yönetim Kurulu üyelerine ve meslektaşlarımıza teşekkür etti.
Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan
Ünal da Karataş ilçesinin çehresini değiştirmeye çalıştıklarını belirterek yaklaşık 3 bin öğrencinin ağız ve diş sağlığı
konusunda bilinçlendirilmesini sağlayan Oda yönetimine teşekkür etti.
<
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Daha iyi dişhekimliği hizmeti
için İstanbul’daydık
TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul
Dişhekimleri Odası’nın organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongre öncesindeki üç gün boyunca yine Meslek Sorunları Sempozyumu yapıldı.

İ

ki yıl önce yapılan 101. FDI Dişhekimliği Kongresi’ni saymazsak 2011 yılında Haliç Kongre
Merkezi’nde yapılan Kongre’den
dört yıl sonra ilk kez TDB Kongresi
İstanbul limanına demirledi. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen
organizasyon İstanbul Dişhekimleri
Odası ekibinin tecrübesinin de katkısıyla kusursuz denebilecek kadar
başarılı geçti.
Meslek Sorunları
Sempozyumu
TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 25 Mayıs günü İstanbul
Kongre Merkezi’nde yapılan Meslek
Sorunları Sempozyumu açılış toplantısıyla başladı. TDB Genel Başkanı
Prof.Dr. Taner Yücel Meslek Sorunları Sempozyumlarının niteliği ve bugüne kadar yapılan sempozyumlarla

TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel Kongre açılış töreni için dişhekimi
kliniği şeklinde hazırlanmış sahnede yaptığı konuşmada dişhekimlerinin
“ağız doktoru” kimliğine daha fazla sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

ilgili genel bilgiler verip bu yıl oluşturulan dört çalışma grubunun çalışma
konularını sunduktan sonra ülkemizdeki ağız diş sağlığı hizmetleriyle ilgili
bilgiler verdi.
TDB’nin koruyucu ağız diş sağlığı

hizmetlerine ilişkin yaklaşımından
da bahseden Yücel, aralarında akademisyenlerinde bulunduğu MSS katılımcılarıyla dişhekimliği eğitimine
ilişkin kaygılarını da paylaştı. Çekirdek eğitim programıyla temel dişhe-

Meslek Sorunları Sempozyumu içerisinde yapılan Başkanlar Konseyi toplantısında çalışma gruplarının raporları da
görüşülerek son halleri verildi.

kimliği eğitiminin çerçevesinin daraltıldığını vurgulayan Yücel bunun FDI
2020 vizyonuna da ülke gerçeklerine
de uygun olmadığını ifade etti. Açılış toplantısının ardından ‘Çekirdek
Eğitim Programı ve Lisans Eğitimi’,
‘Mesleğin Dünyadaki Çalışma Modelleri ve Serbest Meslek Prensipleri’, ‘Dişhekimliği Mesleğine Vizyoner Bakış’ ve ‘Dişhekimliğinde İlaç,
Kozmetik ve Tıbbi Cihaz, Malzeme
Kullanımı ve Güvenliği’ olmak üzere
dört başlık altındaki çalışma gruplarının toplantıları başladı.
‘Aile dişhekimliği’
tartışmaları
Sempozyumun ikinci günü çalışma
gruplarının toplantıları devam ederken TDB Merkez Yönetim Kurulu
ve Oda başkanlarını biraraya getiren Başkanlar Konseyi toplantısı da
başladı. Toplantının ilk bölümünde
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihazlar Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan dişhekimliği alanındaki
cihaz ve ürünlerin denetimiyle ilgili
yaptıkları çalışmalar ve mevzuatla ilgili bilgiler verdi.
Oda başkanlarının bölgelerindeki
gelişmelerle ilgili verdiği bilgiler de
toplantıda değerlendirildi. Bazı oda
bölgelerinde dişhekimliği fakültelerinin odalarla ilişkilerindeki olumsuz
yaklaşımlar da dile getirildi.
Sağlık Bakanlığı’nın “aile dişhekimliği” kavramını gündeme getirmesi üzerine konu Başkanlar

Kongre açılış törenine Eylül ayında görevi devralacak FDI Başkanı Patrick
Hescot ve İstanbul Milletvekili meslektaşımız Kadir Öğüt de dahil olmak üzere
çok sayıda konuk katıldı.

Konseyi toplantısında da ele alındı.
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık
Derneği’nden Doç.Dr. Arzu Uzuner
ve Dr. Hayriye Külbay da Başkanlar
Konseyi toplantısına katılarak genel
tıp alanındaki aile hekimliği sisteminin nasıl işlediği ve ne tür sorunlar
yaşandığına dair bilgiler verdiler.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ nun bu konudaki açıklamasında
ne tür bir sistem öngörüldüğüne dair
detaylar yer almadığından konuyla
ilgili fazla bir yorum yapılamamakla
birlikte aile hekimliği modelinin dişhekimliğinin çalışma sistemine uygun olmadığı da vurgulandı
Çalışma grubu raporları
görüşüldü
Sempozyumunun üçüncü günü çalışma gruplarının raporlarının görü-

şülmesine geçildi. İlk çalışma grubu
olan “Çekirdek Eğitim Programı ve
Lisans Eğitimi” çalışmasının raporunu Çalışma Grubu Başkanı Prof.
Dr. Murat Akkaya sundu. “Dünyada
Dişhekimliğinde Çalışma Modelleri
ve Serbest Meslek Prensipleri” çalışma grubunun raporunu grup üyesi
Yusuf Kılıç sundu.
“Dişhekimliği Mesleğine Vizyoner
Bakış” çalışma grubunun raporunu grubun Raportörlüğünü yapan
Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı sundu.
“Dişhekimliğinde İlaç, Kozmetik ve
Tıbbi Cihaz, Malzeme Kullanımı ve
Güvenliği” çalışma grubunun raporu
da Başkan Prof.Dr. Necat Tuncer tarafından sunuldu. Tüm çalışma grubu raporları, Başkanlar Konseyi’nde
değerlendirildi ve üzerinde kısmı düzenlemeler yapılarak kabul edildi. >
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Genelge hakkında
bilgilendirme
Toplantının öğleden sonra yapılan oturumunda Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in uygulanmasına ilişkin 20 Nisan 2015
tarihinde yayımladığı Genelge üzerine TDB Hukuk Danışmanı Mustafa
Güler bir sunum yaptı. Yönetmeliğin
çeşitli noktalarına ‘açıklık’ getiren
Genelge’nin içeriğini yorumlayan
Güler, Oda başkanlarının sorularına
da hukuki değerlendirmelerde bulundu. Tüm katılımcılarla çekilen toplu fotoğrafın ardından Sempozyum sona erdi.
Kongre başlıyor
28 Mayıs sabahı Türkiye’nin dört bir
yanından gelen 2 bini aşkın dişhekiminin katılımıyla kongre’ye görkemli
bir başlangıç yapıldı. Harbiye Oditoryumu’ndaki açılış törenini sunan
Prof.Dr. Sedat Küçükay ve Yrd.Doç.
Dr. Elif Çiftçioğlu’nun mesleğin
güncel sorunları üzerine küçük skeçler şeklindeki sunumları meslektaşlarımızın beğenisini topladı.
Kongre açılış törenine yurt dışından FDI Seçili Başkanı Dr. Patrick
Hescot, FDI Geçmiş Dönem Başkanı Dr. Michele Aerden, FDI Sözcüsü
Dr. Gerhard Konrad Seeberger, FDI
Konsey üyesi Dr. İhsane Ben Yahya,
Arnavutluk Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Dorjan Hysi, Azerbaycan
Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof.
Dr. Rena Aliyeva, Bosna Hersek
Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof.
Dr. Maida Ganibegovic-Selimovic,
Kosova Dişhekimleri Birliği Başkanı
Prof.Dr. Kujtim Shala, Gürcistan
Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Vladimir Margvelaşvili,
Yunanistan Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Kasapis Efstratyos,
Irak Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr.
Rafa Muhammed Abbas El-Gburi,
Kazakistan Stomatoloji Birliği Başkanı Dr. Elmira İssentayeva, Filistin Dişhekimleri Birliği Dr. Raid
Fehmi Abid Elhamid Cubi, Filistin

İDO ve Organizasyon Komitesi Başkanı Murat Ersoy ve Kongre ve TDB Genel
Sekreteri Ali Gürlek Kongrenin başarısında büyük pay sahibi isimlerdi.

4800 m2 alanda kurulan Expodental2015 fuarının açılışını TDB Genel Başkanı
Prof.Dr. Taner Yücel ve FDI Gelecek Dönem Başkanı Patrick Hescot birlikte
yaptılar.

‘Dişhekimliğinde Ilaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz, Malzeme Kullanımı ve Güvenliği’ Çalışma Grubunun Başkanlığını Prof.Dr. Necat Tuncer yaptı.

Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. İbrahim S.I. Gannam,
Tunus Dişhekimleri Birliği Başkanı
Dr. Halid Tanazefti, Kırgızistan Stomatoloji Birliği Başkanı Dr. Abibilla
Kalbayev, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri
Odası Başkanı Hüseyin Bıçak, Özbekistan Dişhekimleri Birliği Başkanı

Prof.Dr. Rahmetulla Nigmatov, Ürdün Dişhekimleri Birliği Başkanvekili
Dr. Abdella Elsalih, İran Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Gulemrıza
Gaznevi, Yemen Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Muhammed Selim
Binhafid ve Dr. Rania Elcüneyd, Fas
Dişhekimleri Birliği Başkanı
>
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Dr. Cemil Lezrak ve Lübnan Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Abdülkadir Nezih Bsat katıldı.
Kongre Organizasyon Komitesi
Başkanı Murat Ersoy açılışta yaptığı
konuşmada katılımcılara, bilimsel ve
sosyal programıyla fuarıyla eksiksiz
ve unutamayacakları bir kongre sunmak için gece gündüz çalıştıklarını
belirterek “Umuyor ve diliyoruz ki
bu üç gün sonunda iyi ki oradaydım
dersiniz” dedi.
Kongre ve TDB Genel Sekreteri Ali
Gürlek, Kongreyle ilgili sayısal bilgiler sundu ve üç günlük programın
detayları hakkında bilgiler verdi.
Van Yüzüncü Yıl Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu da
yaptığı konuşmada sayısı gün geçtikçe artan dişhekimliği fakültelerine
değindi.
FDI Gelecek Dönem Başkanı Dr.
Patrick Hescot da ‘bu güzel ve başarılı kongre için TDB Genel Başkanı
Prof.Dr. Taner Yücel’e ve Organizasyon Komitesi’ne teşekkür ediyorum’
dedi.
TDB Genel Başkanı
Prof.Dr. Taner Yücel:
Dişhekimi genel sağlık
içerisinde de rol almalı
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel de özellikle İstanbul
Deklarasyonu’nun kabul edildiği FDI
2013 Kongresi’nden bu yana sıkça
vurgu yaptığı dişhekiminin genel sağlık içindeki yerine değinerek başladığı
konuşmasında dişhekimlerinin birçok hastalığın erken tanısının konulmasında ve tedavinin yönlendirilmesinde rol alabileceğini, kimi zaman
da süregelen tedavinin prognozunun
olumlu gelişimine katkıda bulunabileceğini ifade etti ve dişhekimlerinin
bu rolü oynayabilmesi için kendini
hızla geliştirmesi gerektiğini, burada
da ilk görevin fakültelere düştüğünü
kaydetti.
Dişhekimliği fakültelerinin dekanlarına da seslenen Yücel, fakülte sayılarının hızla artması, öğrenci
kontenjanlarının hızla yükseltilme-

Açılış töreninde keman sanatçısı Canan Anderson’un iki dansçı eşliğindeki
dinletisi ilgiyle izlendi.

Açılış törenini sunan Prof.Dr. Sedat Küçükay ve Yrd.Doç.Dr. Elif Çiftçioğlu’nun
anonslar öncesindeki küçük skeçleri mesleğin güncel sorunlarına değiniyordu.

si, öğretim üyesi açığı ve uygulanan
performans sisteminin fakültelerde
eğitim şartlarını zorlaştırdığına dikkat çekti. Çekirdek eğitim programı
tartışmalarına da değinen TDB Genel Başkanı, FDI 2020 hedeflerini göz
önünde bulundurarak dişhekimliği
eğitiminin daha da yetkinleştirilmesi
gerekirken çerçevenin daraltılmasının kabul edilemeyeceğini, beş yıllık
lisans eğitimi sonunda mezun olan
dişhekimlerinin “ağız doktoru” kimliğini daha değerli kılmak için yoğun
bir çalışma içerisinde olmamız gerektiğini belirtti.
TDB’nin mezuniyet sonrası eğitimini güçlendirmek için Sürekli
Dişhekimliği Eğitimi Yönetmeliğini
yenilediğini hatırlatan Prof.Dr. Yücel, yetkinlik geliştirme programlarının çatısı altında gerçekleştirileceği
TDB Akademisi’nin kurulduğu bilgi-

Bilimsel programın ilgi gören
parçalarından biri de uygulamalı
kurslardı.

sini de verdi ve bilgiye ulaşmak, hizmet kalitesini artırmak için Kongreye
katılan dişhekimlerine teşekkür etti.
Keman sanatçısı Canan Anderson’
un iki dansçının eşliğinde verdiği
mini konser izleyicilerden güçlü bir
alkış aldı.
Açılış töreninin ardından Expodental2015 fuar açılışına geçildi. >
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Polisiye eserleriyle ünlenen yazar
Ahmet Ümit’in Kongre’de bir
konuşma yaptı ve sonrasında da
kitaplarını imzaladı.

Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu’nun amaç ve çalışma
esaslarını içeren protokol toplantıya katılan 21 ülke temsilcisi tarafından
imzalandı.

TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner
Yücel ve FDI Gelecek Dönem Başkanı Dr. Patrick Hescot fuarın açılış
kurdelesini birlikte kestikten sonra
fuarı dolaşarak firma yetkilileriyle
sohbet ettiler ve fotoğraf çektirdiler.
145 yerli 22 yabancı toplam 167 firmanın stand aldığı Expodental 2015
fuarı her yıl TDB Kongresi’yle birlikte düzenleniyor. Bu yıl fuarın stand
alanları 4800 m2’yi geçtiği bilgisi verildi.
Bilimsel program
Açılış töreninin ardından Kongre bilimsel programı beş salonda başladı.
Prof.Dr. Sedat Küçükay başkanlığındaki Bilimsel Komite’nin hazırladığı
programda 122 yerli 35 yabancı konuşmacının olduğu 126 oturum ve
19 kurs yer aldı. FDI Başkanı Patrick
Hescot, FDI 2020 Vizyonu’nu oluşturan ekipten Prof.Dr. Michael Glick,
FDI eski Başkanı Michele Aerden,
ERO eski Başkanı Gerhard Seeberger
ve TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel’in konuşmacı olduğu Geriatri forumu da programın ilk günü
olan 28 Mayıs’ta yapıldı.
Aynı günün akşamında sosyal programa katılan konuklar Kabataş’tan
kalkan teknelerle Boğaziçi’nin eşsiz
güzelliğini dört saat boyunca seyre
doydular. Açık büfe yemek ve müzik
eşliğinde gerçekleşen gezi İstanbul
kongrelerinin en cazip parçalarından

Dekanlarımızla
bir araya geldik

K

ongrede Dişhekimliği
Fakültelerinin Dekanları ile TDB
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de bir
araya geldi.
Toplantıya; Abant İzzet Baysal
Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr. İsmet Duran,
Adnan Menderes Ü.D.F. Dekanı Prof.
Dr. Törün Özer, Atatürk Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Ümit Ertaş, Biruni Ü.D.F.
Dekanı Prof.Dr. Selim Arıcı, Çukurova
Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr. Mustafa Serdar
Toroğlu, Dicle Ü.D.F. Dekanı Prof.
Dr. Ali İhsan Zengingül, Dumlupınar
Ü.D.F. Dekan Vekili Prof.Dr. Asım
Olgun, Gazi Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr.
Necmi Gökay, İstanbul Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Sema Yıldırım, İstanbul
Kemerburgaz Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr.
Nejat Bora Sayan, İzmir Katip Çelebi
Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr. Mehmet İrfan
Karadede, Kocaeli Ü.D.F. Dekanı

Prof.Dr. Ali İhya Karaman, İnönü
Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr. Serkan Polat,
Mustafa Kemal Ü.D.F. Dekan Vekili
Doç.Dr. Behiye Bolgül, Okan Ü.D.F.
Dekanı Prof.Dr. Işıl Küçükay, Ordu
Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr. Varol Çanakçı,
Recep Tayyip Erdoğan Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Zeynep Yeşil Duymuş,
Yeditepe Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr. Figen
Kaptan ve Yüzüncü Yıl Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu katıldı.
Toplantıda Dekanlar Konseyi
Yürütme Kurulu ile TDB’nin
en kısa zamanda bir araya
gelerek hızla artan dişhekimliği
fakülteleri konusunu ele almaları
kararlaştırıldı. Oluşturulacak
raporların resmi kurumlara
iletilmesinde beraber hareket
edilmesi konusunda görüş birliğine
varıldı.

