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Merhaba

Prof.Dr. Taner Yücel TDB Genel Başkanı

40 yılın
ardından
Prof.Dr. Taner Yücel’in İstanbul Dişhekimleri Odası
16-22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası töreninde mezuniyetinin
40. yıldönümü konuşması:

Ç

ok değerli 60. ve 50. mezuniyet yıldönümünü kutlayan dişhekimleri,
çok değerli sınıf arkadaşlarım,
sevgili genç meslektaşlarım,
çok değerli konuklar, hanımefendiler ve
beyefendiler…
Bilimsel dişhekimliğinin ülkemizdeki kuruluş günü olarak kabul ettiğimiz 22 Kasım
Dişhekimliği Günümüzü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum...
Öncelikle, nasıl geçiverdi bir lahzada 40 yıl,
mezuniyetimizden bu yana!
Bugünleri görme şansını yakalamış olan
hepimizin aklından ilk geçen düşünce
bu oluyor herhalde!
Şükür diyelim ve mezuniyetimizin 40. yılının
kıymetini bilelim.
Evet, hepimiz idrak ediyoruz ki bu bir şölen bizler için
ve bu şölen hepimize kutlu olsun...
Darısı sağlık ve esenlikler içinde, küçüklerimizin
başına, tüm sevdiklerimizin başına….
Değerli meslektaşlarım,
ebeveynlerimize minnettarız;
kol kanat geren ve her koşulda bizleri destekleyen
eşlerimize; ailelerimize minnettarız…
Birbirinden değerli hocalarımıza teşekkür etmek
istiyorum... Sözleri, öğütleri, öğretileri kulaklarımıza
küpe, beyinlerimize armağan hocalarımızı şükranla
anıyoruz...
Bugün, nur içinde yatsın, çok değerli hocam Prof.Dr.
Yılmaz Manisalı’yı da anmadan geçmek istemiyorum,
müsaadenizle…
Yılmaz Manisalı Hocam; 1970’li yıllardaki tek dişhekimliği fakültesinde “temel bilimler” bölümünü kurarak
dişhekimliği - genel sağlık ilişkisinin ayrılmaz bütünlüğünü ta o günlerden bizlere göstermiş hem çok önemli

bir akademisyen, hem de meslek örgütünün gelişmesi
ve kurumsallaşmasına akademisyen kimliği ile nasıl
büyük katkı yapılacağının en güzel örneğini yaşayarak bizlere örnek olmuş bir kişiliktir. Hocamın öğrenci
sevgisi, insan sevgisi temelli yaşamı felsefesi beni derinden etkilemiş ve bugünlere gelmemdeki başarımın
altyapısını oluşturmuştur.
Değerli genç meslektaşlarıma “başarılı” olmak için
tüm sınıf arkadaşlarımın da katılacağına inandığım
tavsiyem ise biraz klasik olacak ama, “çok çalışmak”
olacaktır. Mesleğinizde kendi sorumluluğunuzu kimseye devretmeden çalışacak, araştırmacı olacak; bilginizi sürekli güncelleyecek ve hastalarınızı, insanları
sevmek temel şiarınız olacaktır.
Başarının bugüne kadar keşfedilmiş sihirli bir formülünün bulunmadığını da hatırlatmak isterim...
Değerli meslektaşlarım,
Sınırlarımıza çok yakın bölgelerde mezhep savaşları
çıkartılmak isteniyor; sınırlar yeniden çizilmek
isteniyor, dikkatli olalım; ancak bu yaşadığımız topraklarda Cumhuriyet’in kuruluşunda destanların yazıldığını da kimse unutmasın...
Biz Irak’a, Suriye’ye de benzemeyiz... Bu böyle biline...
Çok değerli Çetin Altan’ın unutulmayacak ve benim
çok kullandığım sözü ile bitirmek istiyorum:
Enseyi karartmadan mücadeleye devam, şahsiyetli ve
ödünsüz...
Hepinize sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum,
çocuklarımız, gençlerimiz iyi yaşasınlar; güzel ve uzun
yaşasınlar…
25. yıldönümünde İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı, 40. yıldönümünde TDB Genel Başkanı olarak sizlere
hitap etme onuruna erişmiş bir meslektaşınız olarak
50. yıldönümü konuşmasında da hep beraber olmak
dileğiyle; kucak dolusu sevgiler ve en derin saygılarımı
sunuyorum.
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi

11

TDB Gündeminden

‘Enseyi
karartmayacağız’
Ali Gürlek / TDB Genel Sekreteri
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.*

Kadırga’daki ‘Dişçi
Mektebi’nden bu
yana geçen 107 yılda
eski sorunların yerini
yeni sorunlar alsa da
dişhekimliğimiz dünyada
hak ettiği saygın yere
ulaştı.

Türkiye’deki yapı
stoğu göz önünde
bulundurulduğunda
karşılanması zor
fiziki şartlar getiren
Yönetmeliğin
uygulanması 1 Ocak’a
ertelendi.

107. yılımız kutlu olsun
Ülkemizde bilimsel dişhekimliğinin 107. yılını hem mesleğimizin çeşitli yönlerden cendereye alınması hem de halkımızı hedef alan
saldırılar nedeniyle coşkuyla
kutlayamasak da bu günler
mesleğimizin nereden nereye
geldiğini görebilmemiz açısından önem taşıyor.
Her şeye rağmen saygınlığını koruyan bir mesleğin dünya çapında ön sıralarda olan
bir parçasını oluşturuyoruz.
Bugünümüze katkı sağlayan
tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Bu
vesileyle tüm meslektaşlarımın 22 Kasım
Dişhekimliği Günü’nü kutlarım.
İzninizle bir özel kutlama da yapmak istiyorum: Hem İstanbul Dişhekimleri Odası’ndan
(İDO) Başkanım hem TDB’de Genel Başkanım Prof.Dr. Taner Yücel, 8. Dönem TDB
Genel Başkanı Prof.Dr. Onur Şengün ve
2002-2004 ve 2004-2006 yıllarında İDO’da Genel Sekreteri olarak çalıştığım Başkanım
Rifat Yüzbaşıoğlu da bu yıl
meslekte 40. yıllarını kutluyorlar. Birlikte nice kutlamalar yapmak dileğiyle ben de
40. yıllarını kutluyorum.
Yönetmeliğin yaptırım tarihi ertelendi
Tüm itirazlarımıza rağmen 3 Şubat’ta yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik’le ilgili olarak Sağlık
Bakanlığı 20 Nisan 2015 tarihli bir yazıyla
Yönetmeliğin yaptırımlarının 30 Ekim 2015
tarihinden itibaren uygulanacağı belirtmişti.
Odalarımızdan
ve
dişhekimlerinden

* Cahit Sıtkı Tarancı
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TDB’ye gelen bilgiler Yönetmelik’le ilgili olarak illerde uygulama farklarının olduğu, ayrıca somut olgulara ilişkin olarak Bakanlığın
yazılarında da Yönetmeliğin uygulama kurallarının farklı biçimde ifade edildiği görüldü.
Bu süreçte dişhekimlerinin gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeleri için; TDB tarafından Bakanlığa gönderilen bir yazıyla
Yönetmelik yaptırımlarının bir yıl daha ertelenmesi talep edildi.
Bu talebimize tam karşılık gelmese de
Bakanlık Yönetmelik yaptırımlarına ilişkin
denetlemeleri 1 Ocak 2016 tarihinden
sonraya erteledi. Yönetmeliğin iptali için
açtığımız davanın devam ettiği bu süreçte,
yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerimizle ilgili bir dosyayı da Bakanlığa sunmak amacıyla çalışıyoruz. Dergimiz yayına hazırlanırken
Bakanlığın Yönetmelik’le ilgili bir çalışma
yaptığı ve taslağının tamamlanmak üzere
olduğu bilgisini aldık.
TDB Akademisi Yönetim Kurulu
belirlendi
Dişhekimlerinin topluma vereceği ağız-diş
sağlığı hizmetinin en üst düzeyde olabilmesi için Sürekli Dişhekimliği Eğitimi’ni kuruluşundan itibaren en önemli faaliyet alanlarında biri olarak gören TDB bunu bir üst
aşamaya sıçratmak amacıyla Ankara’da TDB
Akademisi’ni kurmuştu.
4 Kasım’da TDB Merkez Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen TDB Akademisi Yönetim Kurulu ilk toplantısını 17 Kasım 2015
tarihinde gerçekleştirerek görev dağılımını
yaptı.
TDB Akademisi Yönetim Kurulu’nu oluşturan Prof.Dr.Taner Yücel, Dr.Serdar
Ak, A.Tarık İşmen, Prof.Dr.Gürcan Eskitaşcıoğlu, Prof.Dr.Gökhan Alpaslan,
Prof.Dr.Onur Şengün, Prof.Dr.Atilla