Gece yarısına kadar sahnede kalan Candan Erçetin performansıyla büyüledi.

birini oluşturuyor.
Komşu ülkelerden Yücel’e
destek sözü
Bu yıl beşinci kez biraraya gelen
Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu toplantısı
Kongrenin ikinci günü yine İstanbul
Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Türkiye ile coğrafi, tarihi, sosyal,
mesleki ve kültürel olarak komşu
olan ülkelerle dişhekimliği mesleği
alanında fikir alışverişinde bulunmak, bilimsel ve ekonomik işbirliğini
arttırmak amacıyla oluşturulan Platformun bu yılki toplantısına TDB
adına Genel Başkan Prof.Dr. Taner
Yücel, TDB Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri Mehmet Ağaoğlu ve Gökmen
Kenan Özdal, TDB eski Genel Başkanı Prof.Dr. Murat Akkaya ile TDB
Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri Dr.
Duygu İlhan ve Doç.Dr. Hande Şar
Sancaklı katıldı.
Prof.Dr. Taner Yücel bugüne kadar
yapılmış olan Platform toplantılarının kısa bir değerlendirmesini yaptı.
Çeşitli konulardaki değerlendirmelerin ardından Platforma üye Birlikler
arasındaki işbirliğini güçlendirmek
üzere, Platformun amaç ve çalışma
esaslarını içeren bir protokol tüm
üyelerin onayına sunuldu. Onay- >

Bilimsel Araştırmaları
Teşvik Ödülleri verildi

T

ürk Dişhekimleri Birliği ve
İpana&Oral B işbirliğiyle
oluşturulan Koruyucu Ağız-Diş
Sağlığı Bilimsel Araştırmaları Teşvik
Ödülleri’nin ilki Kongre’nin ilk günü
sahiplerini buldu.
Arş.Gör.Dr. Serpil Çokakoğlu
tarafından başvurusu
gerçekleştirilen “Effect of bracket
type on halitosis, periodontal
status, and microbial colonization”
(Halitosis, periodontal sağlık ve
mikrobiyal kolonizasyon üzerine
braket tipinin etkisi) konulu
çalışma üçüncü seçildi ve 5000TL ile
ödüllendirildi.
Prof.Dr. Kaan Orhan tarafından
başvurusu gerçekleştirilen

“Prevelance of oral abnormalities
in a Turkish newborn population”
(Türkiye’deki yeni doğan
popülasyonlarında oral
anomalilerin prevelansı) konulu
çalışma ise ikinci seçildi ve 7500TL
ile ödüllendirildi.
Prof.Dr. Esra Yıldız, Prof.Dr. Murat
Akkaya, Prof.Dr. Selçuk Yılmaz ve
Prof.Dr. Taner Yücel’den oluşan jüri
birincilik ödülü için uygun çalışma
bulamadı.
Dereceye giren meslektaşlarımızın
belgeleri TDB Genel Başkanı Prof.
Dr. Taner Yücel ve P&G Türkiye
Profesyonel Ağız Sağlığı Ülke Müdürü
Pınar Fesli Berkman tarafından
sunuldu.
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lanan Protokol 21 ülkenin imzasıyla
kabul edildi.
Platform üyesi tüm Birlikler Eylül ayında Bagkok’ta yapılacak FDI
Genel Kurulu’nda 2017-2019 dönemi için FDI Başkanlığına aday olan
Yücel’e destek olacaklarını belirttiler.
Ahmet Ümit Kongre’de
2000’li yılların en beğenilen romancıları arasında yer alan Ahmet Ümit
Kongre’nin ikinci günü öğle saatlerinde bir konuşma yaptı. Yemek
saatlerine denk gelmesine rağmen
oldukça dolu olan salonda izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Ümit
tarihsel romanlarıyla ilgili sorular
üzerine romanlarının geçtiği dönemlere ilişkin elbette tarih araştırmaları
yaptığını ama tarih yazmadığının da
farkında olduğunu ifade etti. Moderatörlüğünü TDB eski Genel Başkanı
Celal Korkut Yıldırım’ın yaptığı konuşmanın ardından Ümit kurulan
standda kitaplarını imzaladı.
İstanbul havası!
Katılımcıların açık havada yemeğin
ve konserin keyfini çıkarması amacıyla Kogre Merkezi’nin bahçesinde
yapılması planlanan Gala Gecesi en
yağışlı yıllarından birini yaşayan İstanbul havasının azizliğine uğradı ve
B planı olarak hazırlanan iç mekana
karar kılındı.
Yemek sırasında bu yıl ilk kez düzenlenen Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı
Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülleri de sahiplerini buldu. Platform
toplantısı için İstanbul’da bulunan
komşu ülke Birlik başkanlarına da
Prof.Dr. Taner Yücel tarafından birer plaket sunuldu. Bu sırada Harbiye
Oditoryumu da Candan Erçetin konseri için hazırlanıyordu.
Harbiye’de bir diva
Son olarak 2001 yılında yine
İstanbul’da yapılan TDB kongresi’nde
sosyal program kapsamında sahne
alan Erçetin farklı dillerde irbirinden
güzel şarkılarıyla izleyicilere keyifli
bir gece yaşattı.

Ağız ve Diş Sağlığı - Genel Sağlık İlişkisi

Afiş Yarışması sonuçlandı

T

ürk Dişhekimleri Birliği, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Sorumluluk
Uygulama ve Araştırma Merkezi
ve İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nin birlikte düzenledikleri
ve Colgate’in sponsorluğunda
yapılan `Ağız ve Diş Sağlığı Genel Sağlık İlişkisi` temalı afiş
yarışmasının ödülleri Kongre
kapanış töreninde açıklandı.
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner
Yücel, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Sorumluluk Uygulama ve Araştırma
Mesleği Başkanı Prof.Dr. Seçkin
Dindar, İstanbul Üniversitesi İletişim

Ertesi sabah konser vermek üzere
Amsterdam’a gidecek olan ve bu nedenle programı kısa tutması gerektiğini önceden hatırlatan Erçetin, buna
rağmen geç saatlere kadar sahnede
kaldı ve mükemmel sahne performansıyla bunca yıldır zirvede oluşunun sebepsiz olmadığını düşündürdü.
Her güzel şeyin bir sonu var
Son günün ilginç programlarından
biri de yoga eğitmeni meslektaşımız

Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nilüfer
Sezer, İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr.
Ergün Yolcu İstanbul Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Öğr.Gör. Ahmet Dikici’nin jüriliğini
yaptıkları afiş yarışmasında
birinciliğe Alper Tombul’un “Dişinizin
Sesine Kulak Verin”, ikinciliğe Serhat
Varan’ın “Kalbe Giden Yol Dişlerden
Geçer”, üçüncülüğe ise Ertuğrul
Ören’in “Ağzına Sağlık Türkiye”
konulu afişi layık görüldü. Birinciye
2.500 TL, ikinciye 1.500 TL, üçüncüye
1.000 TL para ödülü verildi.

Dilek İmre’nin yaptırdığı teorik ve
pratik uygulamalı yoga çalışmasıydı. Bu farklı deneyimle orijinal yoga
sistemiyle tanışan meslektaşlarımız
keyifli ve huzurlu anlar yaşadıklarını
ifade ettiler.
Kongre 30 Mayıs 2015 Cumartesi akşamı yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Kongrenin başından,
Meslek Sorunları Sempozyumu’ndan
itibaren kısa bir özeti olan sinevizyon filminin ardından Organizasyon Komitesi Başkanı Murat Ersoy
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masının ardından TDB’de, İDO’da
ve Organizasyon alt komitelerinde
görev alan meslektaşlarımız sahneye
çağrılarak teşekkür edildi.

Aynı anda beş salonda konferansların olduğu Kongrede buna rağmen bazı
salonlar tıklım tıklım doldu.

Kongre katılımcılarına teşekkür
ederek başladığı konuşmasında bir
gün önce Samsun’da öldürülen Dr.
Kamil Furtun’u da andı ve sağlıkta
şiddeti sona erdirmek için sorumlu
olanların bir an önce sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. Ertesi
günün Gezi’nin yıldönümü olan 31
Mayıs olduğunu da hatırlatan Ersoy,
‘Gezi’de yitirdiğimiz gençlerin önünde saygıyla eğiliyorum’ dedi.
19-22 Mayıs 2016’da İzmir’de
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner
Yücel de Kongre katılımcılarına teşekkür ederek gelecek yıl Kongre’nin
İzmir’de yapılacağı bilgisini verdi ve
ajandalarına 19-22 Mayıs 2016’yı eklemelerini istedi.
Yaklaşan 7 Haziran seçimlerine de
işaret eden Yücel “Ülkemizin özgür
iradesini ortaya koyacağı bu önemli
günde demokrasiye önem veren biz
dişhekimlerinin oylarıyla demokrasiye sahip çıkacağına inanıyorum. Çocuklarımızın gelecek kaygısı olmaksızın, barış ve güven ortamı içinde
yaşayabilecekleri bir Türkiye için
sandık başında olmalıyız ve ayrıca
oylarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.
Yücel, konuşmasının ardından Kongre flamasını İstanbul
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner
Yücel, Kongre flamasını İstanbul
Dişhekimleri Odası Başkanı Murat
Ersoy’dan alarak gelecek yıl kongreyi
düzenleyecek olan İzmir Dişhekimleri
Odası’nın Başkanı Prof.Dr. Ali Rıza
Alpöz’e teslim etti.

Dişhekimleri Odası Başkanı Murat
Ersoy’dan alarak gelecek yıl İzmir’de
yapılacak kongreyi düzenleyecek olan
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı
Prof.Dr. Ali Rıza Alpöz’e teslim etti.
Alpöz de 14 yıl sonra İzmir’e gelen
Kongre için uzun süren bekleyişin
artırdığı heyecanla meslektaşlarımızı en iyi şekilde ağırlayacaklarını,
bilimsel ve sosyal programları güçlü
bir kongre sunacaklarını belirtti ve
Kongre organizasyonunun İzmir’e
verilmesi nedeniyle TDB Merkez Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.
Kongre sponsorları Signal, Colgate, İpana/Oral B, Sensodyne, Listerine ve TEB yetkilileri sahneye davet
edilerek birer teşekkür plaketi sunul-

Çekiliş ödülü İDO’ya
Kapanış töreninin son kısmı ödül çekilişinden oluşuyordu. TDB’nin 30.
yılı sebebiyle öncelikle İzmir’de yapılacak 22. Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi’ne % 50 indirimle katılacak
30 meslektaşımız salonda bulunan
dişhekimleri arasında çekilen kurayla
belirlendi.
Kavo-Kerr Grup, 3M Espe ve GC
firmalarının verdiği hediyelerin de
çekilişle sahiplerini bulmasının ardından Güney Diş Deposu’nun 65.
yılı nedeniyle verdiği panoramik
röntgen cihazını kazanan meslektaşımız Rasim Elitaş’ın firma tarafından cihazın tomografiye çevrilmesi
şartıyla ödülü İstanbul Dişhekimleri
Odası’na bağışladığını açıklaması
üzerine firma yetkilisi Güney Peker
de tomografi cihazı olarak teslim
edeceklerini belirtti. Ünit çekilişinde kazanan ise meslektaşımız Erdal
Ömer Özsöz oldu. Kapanış töreni bu
şekilde sona ererken herkes birbirine Mayıs 2016 için randevu vermeye
başlamıştı bile...
<
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Meslek Sorunları Sempozyumu

Dişhekimliğinin geleceği?
İstanbul’da yapılan TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi öncesinde yine üç gün
süren bir Meslek Sorunları Sempozyumu düzenlendi. Başkanlar Konseyi toplantısının
yanı sıra dört başlık altında çalışma gruplarında mesleğin geleceğini etkileyecek
önemli konular ele alındı. Çalışma grubu katılımcılarının izlenimlerini derledik.

Prof.Dr. Murat Akkaya

Ankara Ü.D.F. Periodontoloji A.D. Başkanı, TDB eski Genel Başkanı
Çekirdek Eğitim Programı ve Lisans Eğitimi Çalışma Grubu

‘Binayı kurmaya çatıdan
başladılar’
Çekirdek eğitim programının önemi nedir?
Özellikle bizim ülkemizdeki öneminden başlayayım, bildiğiniz gibi dişhekimliği fakülte sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor ve bu fakülteler ne akademik kadro ne de fiziki
şartlar açısından yeterlilik gözetilmeden açılıyor. Böyle
olunca da buralardan ihtiyaç olan nitelikte dişhekimi yetiştirilemiyor. Çekirdek eğitim programı beş yıllık dişhekimi eğitimini tamamlayıp mezun olan bir dişhekimine
kazandırılması gereken bilgi, beceri ve tutumun asgari
düzeyini ifade ediyor.
Tabii ki her şey her yerde tekdüze olmaz, bu bilime de
aykırı. Eğitim programının %70’i çekirdek müfredat olsun, %30 da kendi ekollerine uygun bir bilgi beceri eğitimi
olsun diye öneriler var. Önemli olan her yerde bu çekirdek programının standart olarak verilmesi ama fakültenin özelliklerine göre de farklılarını eğitimlerini yansıta
bilmesi.

uzmanlık eğitiminin müfredatını hazırladı. Burada klinik
yetkinlikler ve girişimsel yetkinlikler tanımlanırken verilen skorlar var. Bu geniş tutulduğunda lisans eğitimi kapsamı doğal olarak daralıyor.
Yanlış olan, önce uzmanlık eğitiminin çekirdek programının hazırlanmasıydı. Yani evin önce çatısından başladık, altına birinci katı yaptık, şimdi temeli ve giriş katını
yapıyoruz. Önce eksiksiz bir şekilde lisans eğitiminin çekirdek programı oluşturulacaktı, ondan sonra da uzmanlık eğitiminin programı. Tersten başlayınca lisans eğitimi
programının kapsamı daraldı. Böyle gitmeyecek tabii.
Bunu hazırlayanlar dahi bunun farkında. Ülkenin ihtiyacı olan dişhekimi bu programdan yetiştirilecek dişhekimi
değil.

YÖK’ün bunu onaylaması durumunda
bunun dişhekimliği eğitiminde doğrudan
sonuçlarını görür müyüz?
Sorun programın çerçevesinin çok dar
Kesinlikle. Eğer eğitim bu şekilde verilmeye kalkılırsa tabii
tutulmasından mı kaynaklanıyor?
ki bunun yetişecek dişhekimleri üzerinde çok olumsuz etEvet, programın çerçevesi maalesef biraz dar olmuş. Bu- kileri olacak. Mezun olan bir dişhekiminin dişhekimliğiyle
nun kaynağı progilgili işlemlerin %85ramın TUKMOS
90’ını
yapabilecek
(Tıpta Uzmanlık
nitelikte mezun olKurulu
Müfreması gerekir. Dişhedat Oluşturma ve
kimi yetersiz olursa
Standart Belirleme
halkın alacağı sağlık
Sistemi) Komishizmetleri de yetersiz
yonu üyeleri taraolacaktır. En önemfından hazırlanmış
lisi de bu; çünkü biz
olması. Bu komisdişhekimini halkın
Prof.Dr. Akkaya’nın Başkanlığını yaptığı ‘Çekirdek Eğitim Programı
yon dişhekimliği- ve Lisans Eğitimi’ çalışma grubunun toplantısından.
sağlığını koruması
nin sekiz dalında
için yetiştiriyoruz.

Prof.Dr. Koray Gençay / İstanbul Ü.D.F. Pedodonti Anabilim Dalı
Çekirdek Eğitim Programı ve Lisans Eğitimi Çalışma Grubu

‘Çıta, yetersiz fakültelerin
düzeyine göre konmuş’
Çekirdek Eğitim Programı’nın gündeme
gelmesinin sebebi nedir?
Bildiğim kadarıyla AB müktesebatına uyum çerçevesinde eğitim konusunun görüşmelere açılması söz konusu.
Çekirdek Eğitim Programı’nın da bunun bir parçası olarak hazırlanması kaçınılmaz. Burada önemli olan, ulusal
standardın hangi seviyeye konulacağı.
Burada en büyük sıkıntımız, öğretim üyesi sayısı ve kalitesi açısından yetersiz vakıf üniversitelerinin kendi hareket alanlarını genişletebilmek için bu çıtayı alçakta tutma
isteği. Ben kendi fakültemde 130 öğretim üyesi ile 1100
civarı öğrenciye hizmet veriyorum. Benim standardım yılda 25 öğrenci alıp 5 yılda 125 öğrenci okutan bir fakülteyle
aynı düzeyde olamaz.
AB eğitimde böyle bir çerçeve çiziyor mu?
Tabii ki çiziyor. Zaten sürecin uzamasının altında yatan

da bu. Biz büyük fakülteler ADEE’nin (Avrupa Dişhekimliği Eğitimi Birliği) önerileri doğrultusunda müfredatımızı şekillendirdik. Şimdi önümüze gelen bu çekirdek eğitim
programı ADEE’nin önerilerini tam olarak karşılamayacak şekilde hazırlanmış, çünkü o önerileri karşılayacak
öğretim üyesi yapısı yok bu fakültelerde.
İşin dramatik tarafı, bu ÇEP kabul edildikten sonra
işin uluslararası akreditasyon süreci var. Ulusal seviyede
bu düzeyi kabul etsek de daha sonra Avrupa’daki dişhekimliği fakülteleriyle akreditasyon çalışmaları yapılacak.
Dolayısıyla kağıttan kule inşa ediliyor gibi. Çıtayı aşağıda
tutarak yukarıdaki bir akreditasyon çalışmasının hazırlığını yapıyoruz. Uzun vadede başarısız olmak kaçınılmaz
görünüyor. Ama kısa vadede muhtemeldir ki vakıf üniversiteleri ulusal akreditasyonu büyük fakültelere göre çok
daha hızlı alacaklar, çünkü öğrenci almak için bu tip artılara ihtiyaçları var.

Tümay İmre / TDB eski Genel Başkan Vekili
Dünyada Dişhekimliğinde Çalışma Modelleri ve Serbest Meslek Uygulamaları
Çalışma Grubu

‘Her şey sermayenin bu alana
girişine uygun düzenlendi’
Ele aldığınız konulardan kısaca bahseder
misiniz?
Dişhekimliği uygulamaları açısından dünya örnekleri ve
ülkemizdeki serbest dişhekimliği pratiği açısından tehditleri ele aldık. Burada öne çıkan iki başlık, kamunun bu
alandaki örgütlenmesi ve yeni Yönetmelikle birlikte sermayenin A tipi ağız sağlığı merkezlerinin bünyesinde alanımıza girmiş olması.
Kamunun, kendimizi her alanda örnek aldığımız Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyasladığımızda hiçbir yerde görülmeyen düzeyde yoğun hizmet sunumu gerçekleştirmesine
ve kontenjanların, dolayısıyla dişhekimi sayısının çok artırılmasıyla yine serbest dişhekimlerinin çok zorda kalmasına vurgu yaptık. Uzmanlaşmanın dişhekimleri açısından bir sıkıntı yaratığını vurguladık. Ama bütün bunların
odaklandığı bir yere dikkat çektik; bu da sermayenin pek
çok hizmet sektöründe olduğu gibi sağlık sektöründe de

artık ciddi kârları hedeflediğini, dişhekimlerini zorda bırakan tüm bu adımların aslında sermayeye altyapı hazırlamaya yönelik olduğunu belirttik.

Uzmanlığın buradaki fonksiyonu ne?
Uzmanlaşma arttıkça uzmanlığı olmayan dişhekimleri daha ucuz işgücü olmaya mecbur kalacaktır. Sermaye
genel sağlık alanında hastaneler şeklinde örgütlenirken
dişhekimliği alanında bunun fonksiyonel olmadığını gördüklerinden olacak, ADSM düzeyinde daha az yatırımla
kurulabilecek hizmet birimlerini koydular Yönetmeliğe.
Öneri anlamında, bir kere herhangi bir mevzuat çalışmasında muhakkak ama muhakkak meslek örgütü sürecin içinde olmalıdır. İkinci olarak da fakülte sayısının ve
kontenjanlarının mutlaka kısıtlanması gerektiğini söyledik. Bir de muayenehanelerin hizmet sunumunda temel
noktası olması gerektiğine vurgu yaptık.
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Dr. Metin Bozkurt / Serbest dişhekimi
Dünyada Dişhekimliğinde Çalışma Modelleri ve Serbest Meslek Uygulamaları
Çalışma Grubu

‘Dünyada da bu hizmetler büyük
kuruluşlar tarafından verilmiyor’
Çalışmanızla ilgili öne çıkan noktaları
aktarabilir misiniz?
Dünyada yaklaşık 180-200 ülke var bu ülkelerin hiçbirinde
birbirinin tıpatıp aynı olan bir çalışma modeli yok. Bir ülkenin sağlık sistemi o ülkenin sağlık kültürüyle, ekonomisiyle,
sağlık insan gücüyle düzenlenir ve oluşturulur. Her ülkenin kendine göre bir uygulaması vardır. Birisi iyidir, diğeri
kötüdür diye yargılamak da doğru değildir ama ilke olarak
tüm sağlık hizmetlerinin, ister özelden ister kamu tarafından verilsin, vergilerle karşılanması esastır, sigorta primleriyle değil. Toplumcu anlayış yıllardan beri bunu savunur.
Türkiye’de tersi olduğu için yaklaşık sekiz milyon kişi şu
anda SGK’nın hizmet sunumu uygulamalarının dışındadır.
Serbest çalışma modelinin diğer ülkelerde de
tehdit altında olduğunu söyleyebilir miyiz?
Tehditler var tabii, bütün dünyada tehditler var, raporumuzda bunu belirttik. 1994 GATS-Genel Hizmet Ticareti
Anlaşması’ndan sonra bütün dünyada sermayenin eğitimden sağlığa tüm hizmet sektörlerinde dolaşımı kolaylaştı. Türkiye de 1995’te onayladı bu anlaşmayı. Sonuçlarını

bütün dünya görmeye başladı. GATS sonrası, özellikle de
2000’li yıllardan sonra her alanda olduğu gibi dişhekimliğinde de uluslararası sermayenin Türkiye’ye ilgi gösterdiğini görüyoruz.

Sağlığın ticarete konu olamayacağı eskide
kalmış bir fikir olarak görülüyor...
Bu sadece bize özgü değildir. 1953 yılında çıkan Alman
Dişhekimliği Kanunu da ‘dişhekimliği uygulamaları ticari
işletme konusu değildir’ diye açık açık yazar. Bütün gelişmiş
ülkelerde bu mesleğin özgün karakteri bir düzeyde korunmuştur. Dişhekimliği hizmetleri yüzlerce hekimin çalıştığı büyük kurumlar tarafından sunulmaya uygun değildir.
Dünyanın her yerinde de bu böyledir. Genellikle bizim grup
pratiği dediğimiz birkaç hekimin ortaklaşa çalıştığı birimler
tarafından verilmektedir. Kişisel kanaatim, günümüzde tek
hekimli muayenehaneler şeklinde çalışmanın da doğru olmadığı yönünde. Grup pratiğine yönelmemiz gerekir. Ama,
kim tarafından verilirse verilsin, sermayenin bu işe girmesine kesinlikle karşıyız. Hiç kimseyi hizmet sunumu dışında
bırakmayan bir model önerdik raporumuzda.

Prof.Dr. Esra Yıldız / İstanbul Ü.D.F. Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.D.
Dişhekimliği Mesleğine Vizyoner Bak›ş Çalışma Grubu

‘Yeni dişhekimi tanımına uygun
bir eğitim vermemiz gerekiyor’
Çalışmanızın çerçevesini kısaca özetleyebilir
misiniz?
2010 yılından itibaren dişhekimliğinin tanımı değişmeye
başladı. Gerek Dünya Sağlık Örgütü gerekse Birleşmiş Milletler siyasi deklarasyonu ağız diş sağlığıyla genel sağlık arasında kurulan ilişkiyi somutlaştırdı. FDI 2020 Vizyonuyla
birlikte 2013 yılından itibaren de dişhekimine genel sağlık
içerisinde rol veren bir görev tanımlaması yapıldı.
Burada gerek fakültelerdeki eğitimin, gerek Sürekli
Dişhekimliği Eğitimi’nin ve yönergesi yayımlanan TDB
Akademisi’nin etkinliğinin ne olacağı, diğer sağlık paydaşlarıyla ortak çalışmalar neticesinde nasıl bir yol alınılabileceği
konuşuldu.

Raporunuzda ürettiğiniz önerilen neler?
Öncelikle eğitim müfredatların bu vizyon çerçevesinde revize edilmesi çok önemli. Mezuniyet sonrası eğitimlerin de bu
vizyonun kazandırılması anlamında çok büyük etkisi olacak
kuşkusuz. Bu noktada SDE ve akreditasyonu sağlanmış yetkinlik geliştirme programlarının düzenlenmesinin önemine
atıfta bulunuldu. Meslektaşlarımızın bu konuya duyarlılığını arttırmak için TDB, Odalar ve bilimsel dernekler aracılığıyla yapılacak organizasyonların sıklığının artırılmasının
altını çizdik.
Dental sektör de unutulmadı, yerli üretimin artırılması konusunun altı çizildi. Yeni mezun meslektaşlarımızın
meslek hayatlarına atılmadan önce mesleki deneyimlerinin
artırılması amacıyla da mezuniyet sonrası staj önerildi.
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Prof. Dr. Gürcan Eskitaşcıoğlu / Yüzüncü Yıl Ü.D.F. Dekanı
Dişhekimliği Mesleğine Vizyoner Bak›ş Çalışma Grubu

‘Bilgi ve donanım seviyemiz kötü
değil ama homojen de değil’
Çalışma grubunun ismindeki ‘vizyoner bakış’
neyi ifade ediyor?
Vizyon kelimesi gelecekteki resmimizi anlatıyor ama vizyonla hayal farklıdır. Hayalde sadece kurgularsınız, vizyonda ise elindeki mevcut koşullarla kurgularsınız; ne
olacağız, ileride nereye gidecek diye... Bu bence eğitimi
de diğer konuları da çok yakından ilgilendirdiği için çok
önemli bir çalışma konusuydu.
Öncelikle dişhekimliği eğitimini ele aldık, nasıl olmalı,
nereye gidiyor şeklinde. Dört tane devrim var dişhekimliğinde: Koruyucu dişhekimliği, dijital dişhekimliği, adeziv
dişhekimliği ve implantoloji. Bunların eğitimde daha ağırlıklı rol alması gerektiğini vurguladık.
Mezuniyet sonrası eğitimin daha da yaygınlaşması gerektiğini savunuyoruz. Teknoloji durmuyor, sürekli yeni
şeyler öğrenmek zorunda kalıyoruz. Ben öğrenciyken
implant eğitimi yoktu, dijital dişhekimliği yoktu. Ama
bugünün dişhekimliği hizmetlerinde bunlar olmazsa ol-

mazlar. Tomografi okumayı bilmeden ya da panoramik
radyografiyi bilmeden birçok fakültede hizmet vermek
imkansız. Bu bağlamda da mezuniyet sonrası eğitimlere
vurgu yapıldı.

Geleceğe ilişkin projeksiyonunuz nasıl
şekillendi?
Türkiye’deki dişhekimliğine baktığımızda hiç de geride
olmadığımız kesin. Ama ülke çok büyük ve uçurumlar da
var. Yani bir yanı en gelişmiş ülkeyle boy ölçüşebilirken,
bir yanımızda maalesef en geri ülkeler seviyesinde. Bilgi
ve hizmet dağılımını homojen hale getirmeye çalışmamız
gerektiğini vurguladık.
Çalışmalarımızı lisan düzeyinde ve mezuniyet sonrası
eğitim olarak ele aldık. Akreditasyona önem veriyoruz;
gelişmiş ülkelerle olan denkliklerin bir an önce sağlanması
gerektiğini de belirtiyoruz. Bu noktada atılacak adımlarla
eğitim çok önemli bir gelir kaynağı da olabilir ülke için.

Nevin Kilecioğlu / Serbest dişhekimi
Dişhekimliğinde Ilaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz, Malzeme Kullanımı ve Güvenliği
Çalışma Grubu

‘Sarf malzemeleri tıbbi cihaz
olarak kabul ediliyor’
Cihaz ve melzemelerle ilgili yaşanan en
önemli sorunlar olarak neleri tespit ettiniz?
Kalitesiz ürünler, yasal olmayan yollardan piyasaya giren
ürünler önemli bir sorun. Bazı dişhekimlerinin fiyatları
emsallerinden oldukça düşük olan bu ürünleri kullanması
bir yandan haksız bir rekabet unsuru da oluyor. Özellikle
sarf malzemelerinde yaygın bir sorun bu.
Cihazlara ilişkin olarak da teknik servis yetersizlikleri, kullanım kılavuzlarının İngilizce olması gibi sorunlar
ele alındı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu’ndan gelen arkadaşlarımızdan çok faydalı bilgiler edindik. Bir malzemenin Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylı olup olmadığını takip etme şansımız olduğunu öğrendik. TDB’nin web sitesinde de bu yayımlanacak bunlar. Aslında bütün kurumlar ürün ve hizmetlerin daha

kaliteli olması için uğraşıyor ama sanırım arasında bir
kopukluk var.

Yaşanan problemler mevzuata ilişkin
eksikliklerden mi kaynaklanıyor?
Mevzuata ilişkin en büyük problemlerden biri, bizim kullandığımız, ilaç olarak bildiğimiz pek çok kalem tıbbi cihaz olarak kabul ediliyor. İlaçla tıbbi cihazın mevzuatları
farklı olduğu için yurtiçine girişte sıkıntı yaşanıyor. Gazlı
bez tıbbi cihaz olarak geçiyor veya amalgam dolgu, kompozit dolgu tıbbi cihaz olarak kabul ediliyor. Böyle olunca
KDV oranlarında da farklılık ortaya çıkıyor. Bir kategoride oran %8 iken diğer kategoriye girince %18’e yükseliyor. Bu bizim için de maliyeti artırıcı bir unsur haline
geliyor.
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İbrahim Belenlioğlu / Yüzüncü Yıl Ü.D.F. Dekanı
Dişhekimliğinde Ilaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz, Malzeme Kullanımı ve Güvenliği
Çalışma Grubu

‘Mevzuatın yoruma
açık olmaması gerekir’
Çalışmanızda yaptığınız tespitlerden
kısaca bahseder misiniz?
Burada geçtiğimiz yıl Kuşadası’nda yapılan çalışmanın
maddeleri üzerinden gidildi. Yani bu süreç içinde ele aldığımız konularla ilgili ne gibi gelişmeler oldu, neler çözüldü, neler çözülemedi şeklinde bir formatla başladık.
Bu konunun sadece cihaz yönünden bakmanın dışına
çıkması gerekir. Fiziki yapıların da çalışma güvenliğini etkileyecek faktörlerden olduğunun gözden kaçırılmaması
gerekir. Dünyanın en nitelikli cihazını da getirseniz uygun
altyapı yoksa çalışma güvenliğini sağlayamazsınız.
Bu alanda muayenehanelerden tutun yeni açılmakta
olan dişhekimliği fakültelerine kadar yaşanan bir gerçek
var. Ne yazık ki hatalı yatırım statüsüne giriyor bunlar. En
büyük nedenlerden biri de sadece cihaz ya da fiziki altyapı
değil mevzuattaki boşluklar. Dişhekimliği alanında somut
güncel mevzuat ne yazık ki yok. Sorunlar ne yazık ki de-

netçilerin ya da bu konuda onay verecek olan makamların
o andaki elemanların yorumlarına bağlı olarak değerlendiriliyor.

Dişhekimliğine özel mevzuat mı
hazırlanması gerekiyor?
Evet. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, Atom Enerjisi Kurumu, TSE gibi devlet kurumlarını olduğu gibi TDB’ye de
burada önemli görev düşüyor. Sektör temsilcisi olarak
DİŞSİAD’ın da TMMOB’nin de katılması gerekir.
Mesela dişhekimliğini, özellikle de fiziki yapıları ilgilendiren üç tane yönetmelik var. Bir yatırım yaparken dişhekimi, o yönetmeliklere baktığı zaman çelişen maddeler
görüyor, somut veriler yok. Sağlık Bakanlığı, Atom Enerjisi gibi kurumlara sorduğunuzda da size açıklıkla yol gösteremiyorlar. Mevzuatın derli toplu olması, somut olması
ve yoruma asla açık olmaması gerekir.

Oda başkanları Başkanlar Konseyi toplantısını değerlendirdi

Dr. İlker Cebeci / Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı

‘Yönetmeliğin yanlışları
Genelgede de sürdürülmüş’

Y

önetmeliğe ilişkin genelge tartışılan konular arasında
önemlilerinden biriydi. Genelgede gördük ki aslında
Yönetmeliği hazırlayan tarafta da Yönetmenlikle ilgili kafa
karışıklığı var. Çünkü Genelge bazı konularda açıklayıcı
olmaya çalışırken aslında Yönetmeliğin ne kadar eksik hazırlandığını, alelacele hazırlandığını da gösteriyor. Halen
de devam eden yanlışlar var. 42. maddeyle, yetkilerimizle
ilgili Yönetmelikteki yanlış Genelgede de devam ediyor.
Sanırım bununla ilgili olarak da yürütmenin durdurulması için bir hukuki süreç takip edeceğiz.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun aile dişhekimliği ilgili açıklamasına kaygıyla yaklaşıyoruz. Aile hekimliği gibi çok iyi işletemedikleri bir sistem üzerinden

kurguladıklarını söylüyorlar. Bakanın net bir açıklaması
yok. Gerçekten bir altyapı çalışması var mı, sadece seçime
yönelik bir açıklama mı bilemiyoruz.
Koruyucu ağız diş sağlığını önceleyen, dört-beş aile hekiminin bulunduğu nüfusa bir dişhekimi düşecek şekilde
bir istihdam yaratacakları yönünde ifadeler var. Anladığımız kadarıyla tespitte bulunup gerekli yönlendirmeleri
yapacaklar.
Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu hekimlik uygulamalarının adını anmasını bile çok önemsiyoruz. Ama bizim
özellikle büyük şehirlerde çok iyi örgütlenmiş bir serbest
dişhekimliği yapımız var. Bu hizmeti muayenehanelerden
satın almak niye öne alınmaz bilmiyoruz.

Alper Eminoğlu / Erzurum Dişhekimleri Odası Başkanı

‘Sadece koruyucu uygulamalarla
aile dişhekimliği olmaz’

A

ile dişhekimliği tartışmasında bana göre biz aile dişhekimiyiz zaten, ama bu sistemin şartlarını bizim
belirlememiz lazım. Bizim pratisyen hekimler gibi sadece
reçete yazıp yönlendirme yapma şansımız yok. Biz ağza
girdiğimiz zaman problemlerin %95’ini çözebilecek kapasitedeyiz, belki %5’i için sevk yapabiliriz. Sadece koruyucu
uygulamalar için, florlama vs. için düşünülüyorsa bunun
adı aile dişhekimliği olmaz. Aile dişhekimliği diyince bütün girişimsel işlemleri, tedavileri de yapabilmek lazım.
Bu ancak TDB’nin hizmet alımı projesindeki gibi ola-

bilir. Böyle devlet memurluğu şeklindeki bir aile dişhekimliğini kimse kabul etmez. Benim anladığım aile dişhekimliği muayenehanemde yaptığım iş. Onların her şeyini
biliyorum, hastalıklarını, sıkıntılarını, psikolojik durumlarını biliyorum.
Bence o tür popülist yaklaşımlarla bu iş olmaz. Ancak
bizimle oturulur, Türk Dişhekimliği Birliği’ne “gelin kardeşim ne istiyorsunuz, nasıl bir aile dişhekimliği istiyorsunuz” denir, biz de ona göre beraberce oturup herkesin
mutabık kaldığı bir aile dişhekimliğini ortaya çıkarırız.

Aşkın Daldal / Isparta Dişhekimleri Odası Başkan Vekili

‘Dişhekimlerinin çok donanımlı
olarak mezun olmaları gerekiyor’

İ

lk defa Başkanlar Konseyi toplantısına katıldım; dolayısıyla daha ziyade gözlem yapmakla yetindim. Çekirdek eğitim programı da gündeme geldi. Bu konuyla ilgili
işin bir de şöyle bir yönü var; Türkiye çok büyük bir ülke,
dişhekimlerinin çok donanımlı olarak mezun olma mecburiyetleri var, çünkü Türkiye’nin her yeri İstanbul’un
Beşiktaş’ı, Şişli’si değil.

Dişhekiminin dört dörtlük bir şekilde temel dişhekimliği uygulamalarını yapıyor olması gerekir, hem pratik
olarak, hem de teorik bilgi olarak hakim olması gerekir.
Özellikle ücra bölgelerde uzmana yönlendirme lüksü olmayacağından hastanın ihtiyacını giderecek donanımda
olması gerekir. Bu açılardan çekirdek eğitim programının
çerçevesinin daraltılmasına karşıyım.

Fatih Yıldırım / Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası Başkanı

‘Taner Hoca’mızı FDI Başkanlığı
yolunda destekliyoruz’

B

en toplantı gündeminden çok Başkanımız Taner
Hoca’nın FDI Başkanlığına adaylığı üzerinde durmak
istiyorum. Üç hafta önce Birliğimizin genel kurulu vardı,
çok başarılı, demokratik bir genel kurulun ardından Hocamız tekrar Başkan seçildi. Şimdi sırada FDI Başkanlığı
var, inşallah o seçimi de kazanacak. Bu, bizim dişhekimliğimizin tarihinde en önemli olaylardan biri olacak.

Yönetmelikle ilgili çıkarılan Genelgeyi de görüştük toplantıda. Bir Yönetmelik ancak bu kadar özensiz hazırlanabilir. Muayenehane açma şartları, poliklinik şartları,
merkez şartları, bunlar inanılmaz özensiz hazırlanmış,
muhtemelen belli bir grubun isteğine göre hazırlanmış.
İnşallah bunun yürütülebilir bir Yönetmelik olmadığını
anlayacaklar ve bundan vazgeçecekler.
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Sektörün kalbi
Expodental
2015’te attı
Kongre’yle birlikte 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Expodental2015’e ilgi
büyüktü. 4800 m2 alanda 145 yerli 22
yabancı toplam 167 firmanın stand
açtığı fuara katılan firma yetkililerinin
izlenimlerini derledik.

Pınar Berkman

Procter & Gamble

B

ence çok güzel bir organizasyondu. Katılım da çok iyi,
biz her gün 600-700 dişhekimiyle
birebir konuşma fırsatı elde ettik.
Şehir dışından, ziyaret etmediğimiz şehirlerden gelen
birçok hekim vardı, onlarla da temas kurabildiğimiz
için mutluyuz. Standda dişhekimlerimizin resmini çekip bir kupa üzerine bastık ve onlara hediye ettik. Ona
da çok talep oldu. Hekimler de memnun bir şekilde
ayrıldı, bir hediye alarak. Kongre’nin ilk gecesi TDB
ile birlikte oluşturduğumuz Koruyucu Ağız Sağlığı
Teşvik Ödülü törenini yaptık. TDB ile birlikte çalışmaktan son derece mutluyuz.