Sertgöz, Prof.Dr.Serdar Yalçın ve Prof.
Dr.Esra Yıldız’a başarılar diliyoruz.
Bakanlık’la sadece istatistiki sağlık
verileri paylaşılabilir
İl Sağlık Müdürlüklerinin meslektaşlarımızdan, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerini öne sürerek sağlık verilerini elektronik ortamda paylaşmalarını talep ettikleri
haberlerini duyuyoruz.
Oysa, Yönetmeliğin sağlık verilerinin paylaşılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren 24.
maddesinde sağlık kuruluşlarının Bakanlık
ile paylaşacağı veriler kişisel veri değil sadece istatistiki veri olarak belirlenmiştir.
TSİM formu olarak belirtilen hasta kayıtlarının bildirimine ilişkin form ile istenebilecek
veriler de bu sınıra tabi olduğundan meslektaşlarımız ancak hastaların kimliğinden
arındırılmış istatistiki verileri Bakanlıkla
paylaşabilir.
Üçlü reçete zorunlu değil
8 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 418 sıra numaralı
Tebliğ ile 191 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştı. 418 numaralı Maliye Bakanlığı Tebliği ile halen dişhekimi muayenehanelerinde
kullanılan reçetelerin Maliye Bakanlığı ile
anlaşmalı matbaalarda bastırılan üç nüshalı
reçete olarak basılması zorunluluğu ortadan
kalkmıştır.
Gezi Davasında hekimlere ceza
Gezi Parkı eylemleri sırasında 2 Haziran
2013 tarihinde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde, polisin orantısız müdahalesi sonucu ağır yaralanan kişilere tıbbi
yardımda bulundukları gerekçesiyle yargılanan ikisi asistan doktor, dört sanığa ‘ibadethaneyi kirletmekten’ 10’ar ay hapis cezası
verdi.
Alınan bu karar bize göstermiştir ki, yaralılara acil sağlık hizmeti vermek artık suç sayılmaktadır!
Hekimlerin niçin yargılandığını dahi açıklamayan iddianameyle verilen akıl almaz cezalar, hukuk tarihimize bir kara leke olarak
geçmiştir.
Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddet
sona ersin!
19 Kasım 2015 günü Samsun’da özel bir hastanede çalışan Dr. Aynur Dağdemir, sekreterinin eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak
kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto
etmek için 24 Kasım’da Türkiye çapında
hastanelerin, sağlık kuruluşlarının önün-