Ilgım Çetin

Colgate Palmolive

H

er TDB Kongresinde olduğu gibi yine standımıza yoğun ilgi vardı, dolayısıyla bizim
için çok verimli bir fuar geçirdik.
Ürünlerle ilgili kendi içimizde beş istasyonumuz vardı, her istasyonda ürünlerle ilgili tanıtım yapıldı. Günün sonunda ürün dağıtımı yaptık, gayet memnun
kaldık açıkçası.
Özel etkinlikler de yaptık, stand dışında fotoğraf çerçevesi oluşturup dişhekimlerine fotoğraf çekilmesini
sağladık; o da standa ilgiyi artırdı. İki tane profesyonel
ürünümüz var, onların satışlarını da yaptık, satışlardan da gayet memnun kaldık.

Beyhan Antep

GlaxoSmithKline

T

DB Kongresinde her yıl yer alıyoruz
ve ana sponsorlar arasındayız. bu sene
böyle oldu. İlk gün katılımın çok iyi olmayacağını düşünmüştük ama ikinci günden
itibaren çok yoğun bir katılım gördük. Standımız sanırım tüm
Kongre katılımcıları tarafından ziyaret edildi, bu bizim için tabii ki sevindirici. Marka bilinirliğimiz yüksek ve hekimler tarafından tercih edilen ürünler olduğu için fuarda daha çok hekimlerimize yeni ürünlerimiz yeni çıkan çeşitlerimiz hakkında
aslında bilgi verdik. Memnun kaldığımız bir kongre oldu.
Evren Köksal
3M

Ö

ncelikle TDB’ye çok teşekkür ediyoruz fuar organizasyonu için. Biz
katılımdan memnunuz. Yeni lansman
ürünümüz Bulk Fill Posterior’u tanıttık.
Çok ilgi gördük. Tabii kahve aralarında ve yemek saatlerinde
çok kalabalık oluyor bilimsel konferans saatlerinde biraz daha
tenhalaşıyor ama bu zaten normal bir şey. Onun haricinde bayilerimiz güzel satış yaptığı sürece bizim için fuar iyi geçiyor
demektir.

Stephan Fiorillo
Ivoclar Vivadent

B

enim gözlemim, fuarlara beş on yıl öncesine göre daha
az insan katılıyor. Ama katılanların
ürünler hakkındaki sorunları çok
daha bilinçli. Katılımın azalmasını da
sanırım çok fazla etkinlik olmasına
bağlayabiliriz. Yine de bunun sebepleri üzerine düşünmek lazım, ciddi
bütçeler harcanıyor buralara, daha
fazla verim alsak mutlu oluruz.
Halide Karakaş
Heraeus Kulzer

Y

urtdışından
misafirlerimiz de vardı organizasyonu çok
profesyonel buldular. Stantlar ve alan
yine FDI Kongresi gibi çok güzel organize edilmiş. Hem ben hem üst
yöneticilerimiz bu konuda gerçekten
Türkiye’deki bu değişimi fark ediyorlar artık. Katılımcı sayısındaki azalma
için neler yapılabileceğini düşünmemiz lazım. Eminin TDB’nin de bu
konuda çabaları olacaktır.
Hasan Şenkaya
Dürr Dental

G

eçen
yıla
oranla katılımın yüksek olduğunu görüyorum, bu durum tabii ki bizi memnun
ediyor. Sonuçta bu firmalara satış
olarak geri dönebiliyor. Güzel bir fuardı, ben gerçekten çok memnunum.
Geçen yıl Kuşadası’nda biraz daha
sakindi, belki tatil yöresinde olmanın
da etkisi vardı.
Organizasyonla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Burada yapılan FDI
Kongresi’nde klimalar yetersiz kalmıştı sıcağa ama bu yıl havalar da serin gittiği için problem yaratmadı.

Uğur Kul
Lider Diş

G

özlemlediğimiz
kadarıyla katılımcı
dişhekimi sayısı
beklentilerimizin altındaydı. Onun
dışında İstanbul’da Taksim gibi bir
bölgede olması güzel tabii, organizasyon anlamında da herhangi bir sıkıntı yaşamadık, katılan dişhekimlerinin
ilgisinden de memnunuz ama belki
dişhekimlerinin daha çok ilgisini çekebilecek bölgeleri tercih etmek lazım
artık.
Recep Akün
Sirona

O

rganizasyon
süper, katılım biraz düşük
olduğu söyleniyor
ama aslında böyle olması bizi çok üzmüyor. Çünkü ilgili olan dişhekimleriyle muhatap oluyoruz ve enerjimizi
çok daha verimli kullanabiliyoruz.
Bilimsel programda yer alan kurslarımız var, burada verdiğimiz kurslar var; dolayısıyla bizimle temasta
olmak isteyen hekimlerle görüşmek
daha efektif. Bir de, üç gün bu kadar
emek için kısa bir süre, en azından
dört gün olmalı bence.
Uğur Kulikoğlu
Triadent

K

ongrenin
İstanbul’da
olması güzel, hem
katılım anlamında hem de lojistik anlamında bizim
işimizi kolaylaştıran bir şey. Gerçi bu
yıl daha önceki İstanbul Kongreleri düzeyinde olmadığını görüyorum
katılımın ama çok fazla etkinlik olmasından kaynaklanıyor herhalde.
Bizim için çok verimli geçti, organizasyon komitesindeki arkadaşlarımız
da çok ilgililerdi, memnunuz.

Aytorun Dinçal
KavoKerr Group

M

art ayında
Köln’de
yapılan IDS fuarında ilk kez Kavo
Kerr Group olarak lansman yaptık.
Türkiye’de ilk kez burada Kavo Kerr
Grup olarak yer alıyoruz. Firmalarımız artık KavoKerr grup çatısı altında
faaliyet gösterecek. Fuar organizasyonuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık ama
kurs programlarımız vardı, onların
duyurusuyla ilgili yetersiz kalındığını
düşünüyorum.
Çiğdem Görgün
Voco

K

atılım önceki İstanbul
fuarlarına
göre
azalmış gibi geldi bana ama son olarak burada FDI
Kongresi yapılmıştı, oradaki 8 bin kişilik katılımdan sonra bu gözüme az
görünmüş olabilir. Ama onun haricinde bir sorun yok, her sene burada
bir araya gelmek güzel. Önümüzdeki
sene İzmir’deymiş o da güzel. İstanbul her zaman daha fazla katılımcı
çeker ama İzmir de iyi olacak diye
düşünüyorum.
Hakkı Kara
Paşa Dental

K

atılım anlamında zayıf
olduğunu düşünüyorum. Bilimsel programda yarım saat konferans
arası kalıyor, fuarı gezecek zaman
bulamıyor hekimlerimiz. Bilimsel
programla fuar birlikte yürümüyor,
fuar için ayrıca bir gün ayrılmalıydı.
Öğlen arasındaki iki saatin çoğu da
yemekle vs. geçiyor; dolayısıyla biz
firmalar burada pek düşünülmemişiz
gibi geldi bana. Dışarıdan içeriye yemek alamamak da bir sıkıntı.
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Bülent
Büyükünaldı
Ünaldı Medikal

İ

stanbul dışında
yapılan TDB
Kongrelerine göre
burada yapılanlar bizim için inanılmaz rahat oluyor. İstanbul dışında
yapılan hiçbir kongre bize göre iyi
geçmiyor. Daha da kalabalık olabilirdi ama yine de güzel geçti. Bir yılda
bazen üç dört fuara katılıyoruz, bunlar mümkün olduğunca birleştirilebilse bizim için daha da verimli olacak, katılım da artacak.
Erol Soydan
Onur Diş Deposu

F

uarın İstanbul’daki lokasyonu hakikaten popüler bir
yer ama katılım anlamında ve fiziki
şartlarla ilgili bazı sıkıntılar var. Örneğin fuar koridorlarına halı serilebilirdi. Dönemsel bazı sıkıntılar da var,
fuarı etkileyen. Dövizdeki artışlar gibi
genel şartlar da fuarı olumsuz etkiliyor. Ama her şeye rağmen sektör büyüyor, ciddi yatırımlar oluşuyor, bu
sektörü daha da geliştirmek için neler
yapılabilir, düşünülmesi lazım.
Kenan Karakoç
GC Group

O

rganizasyon
açısından
bir sıkıntı yok, her
şey yerli yerinde.
Bilimsel kongre ve fuarın birlikte yapılmasından dolayı insanların daha
çok vakitlerini kongrede geçirmeleri,
fuara az vakit ayırmaları biz firmalar
açısından pek de istenen bir şey değil. Biraz daha fuara yönelik çalışma
yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Firmamız açısından ilgi iyiydi,
çok fazla hekim ziyaret etti ve yeni
ürünlerimizi tanıtma fırsatımız oldu.

Şeyda Saraç
Şafak Diş Deposu

F

uar organizasyon şirketi en
başından beri yardımcı oldu zaten
bize, bir sorun yaşamadık ama fuar
alanını biraz yetersiz buldum. Burası
sanırım Kongre Merkezinin otoparkı,
bence dişhekimleri için daha iyi bir
yer ayarlanabilirdi. Onun dışında katılım bu sene gayet başarılı olmuş, tanıtımın iyi yapıldığını düşünüyorum,
şu an her şeyden memnunuz.
Hakan Görgün
Bego İmplant

Ö

nceki
seneyle
kıyasladığımızda
güzel bir katılım
vardı aslında. Fuar alanıyla ilgili aynı
şeyi söyleyemeyeceğim, çok basık bir
alan, FDI Kongresi’nde yaşadığımız
sorunları yine yaşıyoruz. Biraz daha
geniş ve ferah bir yerde yapıyor olmamız bence çok daha başarılı sonuçlar
doğuracaktır. Lütfi Kırdar da düşünülebilir bence. Ama gerek İstanbul
gerekse özellikle Anadolu’dan katılım
oldukça iyiydi.
Enver Atalı
Unimed

İ

stanbul Kongre
Merkezi
kongre açısından
uygun
olabilir
ama fuar için çok uygun bir yer değil, bunu FDI Kongresi sırasında da
gözlemlemiştim. Biz bu kez satış yapılan alanda yer aldık ama belki de iyi
oldu daha fazla sirkülasyon var diye
düşünüyorum. İlgi fena değil. Ama
daha önceki Expodental’lere nazaran
genel katılım biraz az gibi geldi bana.
Üçüncü gün Kongre’ye katılmayan
günübirlik fuar katılımcıları biraz hareketlendirdi fuarı.

Mustafa İlker
Aktaş
Gülsa

O

rganizasyon
anlamında
fuar gayet güzel,
her şey tık tıkır işliyor, hiçbir sorun
yok. Katılım anlamında ise sıkıntılar
devam ediyor. Belki bilimsel bölüme katılımda bir değişiklik yok ama
ticari bölüme katılım her sene azalıyor. Bunun artık masaya koyup bir
çözüm aranması gerekiyor. Belki de
sadece bizim sektörde değil dünyada
fuarcılıkla ilgili yaşanan bir sorun bu;
oturup konuşulması lazım.

Gabrieel
Marchetto
Zhermack

F

uara katılan
dişhekimleri
sayısı olarak gayet
memnunum. Her sene artan şekilde
stand kalitesi ve organizasyon kalitesini doğrudan gözlemleyebiliyorum.
Zhermack olarak TDB fuarına ilk
defa kendi ismimizle ve bağımsız olarak katıldık ve bu fırsatı değerlendirerek Zerhmack’ın yeni marka imajının
lansmanını yapıyoruz. Dişhekimlerinin standımıza ilgisinden çok memnunum, çok yüksek bir talep var.
Uğur Yalçın
Dentsply

B

izim hekimlerle
olan
iletişimimizde
kullandığımız
araçlar, eğitimlerimiz, yaptığımız
demo çalışmalarımız bunlar birçok
toplantıda etkili olan araçlar. Dolayısıyla hekimlere ulaşma konusunda
bir memnuniyetimiz var. TDB Kongresi olduğu için biraz daha fazla katılım bekliyordum ama satış yapan
distribütörlerimiz memnun olduklarını ilettiler, bu güzel bir şey.
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Meslektaşlarımızın gözüyle...
Yavuz Gözükan

Canan Özdemir

Ordu

Sakarya

H

em bilimsel
programa
hem sosyal program
katıldım.
Fuarı da gezdim tabii; gayet güzel.
İstanbul’dakiler farklı oluyor diğer illerdekine göre; olması da lazım zaten.
Arkadaşları görüyorum fuarda yenilikleri görüyorum. Bilimsel programdan da memnunum, şu şöyle olsaydı
dediğim bir şey çıkmadı.

B

en
sosyal
programa
da katıldım, çok
iyiydi. Havadan
dolayı biraz sıkıntı yaşandı ama iyiydi, değişikti. Bilimsel programda bazı
sunumların üstün körü geçildiğini
düşünüyorum, yüzeyseldi. Belki de
muayene pratiğine yönelik olması
talep edildiği için anlatımlar hep o
şekildeydi. Ama konu seçimleri yerindeydi bence.

Tülay Şahingöz
İzmir

B

en daha çok
ortodonti,
eklem sorunları
gibi konulara ilgi
duyuyorum. Burada katıldığım kurs
bu anlamda beklentimi karşılamadı
ama bilimsel program genel olarak
yeterliydi bence. TDB kongrelerine
çoğunlukla katılmaya gayret ediyorum. Önümüzdeki yıl İzmir’deymiş
tabii ki orada olacağım. Onun dışında sosyal programı beğendik, Boğaz
gezisine gittik, çok eğlendik.

Şeyma Olgaç
İstanbul

Selçuk Kamacı
Muğla

T

DB Kongrelerine ilk defa
katıldım. Katıldığım iki kurstan
da memnun kalmadım ama bilimsel
programlar güzeldi, kaliteliydi. Ama
çok merak ettiğimiz konuların aynı
saatlere denk gelmesi can sıkıcıydı,
tercih yapmak zorunda kaldık. Fuarı
da gezdik. Güzeldi, bazı ürünleri deneme imkanımız oldu, bu avantajlı
bir şey bence.

20

th

Eray Karabay
Burdur

K

ongreyi beğendim, sunumlar da iyiydi
Seçilen konular
da yerindeydi, o anlamda doyurucu
oldu benim için. Bir de ben Kongrelerin sosyal ve kültürel yönüne de
bakıyorum. Birçok arkadaşımla görüştüm, Gazi 1994 mezunu arkadaşlarımla buluşmakta ayrı bir mutluluktu benim için.

B

iraz yetersiz
buldum bilimsel programı,
daha çok akademik şeylerden bahsedildi. Sosyal
program başarılıydı, Candan Erçetin
konserine katıldık. Önümüzdeki yıl
İzmir’de yapılacakmış, İzmir’e gitmeyi seviyoruz, muhtemelen katılmayı
düşünebiliriz.

European Association of Dental Public Health (EADPH)

Conference 17-19 Eylül 2015 / ISTANBUL, TURKEY
Theme of the Conference

Ageing and Oral Health-related quality of life
Abstract
Deadline for submission of abstracts is May 15, 2015.
Participants should follow the instructions on the EADPH’s homepage
when submitting their abstract. Notification of accepted abstract
will be within two months.
Tentative Schedule
17 September: Registration, key note speaker, special interest groups
and reception
18 September: Posters and conference dinner
19 September: Lectures
Abstract gönderimi son günü 15 Mayıs 2015
Important Dates
Contact and Registration
Registration opens December 15, 2014
For questions and comments, please contact
Abstract deadline April 15, 2015
Prof. Dr. Betul Kargul at bkargul@marmara.edu.tr
Early registration ends June 30, 2015
Further information will be available on www. eadph.org
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FDI Avrupa Bölge Örgütü ERO Genel Kurulu Tiflis’te yapıldı

FDI Başkanlığına
bir adım daha

ERO Genel Kurulu 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te toplandı.
Avrupa ülkelerindeki mesleki uygulamalar ve mesleğin geleceğine ilişkin projeksiyonların
görüşüldüğü Genel Kurul’da TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel’in FDI Başkan adaylığı
için de temaslar yapıldı.

D

ünya Dişhekimliği Birliği çe ile ilgili hazırlanan rapor da Frank kimliği’ grubunun raporunda günü(FDI)’ın Avrupa Bölge Örgü- Michael tarafından sunularak oylandı müz dişhekimliğinin değişmekte olan
tü olan ERO’nun 2015 Genel ve kabul edildi.
çalışma şekilleri üzerinde konuşuldu.
Kurulu 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde
Çalışma alanlarının özel muayenehaGürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçek- Serbest dişhekimliğinin
nelerden kliniklere veya paylaşımlı muleştirildi. Toplantıda Türk Dişhekimle- geleceği ele alındı
ayenehanelere dönüşmesi, dişhekimri Birliği’ni Genel Başkan Prof.Dr. Ta- Toplantıya çalışma gruplarının rapor- liğinin daha çok kadınlar tarafından
ner Yücel, Prof.Dr. Nermin Yamalık, larıyla devam edildi. ‘Serbest Dişhe- tercih edilir olması ve bunun birçok
Dr. Duygu İlhan, Doç. Dr.
ülkede dişhekimliği mesleğinHande Şar Sancaklı ve Dr.
de bir ‘feminizasyon’ şeklinde
Uğur Ergin temsil etti.
dönüşmesi üzerine konuşul46 ülkeden 76 delegenin
du.
katıldığı Genel Kurul’un açıBirçok ülkede genç dişhelış konuşmaları ERO Başkakimlerinin serbest çalışmak
nı Philippe Rusca ve Gürcisyerine bir arada çalışma ortan Dişhekimleri Birliği eski
tamı olan kurumları tercih
Başkanı Vladimir Margveettiği, bunun da dişhekimliği
laşvili tarafından yapıldı.
mesleğinin sermaye kurum2014 yılında Yeni Delhi’de Eylül ayında yapılacak FDI Genel Kurulu’nda Prof.Dr. Taner
larının yönetimine girmesi
yapılan toplantının raporları Yücel’le Başkanlık için yarışacak olan ABD’li Kathryn Kell de
riskini ortaya çıkardığı ifade
oylanarak kabul edildi. Büt- ERO Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.
edildi.

Kanıta Dayalı Dişhekimliği
‘Dişhekimleri-Dişhekimliği Fakülteleri İlişkileri Komitesi’ adına çalışma
grubu başkanı Prof.Dr. Nermin Yamalık sunumunu yaptı. Komitenin yaptığı ve ‘Kanıta Dayalı Dişhekimliği’
konulu birinci proje hakkında kısa bir
bilgi verildi. Çalışma FDI yayın organı
International Dental Journal’da basılma aşamasına gelerek tamamlanmış
durumda.
‘Entegrasyon’ çalışma grubunun raporunu Elena Ivanowa sundu. Doğu
Avrupa ülkelerindeki mesleki uygulamalar ve mezuniyet sonrası eğitim üzerine yaptıkları çalışma hakkında bilgi
verildi.
‘Kalite’ çalışma grubunun raporunu Roland L’Herron sundu. Klinik
uygulamalarda kalite standartlarının
belirlenmesi ERO’nun sorumluluk alanına giriyor. Fransa’da çalışma ortamı
ve uygulamalarla ilgili stardartlar var
ve her iki yılda bir tekrar gözden geçiriliyor. Çalışma grubu da beş başlıkta
standartlar belirlemiş ve bu çalışma
Bangkok’daki FDI Kongresi sırasında
yapılacak ERO Genel Kurulu’nda sonuçlandırılacak.
Sürekli Medikal Eğitim
‘Sürekli Medikal Eğitim’ grubu adına
raporu Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı
sundu. Konuşmasında yaptıkları anket
çalışmasıyla elde ettikleri sonuçları Genel Kurul’a aktardı.
‘Dişhekimliği Ekibi’ çalışma grubu

Toplantıda TDB’yi Genel Başkan Prof.Dr. Taner Yücel’in yanı sıra (soldan sağa)
Dr. Uğur Ergin, Dr. Duygu İlhan, Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı ve Prof.Dr. Nermin
Yamalık’tan oluşan delegasyon temsil etti.

adına Eduardo Cavalle konuştu. Dental hijyenistlerin eğitimleri ve mesleki
yeterlilikleriyle ilgili hazırlanan taslak
Genel Kurul’da oylanarak kabul edildi.
Çalışma grubu Bangkok’da yapılacak
toplantılar ile diş teknisyenlerinin eğitim ve yeterliklerini içeren bir projeye
başlama kararını açıkladı.
İkinci gün üye ülkelerin birliklerinin raporları okundu. Eylül ayında
Bangkok’da yapılacak FDI Başkanlığı
seçimi için ABD’den Kathryn Kell seçim konuşması yaptı.
Prof.Dr. Yücel: FDI
politikalarının daha güçlü
uygulanabilmesi için adayım
Arkasından Prof.Dr. Taner Yücel FDI
Başkan adaylığı konuşmasını yapmak
için kürsüye geldi. Yücel, konuşmasın-

da ERO’nun gücünün FDI üzerindeki
etkisinden bahsetti. Tüm dünyada dişhekimliğini bekleyen sorunlardan ve
bunların çözümleri için izlenmesi gereken genel stratejilere değinen TDB Genel Başkanı uluslararası işbirliklerinin
önemini ve bu birlikteliklerde güçlü bir
liderliğin gerekliliğini anlattı.
2013 İstanbul Kongresi ile FDI’ın
mali
tablosundaki
düzelme
ve
Kongre’nin bilimsel içeriğindeki gelişmeyi grafiklerle gösteren Prof.Dr. Yücel, Türkiye’nin farklı kültürel yapılar
arasında bir köprü olduğu vurguladı.
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner
Yücel FDI çatısı altında dişhekimliğinin
daha iyi bir konuma getirilebilmesi için
politikaların güçlü bir biçimde uygulanabilmesine ihtiyaç olduğunu ve bunun için aday olduğunu hatırlattı.
<

Gürcistan’ın başkenti Tiflis 1.3 milyon nüfusuyla orta büyüklükte bir kent. Kura Nehri üzerine kurulan tarihi şehir, klasik ve modern
köprüleri ve anıtsal kiliseleriyle giderek daha fazla turist çekiyor.
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TDB 15. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı

Farklılıklarımızla güçlüyüz
3224 sayılı Yasada yapılması gereken değişikliğin gecikmesi nedeniyle yaklaşık altı ay
sonra yapılabilen TDB 15. Olağan Genel Kurulu meslek örgütümüzün geldiği noktaya yakışır
bir olgunluk içinde geçti. İki listenin yarıştığı Genel Kurul ilerletici tartışmalara sahne oldu.

T

ürk Dişhekimleri Birliği 15. Dr. Onur Şengün ve Prof.Dr. Murat kür plaketi verildi.
Olağan Genel Kurulu 8-10 Ma- Akkaya katıldı.
yıs 2015 tarihlerinde Ankara
Genel Sekreter Tarık İşmen’in açış Dişhekimi Mustafa Kemal
Green Park Otel’de yapıldı. 8 Mayıs konuşmasının ardından engellilere yö- Güneşdoğdu TDB onur
sabahı yapılan açılış törenine 34 Diş- nelik çalışmaları nedeniyle İzmir Diş- üyeliğine kabul edildi
hekimleri Odasından delegeler ve TDB hekimleri Odası Disiplin Kurulu BaşDivan Kurulu’na Metin Bozkurt
organlarında görev yapanların yanı sıra kanı Prof.Dr. Ertuğrul Sabah’a hizmet (Başkan), Ahmet Aydın Demirer (BaşCHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup plaketi sunuldu. Ardından da son Oda kanvekili), Orhan Günal ve Sibel KeAkkaya, Türk Tabipler Birliği Genel genel kurullarında başkanlık görevini pez Ülkü’nün seçilmesinin ardından
Sekreteri Prof.Dr. Özden Şener, Türk devreden Oda başkanlarına birer teşek- konukların konuşmalarına geçmeden
Eczacılar Birliği Başeğitime ve meslek
kanı Erdoğan Çolak,
örgütüne katkılarınYüzüncü Yıl Ünidan dolayı Samsunversitesi Dişhekimlu meslek büyüğüliği Fakültesi Dekanı
müz Mustafa Kemal
Prof.Dr.Gürcan EsGüneşdoğdu’ya TDB
kitaşcıoğlu, DİŞSİonur üyeliği payesi
AD Başkanı Namık
verilmesi yönündeki
Kemal
Sönmez,
önerge oy birliğiyle
Meffert
İmplant
kabul edildi. GüneşEnstitüsü Derneği
doğdu,
rahatsızlığı
Başkanı Dr. Ali Arif
nedeniyle meslektaZeybek ve TDB eski
şımız Osman Önek
Genel
Başkanları Genel Kurul’da Divan Kurulu’na (soldan sağa) Orhan Günal, Metin Bozkurt
aracılığıyla yaptığı ko(Başkan), Ahmet Aydın Demirer (Başkanvekili) ve Sibel Kepez Ülkü seçildi.
Eser Cilasun, Prof.
nuşmada Kantorowicz

TDB 14. Dönem Merkez Yönetim Kurulu çalışma raporları kabul edilene kadar kendilerine ayrılan bölümde faaliyet dönemleri
hakkında delegelerin yaptığı değerlendirmeleri dinledi.

dönemine denk gelen eğitim yıllarından bugüne dişhekimliğinin aldığı yolu
görmekten duyduğu mutluluğu belirtti
ve dişhekimlerine “mesleğe ve meslek
örgütüne sahip çıkma” çağrısı yaptı.
Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği DİŞSİAD Başkanı Namık
Kemal Sönmez, İstanbul’u yakın bölgemiz açısından dişhekimliği sektörünün merkezi haline getirme amaçları
olduğunu belirtti ve bu çalışmada kendilerine destek olan TDB’ye teşekkür
etti.
TEB Başkanı Çolak: Sermaye
sağlık mesleklerini yozlaştırır
Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, Sağlıkta Dönüşüm
Programı sonrası diğer sağlık meslekleri gibi eczacıların da ciddi sıkıntılarla
karşı karşıya kaldığını belirtti. Çolak,

İki dönemdir TDB Genel Sekreterliği’ni
yürüten Tarık İşmen yeni dönemde görev almayacağını belirterek çalışma
arkadaşlarına teşekkür etti.

dişhekimliğinde Yönetmelik değişikliğiyle dişhekimi olmayan kimselere ağız
diş sağlığı kuruluşlarına ortak olma
imkânı getirtilmesinin mesleği yozlaştırma anlamına geldiğini ifade ederek
“bu tavrı kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya da 2002 yılında Türkiye
nüfusunun yüzde 1’inin ülke servetinin yüzde 39’una sahip olduğu bilgisini verdikten sonra bugün en zengin
yüzde1’in ülke servetinin yüzde 54’üne
sahip olduğunu belirtti ve bu adaletsizliğin önüne geçmek için seçimde herkesi oy vermeye davet etti.
TTB Gn. Sekreteri Soner: Halka
sağlık, sağlık emekçisine hak
Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri
Prof.Dr. Özden Soner mücadelenin
halkın doğru, nitelikli, yeterli sağlık
hizmetini, cebinden ilave bir para harcamadan alabilmesi yönünde olduğunu ama sağlık emekçilerinin tümünün
de emeklerinin karşılığını alacağı bir
sistem yaratılması gerektiğini dile getirdi.
Konukların konuşmalarının ardından Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan Prof.Dr. Taner Yücel
14. dönemi değerlendiren konuşmasını yaptı. Görevi aldıkları günden
itibaren dişhekimliği mesleğinin ve
dolayısıyla muayenehanelerin sağlık
sistemi içerisindeki yerini kuvvetlendirerek ön plana çıkaracak çalışmaları
özellikle gündemlerine aldıklarını belirten Yücel 2013 yılında İstanbul’da

gerçekleştirilen FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi’nin sadece ülkemizde bu alanda gerçekleşmiş en önemli
organizasyon olmakla kalmadığını, bu
Kongre sırasında kabul edilen ‘İstanbul
Deklarasyonu’yla tüm dünyaya dişhekimliğinin genel tıp içerisindeki yerinin
hatırlatıldığına dikkat çekti.
TDB Genel Başkanı Prof.Dr.
Taner Yücel: Sorunlar da var
kazanımlar da...
Ağız diş sağlığı sorunlarının mortaliteden çok morbiditeyle gündeme gelen
bir hastalık grubu olmasının hükümetlerin bu sorunları yeteri kadar önemsememesine sebep olduğunu dile getiren
TDB Genel Başkanı, bu nedenle ağız diş
sağlığıyla genel sağlığın ilişkisine daha
fazla vurgu yaptıkları, her iki alanda da
yapılacak koruyucu-önleyici çalış- >

Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) Başkanlığına aday olan Prof.Dr. Taner Yücel seçilirse bu başarının Türkiye’deki
dişhekimliği camiasının ortak başarısı
olacağını vurguladı.
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Genel Kurul’a katılan konuklar arasında Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof.
Dr. Özden Şener, DİŞSİAD Başkanı Namık Kemal Sönmez ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya da vardı.

maların iktisadi açıdan da büyük bir
tasarruf sağladığını ilgili kurumlara sürekli aktardıkları bilgisini verdi.
Tamamlanan dönemde sorunlar
olduğu gibi kazanımlar da olduğunu
hatırlatan Prof.Dr. Yücel, muayenehane açarken belediyelerden işyeri açma
ruhsatı alma zorunluluğunun da yine
bu dönemde kaldırıldığını belirtti ve
bu konuda kendilerine yardımcı olan
Konya Dişhekimleri Odası eski Başkanı
Osman Elvan’a da teşekkür etti.
Yücel’in konuşmasının ardından sonuç bildirgesini hazırlama üzere Özgür
Gürsel (Denizli), Funda Ugün (Balıkesir), Mehmet Aydın (Bursa), Ahmet Gürbüz (İstanbul) ve Helin Aras
Tek’ten (Ankara) oluşan komisyon görevlendirildi.
Tarık İşmen’den veda
Çalışma raporunu sunmak üzere kürsüye gelen TDB Genel Sekreteri Tarık
İşmen’in raporun 279 slayt ve 350 sayfadan oluştuğunu hatırlattıktan sonra
Divan Başkanı Metin Bozkurt’a hitaben
“Sayın Başkan, kapıların kitlenmesini,
kimsenin uyumamasını rica ediyorum”
şeklindeki esprisi delegeleri güldürdü.
Konuşmasının sonunda uzun süredir
Oda’da ve Birlik’te görevlerde bulunduğunu aktaran İşmen görevini tamamlarken birlikte görev yaptığı tüm
meslektaşlarımıza teşekkürlerini ifade
ederek sözlerini tamamladı.
14. döneme ait mali raporu da Genel
Sayman Ufuk Aralp, Merkez Denetleme Kurulu raporu da Kurulun raportörü Mustafa Yıldız tarafından sunuldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan Oda genel kurullarında Başkanlık görevini devreden meslektaşlarımıza hizmetlerinden dolayı birer teşekkür plaketi sunuldu.

Genel Kurul’da Samsunlu meslek büyüğümüz Mustafa Kemal Güneşdoğdu’ya eğitime ve meslek örgütüne katkılarından dolayı TDB Onur Üyesi unvanı verildi (solda).
Engellilere yönelik çalışmaları nedeniyle Prof.Dr. Ertuğrul Sabah’a da hizmet plaketi sunuldu.

Çok renkli bir Genel Kurul
Raporların sunulmasının ardından
delegelerin faaliyet üzerine değerlendirmelerine geçildi. Bu kapsamda Erzurum D.O. Başkanı Alper Eminoğlu, Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı
Emel Eroğlu, İstanbul D.O. Başkanı
Murat Ersoy, Adana D.O. Başkanı Fa-

tih Güler, Hatay D.O. Başkanı Nebil
Seyfettin, Antalya D.O. delegesi Caner
Güleç, Mersin D.O. delegesi Tuncer
Taşkın, Mersin D.O. delegesi Muharrem Armutlu, İstanbul D.O. delegesi
Mustafa Düğencioğlu, İstanbul D.O.
delegesi Rıfat Yüzbaşıoğlu, İzmir
D.O. delegesi İlkay Karademirci, >
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14. Dönem Genel Saymanı Ufuk Aralp
da bu dönem görevini devredenler
arasındaydı.

İstanbul D.O. delegesi Serdar Sıralar,
Kocaeli D.O. delegesi Engin Tokmak,
Adana D.O. delegesi Hasan Yaman ve
İzmir D.O. delegesi Tümay İmre söz
alarak faaliyet üzerine eleştiri ve değerlendirmelerini dile getirdiler.
Eleştirileri yanıtlamak üzere tekrar
kürsüye gelen Genel Sekreter Tarık
İşmen gelen eleştirilerin birbiriyle çok
çelişen ifadeler içerdiğini öne sürdü ve
özellikle yeni Yönetmelik’le ilgili olarak
sermaye dernekleriyle işbirliği yapılMerkez Yönetim Kurulu
adayları

Genel Kurul TDB’nin en yüksek organı. Burada alınan kararlar görev süresi boyunca Merkez Yönetim Kurulu’na rota çiziyor.

masının önerilmesinin vahim bir hata
olduğunu söyledi.
Genel Başkan Prof.Dr. Taner Yücel
de birçok genel kurul yaşadığını ama
15. Olağan Genel Kurul’da delegelerin yoğun ilgi içerisinde konuşulanları
dinlemesi ve sorunlara yakın ilgi göstermesinin mesleğin geleceği açısından kendisini ümitvar kıldığını ifade
etti. Yücel’in konuşmasının ardından
çalışma raporu, mali rapor ve Merkez
Denetleme Kurulu raporları oylandı ve
her biri oybirliğiyle kabul edildi.
15. dönem tahmini bütçesinin Genel
Sayman Ufuk Aralp tarafından okunup oybirliğiyle kabul edilmesinin ar-

(seçilenler kalın yazılmıştır)

Taner Yücel
Serdar Ak
Mehmet Ağaoğlu
Ali Gürlek
Yeşim Saraç
Tuncay Seven
İrfan Karababa
Zehra Nilgün Özyuva
Lütfi Gündoğdu
Yusuf Kılıç
Kadir Tümay İmre
Mustafa Düğencioğlu
Gökmen Kenan Özdal
Mustafa Yıldız
Mehmet Murat Öztürk
İlkay Karademirci Ükü
Tuncer Taşkın
Gülsüm Ak
Mehmet Sıddık Patnos
Tülay Tacettinoğlu
Mehmet Caner Güleç
Tayip Turan Ekinalan

Yüksek Disiplin Kurulu
adayları
(seçilenler kalın yazılmıştır)

Turhan Atalay
Bahaettin Dağlıoğlu
Ufuk İşman
Bülent Çelik
Hüseyin Cahit Onur
Ali İrfan Köseoğlu
Muammer Ertan
Uğur Yapar
İsmail Kurtuluş
Köksal Beydemir
Serdar Çintan
Reyhan Karaaslan
Tanju Korkmaz
Sevgi Hüşan
Cumali Demirel
İrfan Okta
Ahmet Örmeci
Özcan Serin

dından çeşitli konularda Genel Kurul’a
sunulan önergeler görüşüldü ve önemli
bir bölümü oybirliğiyle kabul edildi.
Genel kurul’un tamamlanmasına
doğru Divan Kurulu’na iki aday listesi
sunulduğu görüldü.
Yüksek Disiplin Kurulu
Başkanı Atalay: Disiplin
soruşturmaları hızla artıyor
Dilek ve temenniler bölümünde söz
alan TDB Yüksek Disiplin Kurulu
Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay YDK
çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek artan
disiplin soruşturması sayısının azaltılabilmesi açısından önerilerini Genel
Kurul’la paylaştı.
10 Mayıs 2015 Pazar günü yapılan
seçim sonucu Prof.Dr. Taner Yücel
Başkanlığındaki listenin seçimi kazandığı, diğer listeden iki meslektaşımızın
da Merkez Yönetim Kurulu’na seçildiği
<
görüldü.
Merkez Denetleme Kurulu
adayları
(seçilenler kalın yazılmıştır)

Metin Aktan
Ufuk Aralp
Ece Eden
Mithat Baklacı
Nimet Bayraktar Erdinç
Serdar Sıralar
Hasan Ergin Kuyumcu
Fatih Sakar
Mehmet Hamza Halıcı
Hüseyin Öney
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TDB 15. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi:

‘ Toplumun sağlık hakkına
sahip çıkmaya devam edeceğiz’
M
esleki çalışma alanımızı düzenleyen Ağız Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının
uzun süren haklı mücadelesine rağmen 3 Şubat 2015 tarihinde yayımlandı.
Yönetmelikle birlikte; meslek dışı
sermayenin
dişhekimliği
hizmeti
sunulan sağlık kuruluşlarına ortak
olmasının önü açılmış, böylece mesleğin asıl sahipleri olan dişhekimleri
devre dışı bırakılmış ve dişhekimlerinin işçileşme sürecine yeni bir halka
daha katılmıştır.
Ayrıca, Yönetmelik kendi emeğiyle
ayakta durmaya çalışan dişhekimlerinin muayenehane açma koşullarını daha güç hale getirmiştir. Kamuda çalışan ve sayıları hızla artan
dişhekimleri de performans uygulaması adı altında ağır koşullarda ça-

lıştırılarak tükenmişlik sendromuna
mahkum edilmekte ve özlük haklarında kayıplara uğramaktadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla
2003 yılından beri uygulanan sağlık
politikaları hem hizmet veren sağlık
çalışanlarında hem de hizmeti alan
bireylerde olumsuz sonuçlar doğurmuştur.
2003’te 15 olan dişhekimliği fakültesi sayısı 2015 yılında 63 olmuş ve her
yıl 3 binin üzerinde dişhekimi mezun
olmaya başlamıştır. Plansız yapılan
bu popülist girişimler dişhekimliği
eğitiminin kalitesinin düşmesine dolayısıyla halkın nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti alamamasına sebep olacaktır.
Yaşanan bu olumsuz gelişmeler siyasi erkin meslek örgütlerini yok sayan anlayışının açık bir göstergesidir.
7 Haziran 2015’te yapılacak genel
seçim ve beraberinde tartışılan ‘baş-

kanlık sistemi’ siyasi ve toplumsal
kutuplaşmayı
derinleştirmektedir.
Demokrasinin sürekli kan kaybettiği, adalet ve hukuka olan güvenin
her geçen gün azaldığı, üniversitelerin bilimsel özerkliğinin tartışıldığı, medya bağımsızlığının siyasi
ve ekonomik baskı altında olduğu,
belli yaşam biçimlerinin dayatıldığı,
kadınlara yönelik şiddetin ve ayrımcılığın arttığı bir ortamda tartışılması gereken başkanlık sistemi değil
tüm toplum katmanlarının katıldığı
sivil, özgürlükçü, demokratik yeni
bir anayasa hazırlığıdır.
Türk Dişhekimleri Birliği, meslek örgütü olarak; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, barış
ve emekten yana taraf olmaya, bugüne kadar olduğu gibi diğer meslek
örgütleriyle birlikte mücadele etmeye
ve toplumun sağlık hakkına sahip
çıkmaya devam edecektir.

Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Fatih Güler:

‘TDB Eğitim Akademisi
çok yerinde bir karar’

Genel Kurul nasıl geçti sizce?
15. Genel Kurul son derece demokratik
bir ortamda geçti. İki ayrı grubun ortaya
çıktığı Genel Kurul’da meslek örgütümüzün tahammül ve hoşgörüsünün geliştiğini, birbirimize karşı saygı çerçevesinde
belli oranda eleştiri yapabildiğimizi görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.
Tartışmalar belli bir düzeyin altına inmedi, ufak tefek gerginlikler olsa da bunlar
son derece normal bence.
Biz özellikle sekiz dalda uzmanlık ve
çekirdek eğitim programının sakıncala-

rı üzerinde durduk. Burada, uzman olmayan dişhekimlerinin çalışma alanının
daraltılamayacağına, aksine dişhekimliği
eğitiminin yeni yöntem ve teknolojilerle
sürekli güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmamız lazım. Mezuniyet sonrası
da becerisinin güçlendirmesi gerektiğine
inanıyoruz; TDB’nin bu konuda eğitim
akademisi kurmuş olması ve yetkinlik
programlarını başlatmak istemesi son derece mantıklıdır.

Bu konuda bazı eleştiriler de
aldı TDB...
Bu, dişhekimliği fakültelerinin verdiği
eğitimin yerini alma mücadelesi değildir,
meslek geliştirme programlarıdır. Bu konuda tepki gösteren arkadaşlarımın duy-

gusal davrandığını düşünüyorum. Bize
karşı haksızlık yapıyorlar, piyasa koşullarını yeterince bilmiyorlar.

Yeni oluşacak TDB yönetiminin
hangi politikalara ağırlık
vermesi gerekiyor sizce?
Bu bahsettiğim konulara ek olarak Atom
Enerjisi Kurumu röntgen lisansıyla ilgili
olarak beş yıllığına meslektaşlarımızdan
1500 TL istiyor. Mutlaka kendileriyle
görüşüp bu rakamın aşağı indirilmesiyle ilgili çalışma yapılmalıdır. İkinci
konu da yeni Yönetmelik’le ilgili olarak
Danıştay’ın verebileceği kısmi iptal kararlarını da göz önünde bulundurarak
Bakanlıkla tekrar görüşüp bunun uygulanabilir hale gelmesini sağlamak lazım. <
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İstanbul Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Aret Karabulut:

‘Sermayeye göz yummayı
kabul edemeyiz’

Genel Kurul’u kısaca
değerlendirebilir misiniz?
Biliyorsunuz bu Genel Kurul’umuzu
Yasamızdaki değişikliğin gecikmesinden
dolayı normalden altı ay sonra gerçekleştirebildik. Son bir iki genel kurula göre
biraz daha heyecanlı bir genel kurul gördük burada.
Var olan yönetim tarzına karşı olduğunu söyleyen bazı arkadaşlarımız çıktı
ama net olarak neye karşı çıktıkları pek
anlaşılamadı diye düşünüyorum. Bizim
bazı ilkelerimiz var; reklam konusunda,
sermayenin sağlık mesleklerindeki yeri
konusunda bu arkadaşlarımızla farklı
düşündüğümüzü gördük. Biz yıllardan

beri meslek dışı sermayenin sağlık alanına girememesi gerektiğini savunuyoruz.
Sermayenin girmiş olduğu yerde sağlığın
piyasa koşullarının insafına terkedileceğini söylüyoruz.
İki gün önce Sağlık Bakanı’nın bir açıklamasını gördük. Diyor ki “dişhekimliğiyle ilgili bir hizmet satın alınacaksa bu
ağız diş sağlığı merkezlerinden alınmalı”.
Yeni yönetmelikte tarif edilen kuruluşları söylüyor doğrudan. Sermayeye verilen
sözlerin yerine getirilmeye başlandığını
görüyoruz. İşte biz bu noktada hekim
emeğinin yanında duruyoruz.

TDB Sağlık Bakanlığı’yla daha
iyi geçinseydi bunlar
olmayabilirdi şeklinde bir
görüş de var; ne dersiniz?
Hükümet sadece bu alanda değil hiçbir

alanda kimsenin taleplerini dinlemedi,
ya da sadece dinler gibi yapıp sermeyenin istediğini yaptı. Sağlık Bakanlığı’na
da diğer kurumlara da kaç kere gidildiği, kapılarının aşındırıldığı biliniyor. Biz
İstanbul’da şunu da yaptık; Oda genel
kurulunda yarıştığımız, hükümete yakın
gruptaki arkadaşlarımıza dedik ki “bakın
bu tüm dişhekimliğinin sorunu, buradaki yanlışlıklara beraber dur diyelim”. Fakat Türkiye’nin genel iklimi bu, ortak bir
şey üretmek mümkün değil.
O nedenle, sanki sizi dinlemeye açık
bir yapı var da biz bunlarla hiç konuşma
girişiminde bulunmadan eylem yolunu
seçmişiz gibi değerlendirmelerin gerçeklikle ilgisi yok. Bütün bu yollar denendi
ama biz dinlenmediğimizi görünce demokratik haklarımızı kullanmak zorundayız ve sonuna kadar da kullanacağız.

Konya Dişhekimleri Odası Başkanı Nejdet Güz:

‘Mesleğimizin kazanımları
açısından bakmamız lazım’

Genel Kurul nasıl geçti sizce?
Son yıllarda kanımca en olgun en demokratik genel kurulu geçirdiğimizi düşünüyorum. Bir önceki dönemde yeterli
rekabet yoktu, heyecan da yoktu. Daha
önceki seçimlerde ise ilgi vardı ama kırıcı tartışmalar da vardı. Bugün gelinen
bu aşamayı kurumumuz adına olumlu
buluyorum.
Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı sekiz
dalda uzmanlık meselesi bunların en
önemlilerinden biriydi. Burada Sağlık
Bakanlığı’nın öncelikle dört dalda uzmanlık çıkarılmasını teklif ettiği, TDB’ye
eğer siz bunu iki dalda diye diretirseniz
biz de sekiz dalda çıkarırız dendiği söy-

leniyor. Bu konuda TDB adına bir kayıp
görüyorum.

yoruz. Bu bizim açımızdan üzücü bir
konu.

Yani ‘TDB iki dalda ısrar etti,
o zaman biz de sizin inadınıza
sekiz dalda çıkarıyoruz’ mu
demişler?
Aktarılanlar öyle. Sağlık Bakanlığı’nın
uzmanlığı ittifakla dört dalda çıkaralım diye öneri getirdiği ama TDB’nin
iki dalda ısrar etmesi sonucunda Sağlık
Bakanlığı’nın da kendi başına sekiz dalda çıkarıldığı idda ediliyor.
Bunun dışında geçtiğimiz dönemde
FDI Kongresi’nin Türkiye’de yapılması
MYK adına başarıdır, bu konuda arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.
Sağlık Bakanlığı’yla yürütülen diyaloglarda son yıllarda hep TDB’nin
bir kazanım sağlayamadığını, Sağlık
Bakanlığı’nı etkileyemediğini görü-

Ne yapılması lazım Sağlık
Bakanlığı’nı etkilemek için?
Yapacağımız açıklamalarda, konuşmalarda hükümetin genel politikasına eleştiri yerine mesleğimize özgü konuları
eleştirelim, biz muhalefet partisi değiliz,
meslek örgütüyüz. Öncelikle mesleğimizin kazanımları, ihtiyaçları açısından
bakmamız lazım.
Elbette her tarafın kendine özgün bir
yaklaşım açısı olacaktır. Sağlık Bakanlığı
sermayenin %49 olmasını bastırıyorsa
çeşitli pazarlıklarla %30’a çekilebilir,
%25’e çekilebilir. Yani bir şekliyle mutlaka bir pazarlık konusu olması lazım.
Biz kesinlikle sermayeyi istemiyoruz
diye gemileri yakmanın çok akılcı bir
yol olmadığını düşünüyorum.
<
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15.Dönem

TDB Merkez Yönetim,
Yüksek Disiplin ve Merkez Denetleme Kurulları

TDB Merkez Yönetim Kurulu
Prof.Dr. TANER YÜCEL / Genel Başkan
1950’de Polatlı’da doğdu. 1975’te Marmara
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1977 yılında İstanbul
Ü.D.F. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim
Dalı’nda asistanlığa başladı. 1980’de Dr.Med.
Dent., 1984’te Doçent ve 1989’da Profesör ünvanı aldı. 2004-2010 yılları arasında İstanbul
Ü.D.F. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim
Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. 1998-2002
arasında İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı,

2002-2006 arasında Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanvekili ve 2010-2012, 2012-2015
dönemlerinde Genel Başkan olarak görev yaptı.
2002 yılından bu yana TDB Dış İlişkiler Komisyonu üyesi olan Yücel, 2005-2011 yılları arasında Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) Bilim
Komitesi’nde görev aldı ve 2013’te de ERO Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Dr. SERDAR AK / Genel Başkan Vekili
1965’te Adana’da doğdu. Ankara Ü.D.F.’nden
1988’de mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Ü.D.F.’nde
kurucu öğretim elemanı olarak göreve başladı. 1994 yılında aynı fakültenin Ağız Diş Çene
Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda
doktorasını tamamladı. Adana Dişhekimleri
Odası’nda 2002-2004 döneminde Yönetim Ku-

rulu üyesi, 2010-2012 döneminde İkinci Başkan
olarak görev yaptı. Nisan 2012’de Adana Dişhekimleri Odası Genel Sekreterliği’ne seçilen Ak,
2012-2015 döneminde TDB Merkez Yönetim
Kurulu üyesiydi. 1996’dan bu yana Adana’da
serbest dişhekimi olarak çalışan Dr. Serdar Ak,
evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİ GÜRLEK / Genel Sekreter
1967’de İskenderun’da doğdu. 1989’da İstanbul Ü.D.F.’nden mezun oldu. İstanbul Dişhekimleri Odası’nda İlçe Temsilcisi, İlçe Temsilcileri Komisyonu üyesi, Yönetim Kurulu üyesi
ve 2002-2004, 2004-2006 dönemlerinde de Genel Sekreter olarak görev yaptı. 2006-2008 ve
2008-2010 dönemlerinde, TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesiydi. 2006 yılından beri TDB
Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu

Başkanlığı görevini yürütmektedir. TDB Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı, FazII Projesi
ve Genel Sağlık-Ağız Diş Sağlığı İlişkisi konusunda Farkındalık Projesi Koordinatörü olarak
görev yaptı. Halen SGOP Koordinatörü olarak
çalışmaktadır. TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. İstanbul’da serbest dişhekimi olarak çalışan
Gürlek evli ve bir çocuk babasıdır.

YEŞİM SARAÇ / Genel Sayman

1967’de Adapazarı’nda doğdu. İlk, orta ve
lise eğitimimi Adapazarı’nda tamamladıktan
sonra 1989’da Gazi Ü.D.F.’nden mezun oldu.
Adapazarı’nda serbest dişhekimi olarak meslek
hayatına başlayan Saraç, 2000 yılında Sakar-

ya Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi
olarak, 2003-2007 yılları arasında ise Sakarya
Dişhekimleri Odası Başkanı olarak görev yaptı.
Halen mesleğini serbest dişhekimi olarak sürdürmektedir.

MEHMET AĞAOĞLU

1980’de Kahramanmaraş’ta doğdu. 2003’te
Ankara Ü.D.F.’nden mezun oldu. 2005 yılında
Kahramanmaraş’a dönerek serbest dişhekimi olarak çalışmaya başladı. Kahramanmaraş
Dişhekimleri Odası Denetleme Kurulu’nda ve

TDB delegasyonunda görev aldı. 2013 yılı Çukurova Dişhekimliği Günleri (ÇUDİG) Kongre
Genel Sekreterliği’ni yürüttü. Amatör fotoğrafçılık ve profesyonel olarak atıcılık sporu ile uğraşmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

MUSTAFA DÜĞENCİOĞLU
1952’de Kayseri’de doğdu. 1978’de Hacettepe
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1981’den itibaren
İstanbul’da serbest dişhekimi olarak çalışmaya başladı. İki dönem TDB Merkez Denetleme
Kurulu üyesi, 1992 -1994 dönemi İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi, 20062008, 2008-2010 dönemlerinde İstanbul Dişhe-

kimleri Odası Başkanı, 2010-2012 döneminde
ise TDB Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak
görev yaptı. Birçok TDB bilimsel kongresinde
başkanlık, genel sekreterlik ve komite başkanlığı görevlerinde bulundu. Bir kız çocuğu babasıdır.

LUTFİ GÜNDOĞDU

1958’de Sivas’ta doğdu. 1984’te Marmara
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1984’ten itibaren
İstanbul’da serbest dişhekimi olarak çalışmaya
başladı. Birçok demokratik kitle örgütünde yönetici olarak görev aldı.

İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
üyesi ve TDB delegesi olarak görev yaptı. Halen
İstanbul’da serbest dişhekimi olarak çalışan ve
İDO İlçe Temsilciliği görevini sürdüren Gündoğdu evli ve üç çocuk babasıdır.

İRFAN KARABABA
1972’de Denizli’de doğdu. 1994’te Gazi
Ü.D.F.’nden mezun oldu. Daha sonra Anadolu
Üniversitesi Sağlık Kurum İşletmeciliği ve İşletme bölümlerini bitirdi. Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim ve Organizasyon üzerine yüksek lisans yapmaktadır.
1994 yılından itibaren serbest ve kamu dişhekimi olarak çalıştı. Denizli Dişhekimleri Odası’nda

iki dönem Başkan Vekili, üç dönem de Başkan
olarak görev yaptı. TDB Özlük Hakları Komisyonu ve TDB Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin
Sunumu ve Finansmanı Komisyonu’nda görev
aldı. 2012-2015 döneminde TDB Merkez Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Halen Denizli Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışmakta olan Karababa evli ve iki çocuk babasıdır.

GÖKMEN KENAN ÖZDAL

1970’te Elazığ’da doğdu. 1992’de Hacettepe
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1992 yılında İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kurum hekimi olarak atandı. 2011 yılından itibaren serbest dişhekimi olarak çalışmaya başladı.

1998 yılında Malatya Dişhekimleri Odası Genel
Sekreteri oldu, Oda’da dört dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Başkanlık görevlerinde
bulundu. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
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ZEHRA NİLGÜN ÖZYUVA

1962’de Erzincan’da doğdu. 1987’de İstanbul
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 2012-2014 döneminde Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanı

olarak görev yaptı. Halen Kocaeli’de serbest
dişhekimi olarak çalışmakta olan Özyuva bir
çocuk annesidir.

TUNCAY SEVEN

1967’de Samsun’da doğdu. 1989’da Dicle
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 2004’te Anadolu
Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2000 yılından itibaren Samsun Dişhekimleri
Odası’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2006 yılında TDB 13. Uluslararası Dişhekimliği Kong-

resi Genel Sekreteri, 2006-2008 döneminde
TDB Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev
yaptı. 2012-2015 döneminde TDB Merkez Yönetim Kurulu’nda yer aldı. 1992’den itibaren
Samsun’da serbest dişhekimi olarak çalışmakta
olan Seven, evli ve bir çocuk babasıdır.

TDB Yüksek Disiplin Kurulu
Prof.Dr. TURHAN ATALAY
1945’te İstanbul’da doğdu. 1969’da İstanbul
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1972’da Atatürk
Ü.D.F.’nde asistanlığa başladı. 1984’te Marmara
Ü.D.F. Tedavi Anabilim Dalı, Oral Diagnoz ve
Radyoloji Bilim Dalı’nda doçent oldu. 1990’da
profesör unvanı aldı. İstanbul Dişhekimleri Odası’nda 1992-1996 arası Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı olarak,

1998-2002 arası Disiplin Kurulu Başkanı, 20022004 ve 2006-2012 arası da Denetleme Kurulu
Başkanı, 2012-2015 döneminde de TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
1986’dan bu yana TDB Dişhekimliğinde Klinik
dergisinin yayın kurulu üyesidir. Mesleğini serbest dişhekimi olarak sürdüren Atalay, evli ve iki
çocuk babasıdır.

BÜLENT ÇELİK

1955’te Ankara’da doğdu. 1977’de İstanbul
Ü.D.F.’nden mezun oldu. İstanbul Dişhekimleri
Odası Disiplin Kurulu’nda 1996-2002 arası Raportör, 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010 dö-

nemlerinde de Başkan olarak görev yaptı. 20122015 döneminde TDB Yüksek Disiplin Kurulu
üyesi oldu. Halen serbest dişhekimi olarak çalışmakta olan Çelik, evli ve iki çocuk babasıdır.

BAHAETTİN DAĞLIOĞLU

1961’de Balıkesir’de doğdu. 1983’te Atatürk
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 6. Dönem Balıkesir
Dişhekimleri Odası Genel Sekreterliği, 7-8-9.
ve 13-14. dönemlerde ise Balıkesir Dişhekimle-

ri Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Mesleğini
Balıkesir’de serbest dişhekimi olarak sürdürmektedir.
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MUAMMER ERTAN

1952’de Çarşamba’da doğdu. 1976’da Marmara
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1976-2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda görev aldı. Samsun
Dişhekimleri Odası’nda 1992-1994 döneminde
Başkanvekili, 1994-1996 döneminde Yönetim

Kurulu üyesi, 1996-1998 döneminde de Başkan
olarak görev yaptı. 2000-2004 ve 2012-2015 dönemlerinde TDB Yüksek Disiplin Kurulu’nda
yer aldı. Halen mesleğini serbest dişhekimi olarak sürdüren Ertan, evli ve iki çocuk babasıdır.