de toplanıp Dr. Aynur Dağdemir için saygı
duruşunda bulunduk, basın açıklamaları ve
yürüyüşler gerçekleştirdik.
Cumhuriyet Bayramı
kutlamasından
yargılanan
meslektaşlarımızın
yanındayız
Antalya’da 29 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Bayramı
törenleri sırasında Atatürk
anıtına çelenk koymak isterken ‘polise mukavemet ve izinsiz gösteri
yapmak’ suçlamasıyla haklarında dava açılan altı kişi arasında yer alan Antalya Dişhekimleri Odası Başkanımız Hüseyin Tunç
ve meslektaşımız Erdem Erciyeslioğlu
geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktılar.
Hangi prosedür sebebiyle olursa olsun
Cumhuriyet kutlaması dava konusu yapılacak bir olay olamaz. Meslektaşlarımızı bu
davada da yalnız bırakmayacağımızı belirtiyor, ülkemizde
hak ve özgürlükler çıtasının
hızla aşağıya çekilmesinin bu
son göstergesini kamuoyunun
dikkatine sunuyoruz.
Katliamlar siyaseti
şekillendirmeyi amaçlıyor
Anadolu’nun dört bir yanından Ankara’da barış için toplanan yurttaşlarımıza yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısında 100 yurttaşımızı kaybettik,
400’den fazlası da yaralandı.
7 Haziran seçimlerinden sonra bir türlü
hükümet kurulamaması ya da bilinçli olarak
kurulmaması, önce Suruç’ta yapılan katliam, ardından Doğu ve Güneydoğu’da peş
peşe güvenlik güçlerine yapılan saldırılar,
batıda sivillere ve siyasi partilere saldırılar,
ilçelerde 10-12 gün süren sokağa çıkma yasakları vs. ülkeyi üç ay içerisinde ‘bir daha olmaz’ denen
90’lı yıllar atmosferine taşıdı.
Bütün bunların üzerine gelen Ankara Katliamı’nın, yarattığı dehşetin büyüklüğüyle
1 Kasım seçim sonuçlarına
etki etmekle kalmadığı, toplumsal muhalefet içerisinde
şu veya bu dolayımla yer alan
geniş kitlelerin sokağa çıkma, ses çıkarma
eğilimlerini oldukça uzun sürebilecek bir
unutma-normalleşme süreci boyunca ertelemelerine yol açacağı da söylenebilir.

Antalyalı
meslektaşlarımız da
Oda Başkanı Hüseyin
Tunç’la dayanışmalarını
göstermek üzere Oda
binasında bir araya geldi.

Dolmabahçe Camii’nden
dava konusu olan akşama
ait bir fotoğraf: Bir gönüllü
hekim, yaralılara müdahale
etmeye çalışan tıp ve
dişhekimliği öğrencilerine
hangi vakalara müdahale
edip hangilerini hastanelere
göndermeleri gerektiğine
dair bilgi veriyor

Ankara Katliamı Avrupa
kentlerinde de protesto
edildi. Yukarıdaki gösterinin
yapıldığı Paris de bir ay
sonra IŞİD’in hedefi oldu.

Çetin Altan’dan esinlenerek…
‘ENSEYİ KARARTMAYACAĞIZ’.
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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TDB Akademisi