UFUK İŞMAN
1963’te Kayseri’de doğdu. 1986’da İstanbul
Ü.D.F.’nden mezun oldu. Antalya Dişhekimleri Odası’nda bir dönem Disiplin Kurulu üyesi,
iki dönem Yönetim Kurulu üyesi, üç dönem
Oda Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Antalya Dişhekimleri Odası Dergisi’nin kurucusu
olan İşman, TDB 10. Uluslararası Dişhekimli-

ği Kongresi’nde de Genel Sekreterlik görevinde bulundu. TDB Yüksek Disiplin Kurulu’nda
2010-2012 döneminde üye, 2012-2015 döneminde de raportör olarak görev aldı. Halen
mesleğini Antalya’da serbest dişhekimi olarak
sürdüren İşman, evli ve bir çocuk babasıdır.

ALİ İRFAN KÖSEOĞLU

1935’te Denizli’de doğdu. 1959 yılında İstanbul Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1961-1964 arasında Münih Üniversitesi ve Münih Amerikan
Hastanesi’nde görev yaptı. 1964’ten bu yana

Tekirdağ’da serbest dişhekimi olarak çalışmaktadır. Edirne ve Tekirdağ Dişhekimleri Odalarında Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulunan
Köseoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

İSMAİL KURTULUŞ

1963’te Aydın’da doğdu. 1988’de Atatürk
Ü.D.F.’nden mezun oldu. Mezuniyetinden bu
yana Aydın’da serbest dişhekimi olarak mesleğini sürdürmektedir. 2004 yılından bu yana

Aydın Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu’nda
görev yapmakta olan Kurtuluş, evli ve iki çocuk
babasıdır.

HÜSEYİN CAHİT ONUR

1948’de Trabzon’da doğdu. 1971’de İstanbul
Dişhekimliği Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.
1974-1980 yılları arasında Almanya, Siegen’de
dişhekimi olarak çalıştı. 1990-1992 yılları arasında Edirne Dişhekimleri Odası Başkanı,

1998-2000 yıllarında iki dönem Başkanvekili,
2002-2006 yılları arasında üç dönem TDB Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
1980’den bu yana Edirne’de serbest dişhekimi
olarak çalışan Onur, evli ve iki çocuk babasıdır.

UĞUR YAPAR
1963’te İzmir’de doğdu. 1987’de Ege
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1994-1996, 19961998, 2000-2002, 2002-2004, 2004-2006 dönemlerinde İzmir Dişhekimleri Odası’nda
Yönetim Kurulu üyesi, 2002-2004 döneminde
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi, 1995’te

Ulusal TDB Kongresi Mali Komite Başkanlığı,
2002’de TDB 9. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi Sosyal Komite Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen İzmir Eğitim Diş Hastanesi’nde
çalışmakta olan Yapar, evli ve bir çocuk babasıdır.
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TDB Merkez Denetleme Kurulu
METİN AKTAN

1954’te Eskişehir’de doğdu. 1979’da İstanbul
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1982’de serbest dişhekimi olarak çalışmaya başladı. 1996-2006
arasında Eskişehir Dişhekimleri Odası Yöne-

tim Kurulu üyesi olarak, 2006 sonrasında dört
dönem de Başkan olarak görev yaptı. Halen
Eskişehir’de serbest dişhekimi olarak çalışan
Aktan, evli ve bir çocuk babasıdır.

UFUK ARALP
1974’te
Sakarya’da
doğdu.
Hacettepe
Ü.D.F.’nden 1998 yılında mezun oldu. Sakarya
Dişhekimleri Odası’nda 2002-2004 döneminde
Yönetim Kurulu üyesi, 2006-2008 döneminde
Genel Sekreter-Başkan, 2008-2010 döneminde
Başkan olarak görev yaptı. 2010-2012 dönemin-

de TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve 20122015 döneminde TDB Genel Saymanı olarak
görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Aralp,
halen Sakarya’da serbest dişhekimi olarak çalışmaktadır.

MİTHAT BAKLACI

1967’de Hatay’da doğdu. 1996’da Ankara
Ü.D.F.’nden mezun oldu. 1997 yılından bu
yana Hatay Dişhekimleri Odası’nda çeşitli ku-

rul ve komisyonlarda görev alan Baklacı evli ve
iki çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Arapça
bilmektedir.

Prof.Dr. ECE EDEN
1988’de Ege Ü.D.F.’nden mezun oldu. 2000 yılında pedodonti doçenti, 2006’da ise profesör
oldu. 2000-2002 ve 2008-2010 dönemlerinde
TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2012-2014 döneminde
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu’na

seçildi. “Travmatik Dental Yaralanmalar - El
Kitabı”nın yaptığı Türkçe çevirisi 2014 yılında
yayımlandı. Halen Ege Ü.D.F. Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Eden,
bir erkek çocuk annesidir.

SERDAR SIRALAR
1965’te İstanbul’da doğdu. 1986’da İstanbul
Ü.D.F.’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul’da
serbest dişhekimi olarak çalışmaya başladı. İstanbul Dişhekimleri Odası’nda birçok komisyonda çalıştı. Oda’nın yayın organı Dergi’de
‘OralMoral’ başlığı altında 17 yıl boyunca yayımlanan yazılarını daha sonra aynı adlı kitap-

ta topladı. Meslek sorunlarıyla ilgili birçok kısa
mizah filmi yapan Sıralar, 2010 yılından bu
yana Türkiye’nin dört bir yanında “Dişhekimi
olmak” adlı bir stand-up gösterisini meslektaşlarına sunmaktadır. Aynı sunumun kısa bir
versiyonunu da Berlin’de İngilizce olarak gerçekleştiren Sıralar, bir çocuk babasıdır.
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Utku Ş. Yavuz*

Çene tremoru uykuda bruksizmin
erken teşhisinde kullanılabilir mi?

U

ykuda bruksizm en yaygın çene hastalıklarından biridir. Bruksizm, hastaların uyku
sırasında çene kaslarını istemsizce kasarak
çiğneme benzeri hareket yapmaları ile gözlemlenebilir. Hastalık birkaç aşamaya ayrılsa da, genel olarak semptomları; şiddetli baş ve çene kasları ağrısı
ile diş minesinde oluşan hasarlar olarak tanımlanabilir (Shetty ve ark., 2010; Manfredini ve ark., 2013)
(Resim 1). Ancak bu semptomlar hastalığın ileri
aşamalarında gözlemlenebilmektedir.
Hastalık bu semptomlarla teshis edilebilse de
halen nörofizyolojik kökeni hakkında belirgin bir
bulgu yoktur. Düzgün olmayan dental kontağa dayandırılan geçmiş savlar artık kabul görmemektedir
(Rugh ve ark., 1984; Clark ve ark., 1999; Manfredini
ve ark., 2013). Fakat bruksizm afferent geribildirimde oluşan fonksiyon bozuklukları ile ilişkilendirilebilir. Örneğin önceki bir çalışma bruksizm hasta-

Resim 1: Bruksizmin ilerleyen safhalarında diş minesinde oluşan

aşınma.

* Dr., Georg August Unıversıtät, Department of Orthobionic

larının ısırma kuvvetini olduğundan daha yüksek
tahmin ettiklerini ortaya koymuştur (Mäntyvaara
ve ark., 1999). Bu afferent geri bildirimin oluşturduğu algının bozulmuş olduğunu göstermektedir. Örneğin oklüzal yüzeyler arası algı eşiğinin bruksizm
hastalarında oldukça düşük olduğu, yani hastaların
ısırma kuvvetini olduğundan daha yüksek tahmin
ettikleri gösterilmiştir (Suganuma ve ark., 2007).
Bu sonuç periodontal mekanik almaçların hassasiyetinin bruksizm hastalarında daha yüksek olduğunu gösterir. Bu almaçlar masseter kasına geri
bildirim sağlayarak çiğneme sırasında önemli bir rol
oynarlar (Türker 2002; Türker ve ark., 2007). Periodontal mekanik almaçların bir diğer özelliği de,
yaklaşık 8 Hz’lik (yani saniyede sekiz kez) fizyolojik
bir sarsıya (fizyolojik tremor) katkıda bulunan periyodik motor sinir girdilerinden biri olmasıdır. Sowman, Brinkworth ve Türker’in 2006 yılında yayınladıkları çalışmalarında periodontal reseptörlerin
anestezi edilmesi ile çenedeki bu 8 Hz’lik periodik
sarsının (tremor) belirgin bir biçimde azaldığı gösterilmiştir.
Bütün bu bilgiler ışığında, Göttingen Georg-August Üniversitesi Sinir Rehabilitasyonu bölümünden Chris Laine ve arkadaşları bruksizm hastalığı
ve çene tremoru arasında doğrudan bir ilişki olabileceği ve çene tremorundaki değişimlerin bruksizm
hastalığının teşhisinde bir belirteç olabileceği öngörüsünde bulunmuşlardır.
Bu yazıda, Clinical Neurophysiology dergisinde
yayınlanan bu çalışmanın önemli sonuçlarından

Figür-2:
Resim 2: Kuvvet ölçüm düzeneği, geri bildirim ekranı
ve denek pozisyonu.

bahsederek, bruksizm teşhisinde pratik uygulamaları olup olamayacağından bahsedeceğiz (Çalışmanın ayrıntılarını için: Laine ve ark., 2014, doi.
org/10.1016/j.clinph.2014.11.022).
Burada bir parantez açarak fizyolojik tremor ve
gözlemlenmesi hakkında kısa bir bilgi vermekte yarar var. Fizyolojik tremor istemli kasılma sırasında
görülen ve yaklaşık 8-10 Hz’lik periyodik bir sarsıdır (Elble, 1986). Bu sarsı hareket kontrolünün içerisinde yer alan doğal bir fizyolojik fenomendir ve
çene kaslarında da gözlenir. Parkinson gibi patolojik durumlar hariç tremorun dışarıdan gözlemlenmesi olası değildir. Ancak istemli kasılma sırasında
kaydedilen kuvvet sinyalinin frekans tabanlı kuvvet
analizi ile gözlemlenebilir. Bu analiz sinyal içerisindeki temel frekans bileşenlerinin gücünü göstermektedir. Dolayısı ile tremor gibi temel frekanslar
frekans-güç grafiğinde birer tepe olarak görülür.
Deneyler 9 sağlıklı (24–35 yaş) ve 13 uykuda
bruksizmden muzdarip hastanın (19–29 yaş) gönüllü olarak katılımı ile gerçekleştrilmiştir. Hastalar bir
klinisyen diş doktoru tarafından muayene edilerek
bruksizm beş seviyede sınıflandırılmıştır. Seviye 1,
belirgin bir ağrının veya diş minesinde bir aşınmanın olmadığı; seviye 2, hafif ağrının rapor edildiği
fakat aşınmanın olmadığı; seviye 3, orta dereceli
ağrının ve aşınmanın başladığı; seviye 4, şiddetli
çene eklemi ağrısının rapor edildiği ve diş minesinde belirgin bir aşınmanın gözlemlendiği durumu
belirtirken seviye 5, süreğen bruksizmin yaşandığı
durumdur.
Çalışmada yüzeyel ve kas içi elektromiyografi kayıtları alınmış olsa da, bu özette çalışmanın can alıcı
sonucu olan ve klinik teşhiste pratik uygulamasının
olabileceğini düşündüğüm çene kuvveti sinyalinin
ve tremorun nasıl ölçüldüğünden bahsedelim.
Çene kuvveti üzerine ısırma çubuğu yerleştirilmiş
bir kuvvet sensörü tarafından kaydedilmiştir. Isırma
çubuğu her hasta için hazırlanan dental kalıp materyali ile kaplanarak, çenenin sabit bir şekilde tutarlı
bir ısırma kuvveti oluşturması sağlanmıştır. Hastalar dental koltuğa baş pozisyonları sabit fakat rahat

Resim 3: Örnek kuvvet sinyali. Grinin farklı tonlarında boyanmış kısımlar
kuvvet profilinin çıkan ve düşen fazlarını göstermektedir

ve yüzleri geri bildirim ekranına dönük bir biçimde
oturtulmuşlardır. Bu pozisyondaki hastalardan istenen, önlerindeki ısırma çubuğunu izometrik olarak
(çene açıklığı değişmeden) ısırarak ekranda oluşan
kuvvet sinyalini verilen örnek kuvvet profilinin üzerinden geçecek şekilde ayarlamaları ve bunu beş kez
tekrarlamalarıdır (Resim 2). Üçgen şeklindeki her
bir kuvvet profili (Resim 3) 20 saniye uzunluğunda olup simetrik bir hızda yükselip alçalmaktadır
(D’Amico ve ark., 2013). Her bir hasta için kay- >
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Resim 4: Üç farklı durumda hesaplanan kuvvet güç spektrumları. Siyah çizgi kontrol grubunun sonuçlarını gösterirken gri çizgi bruksis
hastalarının sonuçlarını göstermektedir. Boyalı alan fiztolojik tremora ait karakteristik frekans bandını göstermektedir.

dedilen ham kuvvet sinyali elektriksel gürültüden
band geçiren filtre ile (1-50Hz) arındırıldıktan sonra sinyalin güç spektral yoğunluğu Welch methodu
ile hesaplanmıştır. Bu, daha önce de bahsettiğim
gibi sinyalin gücünün frekans tabanında dağılımını
gösteren matematiksel bir yöntemdir. Burada ayrıntılarına girmeye gerek duymasam da, matematiksel
analiz yöntemlerine özel ilgi duyanlar için “Signal
Processing First” kitabını önerebilirim (McClellan,
Schafer ve Yoder, 2003).
Çalışma oldukça ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Öncelikle mutlak ısırma kuvvetine bakıldığında hastalar ile sağlıklı bireyler arasında bir fark
olmadığı görülmektedir. Oysa buna karşın kuvvet
sinyali içerisindeki fizyolojik tremora karşılık gelen
6-10 Hz aralığındaki sarsının hastalarda belirgin
ve tutarlı bir şekilde yüksek olduğu görülmektedir
(Resim 4a). Daha da önemlisi sonuçlar bruksizm
hastalarında gözlenen bu aşırı tremorun hastalığın
seviyesinden bağımsız olarak bütün bruksizmlerde
gözlendiğini göstermektedir.
Güç spektrumu kuvvet profilinin iki farklı kısmında incelendiğinde daha da anlamlı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Isırma kuvvetinin giderek azaldığı (çene açma), kuvvet sinyalinin düşen kısmında,
hasta ve kontrol bireyleri arasında gözlenen farkın,
kuvvetin yükselen kısmında (ısırma kuvvetinin yavaşça arttığı) gözlenenden iki kat daha fazla olduğu
görülmektedir (Resim 4b ve 4c). Aynı gruplar içerisinde bu iki faz arasındaki tremor genlikleri karşılaştırıldığında, bruksizm hastalarında, kuvvetin yükselen fazındaki tremor genliğinin düşen fazındakinin
%66’sı kadar olduğu görülmektedir. Oysa bu fark
kontrol grubunda ortadan kalkmaktadır.
Öyle görülüyor ki özellikle çene açma sırasında
ortaya çıkan kontrol kaybı bruksizm hastalığında
belirgin bir semptom olarak ortaya çıkmaktadır.
Ancak burada şu soru akla gelebilir: Bu asimetrik
kontrol bozukluğu bir teşhis parametresi olarak
kullanılabilecek kadar tutarlı sonuç vermekte midir?

Laine ve arkadaşları tüm denemelerin %81’inde tremor genliğinin, çene açma fazında daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Bu aynı zamanda farkın
tutarlı olduğunu göstermektedir.
Peki bruksizm hastalarında, özellikle çene açma
fazında görülen, olağan dışı bir şekilde artan fizyolojik tremorun arkasında yatan yapısal veya sinirsel
bozukluk ne olabilir? Dahası bu patolojik durumu
hastalığın sendromlarından biri olarak kabul ederek
erken tanıda kullanabilir miyiz?
Sonuçlar bruksizm hastalarının çene kaslarında
kontrolün açık bir şekilde sekteye uğradığını göstermektedir. Dahası bruksizmli hastalarda artan çene
fizyolojik tremoru, maseter kası motor sinirlere gelen periodontal mekanoreseptör afferent geribildirim miktarındaki olağan dışı bir artışa işaret etmektedir. Çünkü biliyoruz ki fizyolojik tremor miktarı,
kortikal ve afferent geri bildirim girdilerinin koordinasyonu ile sağlanan etkin kontrol sinyali ile doğrudan ilişkilidir (Erimaki ve Christakos, 1999, 2008;
Yavuz ve ark., 2015).
Bu şekilde çene kasları kontrolündeki kas iğciği
ve periodontal reseptör arasındaki koordinasyonun
bozulması kontrol sinyalindeki dalgalanmayı ve dolayısı ile fizyolojik tremor salınımını arttıracaktır. Bu
savı destekleyen sonuçlar daha önceki çalışmalarda
da gösterilmiştir. Örneğin periodontal mekanoreseptörlerin anastezisi ile çenedeki fizyolojik tremorun ortadan kalktığı gösterilmiştir (Sowman ve ark.,
2006, 2007). Başka bir çalışmada deneklerden ucuna
ağırlık asılmış bir çubuğu dişleri arasında tutması istendiğinde bruksizm hastalarının bu işi yapmak için
gerekli olan kuvveti gereğinden fazla tahmin ettikleri ve kuvvet sensörüne daha fazla yük uyguladıkları
gözlenmiştir (Mäntyvaara ve ark., 1999).
Peki bruksizm hastalarının karakteristik olarak
ortaya çıkan çene kapama (ısırma) ve açma fazları
arasındaki fark neden kaynaklanmaktadır? Büyük
bir olasılıkla, bruksizm hastalarında periodontal
mekanoreseptör etkinliği kuvvetteki düşüşü takip

edememekte ve anormal bir şekilde etkinliklerini
yüksek tutmaktadırlar. Bu durum kasın gevşeme sırasında oluşan kuvvetteki dalgalanmaların kasılma
sırasındakine oranla daha büyük olmasına neden
olacaktır (Christou ve Carlton, 2002).
Bu çalışmanın sonuçları ayrıca tremorun bruksizm hastalığının teşhisinde kullanılabilecek önemli
bir bio-işaretleyici olabileceğini göstermiştir. Dahası
tremordaki artışın hastalığın seviyesinden bağımsız
olması, yöntemin erken teşhiste yararlı olabileceğini de göstermektedir. Burada vurgulamak istediğim
diğer bir nokta veri kayıt düzeneğinin ve değerlendirmesinin basitliğidir. Öyle ki otuz saniyelik bir
çene kuvveti kaydı ve kuvvet sinyalinin spektrumunun gözlenmesi bruksis hastalığının erken teşhisini
<
mümkün kılabilir.
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1- Herpes simplex virüs tip 1 (HSV-1) in primer
enfeksiyonları için hangisi yanlıştır?
a) Erken çocukluk döneminde klinik bulgu vermez veya diş
çıkarmaya benzer ağrılı durum meydana gelebilir.
İlerleyen yaşlarda semptomlar daha ciddidir.
b) Ateş, servikal lenfadenopati, halsizlik mevcuttur.
c) Generalize bir rahatsızlık hissi mevcuttur ve dil, yanak,
gingivada veziküller vardır.
d) Tedavide antibiyotik uygulamasi etkilidir.
e) Pembe kırmızı renkte ve şişlikle karakterize gingivada yaygın
enflamasyon mevcuttur.

mekanik, kimyasal ve ısısal travmalardan korumaktır.
b) Periodontal patlar uygulandıkları bölgede ortalama 1 ay
kalmalıdırlar.
c) Periodontal patlar dişlerin üzerine oklüzyonu engellemeyecek
şekilde yerleştirilmelidirler.
d) Periodontal pat uygulaması sırasında patın diş ile flep arasına
kaçmamasına dikkat edilmelidir
7- ……… bir alet yardımıyla veya parmakla vurularak
alınan seslerin yorumlanması esasına dayanan
muayene yöntemidir. Nefes düzenindeki TME’deki
anormal tıkırtılar, klik sesleri ………….. yöntemi ile
degerlendirilir. ………. Stenon ve Wharton kanallarını
ya da enfeksiyona bağlı sinüs yollarını incelemede
kullanılır. Boşlukları tamamlayınız.
a) Oskültasyon - oskültasyon - tükrük bezi kanal sondası
b) Oskültasyon - perküsyon - labial sonda
c) Perküsyon - oskültasyon - lakrimal sonda
d) Perküsyon -transluminayon - Wharton sondası
e) Oskültasyon - perküsyon - translüminasyon

2- Aşağıdaki ortodontik apareylerin hangisi
büyümekte olan Sınıf III bireylerin erken dönem
ortodontik tedavisinde kullanılır?
a) Stöcli-Teuscher kombine aktivatör/headgear
b) Jasper Jumper
c) Twin block
d) Frankel 2
e) Reverse headgear
3- Dişin pulpasının canlılığının belirlenmesinde;
a) Radyografik muayene yapılmalıdır.
b) Perküsyon testi yapılmalıdır.
c) Vitalometrik muayene yapılmalıdır.
d) Apex locator kullanılmalıdır.
e) RVG alınmalıdır.

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi osteosarkoma için
söylenemez?
a) Kemik dokusunun malign neoplazmıdır. Varolan kemik
hastalıkları ile ilişkili olarak gelişebilir.( Paget hastalığı,
Fibrous dysplasia )
b) Parestezi, trismus, nazal veya paranazal sinüs obstrüksiyonu
eşlik edebilir.
c) Odontojenik enfeksiyonlarla karışabilir. Fibro-osseous
lezyonlar, Osteomiyelit, Osteoradyonekrozla karışabilir
d) Dişlerde mobilite (vertikal), periapikal radyolösensi (dişler
vital), sondaki molarların yer değiştirmesi, mukozada
ülserasyon görülebilir
e) Lamina dura izlenir, kök rezorbsiyonu görülmez.

4- Patolojik lezyonun tamamının değil, inceleme
amacıyla bir bölümünün çıkarılmasına ne ad verilir?
a) Sitoloji
b) Eksizyonel biyopsi
c) Aspirasyon
d) İnsizyonel biyopsi
e) Smear

9- Aşağıdaki yapılardan hangisi 1. Brankial arktan
gelişmez?
a) Maksilla
b) Mandibula
c) Temporal kemik
d) İncus
e) Stapes

5- Metal destekli seramik restorasyonlarda, metal ve
porselen ısısal genleşme katsayıları ile ilgili olarak
hangisi doğrudur?
a) Porselenin katsayısı daha büyük olmalıdır.
b) Isısal genleşme katsayı farkı 1x10-6’den büyük olmamalıdır.
c) Isısal genleşme katsayı farkı 1.7x10-6’den büyük olmalıdır.
d) Isısal genleşme katsayıları metal porselen birleşimini
etkilemez.
e) Metal ile porselenin ısısal genleşme katsayıları arasında fark
olmamalıdır.

10- Aşağıdaki durumlardan hangisi disfajinin en
önemli nedeni olarak düşünülebilir.
a) Hematemesis ve melena
b) Mide karsinomu
c) Anoreksia
d) Obstrüksiyon
e) Melena

6- Periodontal patlarla ilgili olarak yanlış olanları
işaretleyiniz.
a) Periodontal patların temel kullanım amacı operasyon
bölgesini
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ürünler / sektör haberleri
Acteon Imaging Sopro
®

PSPIX

Dijital Fosfor Plak
Tarama Cihazı

D

ental görüntülemede dünya lideri olan ACTEON®; diş
hekimlerinin kişisel konforunu
göz önünde bulundurarak, kompakt tasarımı ve kullanım kolaylığı ile birlikte pazarın en küçük
fosfor plak tarayıcısı olan yeni
PSPIX®’i geliştirdi.
Yeni PSPIX®, Click&Scan konsepti ile tamamen sezgisel hareket eder. Hekime hasta ağzının
farklı bölgelerinde rahat görüntü edinimi imkanı sağlayan 5
farklı boyuttaki sensörleri; %100
görüntü alanına sahip, kablosuz, esnek özelliği sayesinde
kolay pozisyonlandırılabilirdir.
Fosfor plak sensörünü tarayıcıya
gönderdikten sonra geniş dokunmatik renkli ekran üzerinden
bütün tarama aşamaları tam
otomatik süreçte takip edilebilmektedir.
Ürün yazılımı Sopro Imaging’
in sunmuş olduğu 2 farklı tarama modu ile hekime fast (hızlı)
ve high defination (yüksek çözünürlükte) tarama yapabilme
imkanı sunmaktadır. Hekim, zaman tasarrufu ve hız söz konusu
olduğunda fast (hızlı) modu seçebilir, net ve mükemmel kontrastlı daha detaylı görüntüler
tercih ettiğinde yazılım üzerinden kolayca erişim sağlayarak,
istediği özelliği seçebilir ve her
iki modda da saniyeler içinde
görüntüleri bilgisayar ekranında görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca renklendirme sistemi
ile cihazın herhangi bir yerine
dokunmanıza gerek kalmaksınız hangi aşamada olduğunuzu
(mavi: kullanıma hazır, pembe:

tarama yapılıyor, sarı: sensör siliniyor) takip edebilirsiniz.
İş akışını hızlandırmak ve
verimliliği arttırmak adına,
çoklu kullanım için tasarlanmıştır. Network paylaşımının yanı sıra, 10 hekime
veya iş istasyonuna tanımlanabilme
özelliğine
sahiptir.
Hekime önemli ölçüde zaman
tasarrufu sağlayan bu özellik
sayesinde sadece renkli dokunmatik ekrandan hekimin veya iş
istasyonunun seçilmesi yeterlidir,
sonrasında sensörü tarayıcıya
gönderin. Görüntü otomatik optimize edilerek saniyeler içinde
görüntü aktarımı yapılacak ve
sensör taramanın yapıldığı bölmede otomatik olarak el değmeden silinerek, bir sonraki çekime
hazır hale getirilecektir.
Yeni PSPIX® maksimum koruma sağlamak için, otoklav içinde
sterilize edilebilir opsiyonel çıkarılabilir parçaları ile de farklılık
yaratan bir tarayıcı olma özelliğine sahiptir. Ayrıca dokunmatik
ekran kalemi hijyen için ekstra
koruma sağlamaktadır. Bu özellikleri sayesinde, dişhekimlerinin
hijyen açısından beklentilerini
fazlasıyla karşılamaktadır.
Yeni PSPIX®, pratik ve hızlı Sopro Imaging görüntüleme yazılımı
ile mükemmel birlikteliği sayesinde, güvenilir bir klinik tanı için
yüksek kontrastlı, net görüntüler
üzerinde farklı araçları kullanarak çalışma imkanı sağlar.
Windows® ve Mac® işletim sistemleri ile uyumluluğu farklı işletim
sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilme özelliği sunmaktadır.
Ethernet bağlantı özelliği ile,
yazılım ve donanım tam uyumluluğu sağlanarak, problemsiz
ve hızlı bir çalışma sistemi yaratılmıştır.
Selis Dental
Tel: 0.212. 588 89 73

TYSCOR VS 2
Aspiratör

R

adyal teknolojiyi ilk kez dental aspiratör tasarımında kullanan Dürr Dental
AG, şimdi de yeni ürettiği Tyscor VS 2 'yi
piyasaya sundu.
Dakikada 600 litre hava çekme kapasitesine sahip olan Tyscor VS 2, 3 ünite
bağlanabilir ve 2 ünitede eş zamanlı kullanılabilir. Tyscor VS 2’ nin düşük ısınma
oranı ve %50 ye varan güç tasarrufu, onu
sınıfındaki diğer ürünlerden ayıran en
önemli özelliği olarak öne çıkarmaktadır.
Ayrıca özel tasarımı sayesinde yalnızca
58 dB lik bir gürültü seviyesinde çalışmaktadır.
Oldukça hafif tasarlanan Tyscor VS 2
yalnızca 11 kg ağırlığında olup en hafif
vakum ünitesi ünvanına sahip olmuştur.
35x32x43 cm.'lik ebatları ile kutu içinde
dahili olarak bulunan bir devre ile kontrol ediliyor.
Tyscor VS 2, aynı zamanda Tyscor
Pulse yazılımıyla bağlantılı kurulabilme
özelliğine sahiptir. Bu özelliği hem kullanım kolaylığı hem de arıza durumunda
teknisyenlerin uzaktan erişimine ve müdahalesine olanak sağlıyor.
Dürr Dental AG tarafından yüksek kalitede üretilen Tyscor VS 2 vakum cihazı,
yerleşim imkanı kısıtlı olan kullanıcılar
için ideal bir tasarımdır. Kolay taşınabilirliği ve çok düşük aspiratör sesi ile
tasarlanmış olup, tak ve çalıştır sistemine
sahiptir.
Dürr Dental

Tel: 0.542.534 07 26

"Dergimizin 147. sayısında 67. sayfada
yayımlanan Voco firmasına ait ilanda
eski bir dökümanın kullanılması sonucu
distribütör olarak İlkay Dental firmasının
ismi yer almıştır.
Düzeltir, her iki firmadan da özür dileriz."

80 TDBD bulmaca

10 kişiye
3M ESPE

147. sayının çözümü
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ABD'li film yönetmeni • Önce olma
anlamı katan ön ek 4. Sürekli olarak itmek, kakmak • Türkiye İstatistik Kurumu'nun eski adı (kısaltma) •
'Çizme' ülkesinin halkı 5. John ... Passos (1896-1970), ABD'li romancı • Matbaacılıkta bilgisayardan doğrudan
kalıba pozlama sistemi (kısaltma) •
... cetveli, çarpım tablosu • Chris ...,
The Road To Hell albümüyle bilinen
Britanyalı rock şarkıcısı 6. Türkiye'de
standartları düzenleyen kurum (kısaltma) • Fena değil anlamında kullanılan bir söz • Dönüş, geri gelme •
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Restoratif Kompozit
Dolgu Materyali
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SOLDAN SAĞA
1. Geçtiğimiz 8 Mayıs'ta yitirdiğimiz,
tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen • ... Voight, Eve Dönüş'le 1978
Oscar ödülünü kazanan ABD'li aktör
• Robert Altman'ın 1970 yapımı savaş
komedisi filmi 2. Jüpiter • Behiye ...,
geçtiğimiz 31 Mayıs'ta yitirdiğimiz
Türk Sanat Müziği solisti • ... Fisher
(1906-2002), çocuk kitaplarıyla tanınan ABD'li yazar 3. Antalya'nın 30
km kuzeybatısında mağara • İhtiras
Tramvayı ve Rıhtımlar Üzerinde gibi
başyapıtlarıyla tanınan Rum asıllı

2

1

Filtek
Bulk Fill
Posterior
Doğru yanıtı 28 Ağustos 2015
akşamına kadar 0.212.327 84 43 nolu
faksa ya da sayfayı tarayarak
nisaniletisim@gmail.com adresine
(konu kısmına ‘bulmaca’ yazarak)
gönderen okuyucularımız arasından
yapacağımız çekilişle 10 okuyucumuz
3M ESPE ’den Filtek Bulk Fill Posterior
(numune boyu) kazanacak.
Hediyeleriniz kargoyla adresinize
teslim edilecek.
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147. sayı
armağan
kazananlar
• Andaç Doğan
İzmir
• Nurhan Evgin
Bursa
• Nurcan Kamış
Ankara
• Derya Kuru
Aydın
• Ahmet Örmeci
Isparta
• Zeynep Ece Serol
Bursa
• Güneş Uz
İzmir
• Sabahattin Ülger
Antalya
• Zehra Yılman
Bursa
• Esin Can Yüksel
Isparta

Tersi, helyumun simgesi 7. Silah, teçhizat ve malzeme imalatıyla görevli
devlet kuruluşu (kısaltma) • Suzanne
..., ABDli folk rock şarkıcısı • Demiryolu • Ne büyük ne küçük 8. Tersi,
Uluslararası Af Örgütü'nü simgeleyen
harfler • Kişi • Argoda esrar • Eskimo
9. Eski dilde matematik • Hristiyanların her yıl 25 Aralıkta kutladıkları yortu • Bolu'da kurulu bulunan üniversite (kısaltma) 10. Boy, aşiret • İlaç •
Sünni müslümanların oruç tuttukları
ay 11. Tristan ... (1896-1963), Dadaizm akımının kurucularından Rumen
asıllı Fransız şair, yazar • Rufino ...
(1899-1991), Meksikalı ressam • Duman lekesi 12. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta
yaşamını yitiren ABD'li blues gitaristi
ve bestecisi • Olağanüstü kişiler ve
olaylarla geliştirilen öykü • Kırsal
alanlardaki küçük yerleşim birimleri • ... Kaurismäki, Fin senarist ve yönetmen 13. Álvaro ..., 2002-2010 arasında Kolombiya Devlet Başkanlığı
yapan politikacı • Bedri ..., geçtiğimiz
30 Mayıs'ta yitirdiğimiz siyasi karikatürleriyle tanınan sanatçı • Gerçek
14. Aralarında evlilik bağı olmayan
kişiler arasındaki cinsel ilişki • Cem
Yılmaz'ın 2002 tarihli filmi • Malumat
• Yüz, çehre 15. Işınım • Takım.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Masumiyet, Kader, Yeraltı gibi filmleriyle tanınan yönetmen 2. Yunan
mitolojisinde Zeus ve Mnemosyne'in
çocukları olan dokuz ilham perisinden biri • İnanmış, aklı yatmış • Dört
kişi arasında oynanan bir iskambil
oyunu 3. Marangozlukla, inşaatta kullanılan nitelikli ağaç • Bir işte
yeteneği, becerisi olan 4. Dogma •
Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan
özerk yönetilen bölge 5. Bitlis'in bir ilçesi • ... Brun, Norveçli söz yazarı, gitarist ve vokalist 6. Türkiyeli ve İsrailli
pop şarkıcısı • Bir Anadolu uygarlığı
• Gine'nin plaka işareti • Gadolinyumun simgesi 7. Yeteri kadar olmayan
• Bilgisayar terminolojisinde bir hareketli görüntü formatı • Avustralya'nın
Victoria eyaletinde bir nehir • Denizin, karaya doğru girinti yaptığı kısım
8. Estonya'nın internet uzantısı • Saray
ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm • Yunanistan'ın güneyinde yarımada 9. Hayvanlara yedirmek için
un ve kepekle hazırlanan yiyecek • ...
Bulba, Gogol'ün bir romanı 10. İnanç
• İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa 11. Başka, diğer •
Küba kökenli bir müzik ve dans biçimi 12. Her yerde kullanılabilen • ...
Delon, Fransız sinema oyuncusu 13.
İğne veya tığ ile yapılan ince dantel
• ... Ramsey, Arsenal'in Galli futbolcusu • Hollanda'nın plaka işareti 14.
Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında 1606'da imzalanan anlaşma •
Gürcistan'ın internet uzantısı 15. Alfa1-Antitripsin adı verilen proteaz inhibitörünün kısaltması • Diprosyumun
simgesi • Amerikalı bir video ve bilgisayar oyunu üreticisi • Nahid Sırrı
... (1895-1960), roman, hikâye ve oyun
yazarı 16. Caminin ezan okunan kısmı
• Eskiden din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı 17. Bir renk • Bir Baltık halkı
• İskambilde birli • Otomobilerde kullanılan bir sürüş destek birimi 18. Mürekkep balığından alınan koyu siyah
boya • Kolombiya'nın ortabatısında
yanardağ • Bilgin 19. Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ve ablası olan tanrıça • 1935'te Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek
üzere kurulan banka • Fas'ın internet
uzantısı 20. '93 Harbi' sırasında Rus
işgaline karşı Erzurum’daki direnişin
simgesi haline gelmiş kadın kahraman • Anlayış, anlama yeteneği.

Kongre
Kurs
Sempozyum
Dünya Dişhekimleri Birliği
(FDI) 103. Kongresi
22-25 Eylül 2015
Bangkok - Tayland
www.fdiworldental.org

Fransa Dişhekimleri Birliği
Kongresi
24-28 Kasım 2015
Paris - Fransa
www.adf.asso.fr

Dental Expo
28 Eylül-1 Ekim 2015
Crocus Expo - Moskova - Rusya
www.dental-expo.com

38. Asya Pasifik Dişhekimliği
Kongresi - APDC 2016
3-5 Nisan 2016
Hong Kong - Çin Halk Cumhuriyeti
www.apdf.co

Amerikan Dişhekimleri Birliği
(ADA) 156. Kongresi
5-10 Kasım 2015
Washington D.C. - ABD
www.ada.org

IDEX 2016 - İstanbul Ağız - Diş
Sağlığı Cihaz ve Malz. Fuarı
14-17 Nisan 2016
CNR Expo - İstanbul
www.cnridex.com

47. CED-IADR Toplantısı
15-17 Kasım 2015
Belek - Antalya
www.ced-iadr2015.com

TDB 22. Uluslararası
Dişhekimliği Kongresi
19-22 Mayıs 2016
İzmir
www.tdbkongreleri.com

Vefat
Balıkesir Dişhekimleri Odası
6. Dönem Başkanı meslektaşımız
Hasan Bacakoğlu
16 Mayıs 2015 tarihinde
vefat etmiştir.
Ailesinin ve yakınlarının acısını
paylaşır, başsağlığı dileriz.

Vefat
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi emekli öğretim
üyelerinden meslektaşımız
Prof.Dr. Necla Timoçin
7 Haziran 2015 tarihinde
vefat etmiştir.
Ailesinin ve yakınlarının acısını
paylaşır, başsağlığı dileriz.