TDB
Akademisi
çalışmaya
başlıyor
Topluma sunulan ağız diş sağlığı hizmetlerinin kalitesinin korunmasına ve geliştirilmesine en önemli katkıyı
sağlayan Sürekli Dişhekimliği Eğitimleri TDB Akademisi’nin kurulmasıyla birlikte kabuk değiştiriyor. TDB Genel
Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel TDB Akademisi’nin görevleri ve yeni oluşturulacak Yetkinlik Geliştirme Programlarına
ilişkin sorularımızı yanıtladı.
TDB Akademisi’nin kurulmasındaki amaç
önüne alındığında büyük bir karmaşa ve ticari
nedir?
kaygıların varlığı yadsınamaz. İşte bütün bunDünyada olduğu gibi ülkemizde de meslek
ların önlenmesi ve sürekli eğitim programlarına
örgütlerinin başta gelen sorumluluklarından
daha yapısal bir boyut kazandırılması için TDB
biri mezuniyet sonrası eğitimi organize etmek ve
Akademisi’nin kurulması amaçlanmıştır.
geliştirmektir. TDB’nin de kuruluş amaçlarından
Ayrıca hepimiz biliyoruz ki, dişhekimleribiri Sürekli Dişhekimliği Eğitimi’ni yapılannin fakültelerde edindikleri bilgi ve becerileri
dırmak ve odalarıyla beraber organize etmektir.
unutmamaları ve geliştirmeleri, güncel bilgilere
TDB 1989 yılında çıkarttığı Sürekli Dişhekimve teknolojik gelişmelere ulaşmaları ve izleliği Eğitimi Kredilendirme Yönergesi
meleri gerekmektedir. İşte TDB bu
ile Türkiye genelinde yapılan eğitim
temel görüşten hareket ederek sürekli
‘Akademi bünyesinde
etkinliklerinin kurallarını oluşturmuş ve
eğitim modellerinin güncellenmesi
kapsam içerisinde yer alacak eğitimlerin
verilecek sürekli eğitim
ve programlanmasını sağlamak için
kredilendirmesini yaparak çok önemli
yeni bir yapılanmaya gitmiş ve TDB
etkinlikleri güncel
bir adım atmıştır. Bu şekilde yapılan
Akademisi’nin kurulmasına öncülük
ve bilimsel temelli
sürekli dişhekimliği eğitimlerine katılan
etmiştir.
muayenehane ihtiyaçları
dişhekimlerinin mesleki gelişimleri
doğrultusunda olacak.
desteklenmiş ve muayenehanelerinde
TDB Akademisi’nin faaliyetleri
verdikleri ağız-diş sağlığı hizmetinin
Hiçbir şekilde master,
arasında neler bulunacak?
niteliğinin olumlu yönde etkilenmesi
TDB Akademisi Ankara’da TDB için
doktora veya uzmanlık
sağlanmıştır.
yeni alınan hizmet binası içerisinde
eğitim programlarını
Diğer taraftan 2013 yılında yapılan
görev yapacaktır. Akademi Yönergekapsamayacaktır.’
değişiklikle TDB Sürekli Dişhekimliği
si’nde de açık bir şekilde ifade edildiği
Eğitimi Yönergesi’ne eğitim düzenlegibi Akademi bünyesinde verilecek
yicinin akreditasyonu ve dolayısıyla
sürekli eğitim etkinlikleri güncel ve bilimsel
yapılacak etkinliklerinin program standartlarına
temelli muayenehane ihtiyaçları doğrultusunda
uygunluğunun tanınması da ilave olmuş ve bu
olacak ve gayet doğaldır ki hiçbir şekilde master,
şekilde sürekli eğitim etkinliklerinin bir bütün
doktora veya uzmanlık eğitim programlarını
olarak hem kredilendirmesinde hem de akredikapsamayacaktır.
tasyonunda önemli bir adım atılmıştır.
Bu sürekli eğitim etkinlikleri öncelikle dişheTDB’nin sürekli eğitimin yapılanması yönünkimleri olmak üzere mesleğin yardımcı persode attığı bu öncü adımlara rağmen ne yazık ki
nellerinin (ağız, diş sağlığı teknikerleri ve protez
ülkemizde yapılan sürekli eğitim etkinlikleri göz
teknisyenleri) güncel eğitimine katkı verecek
14
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na da katkıda bulunan ‘ağız doktoru’ olarak
tanımlayan TDB, işte bu amaç doğrultusunda
dişhekiminin var olan yetkinliğini geliştirmesine
ve sürdürmesine katkı sağlayacağına inandığı bu
eğitim programlarına büyük önem vermektedir.
1998-2002 yılları arasında İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı olduğum dönemde
başladığım yetkinlik geliştirme programları
çalışmalarını 2015 yılında ve TDB Genel
Başkanlığı dönemimde gerçekleştirebilmek sürecin ne kadar zorlu geçtiğinin
en önemli kanıtı olsa gerek diye düşünüyorum. Ama inanıyorum ki siz sevgili dişhekimleri her zaman olduğu gibi bu konuda da
TDB’nin yanında yer alacak ve vereceğiniz
destek ile TDB Akademisi’nin güçlenerek gelişmesine önemli katkıda bulunacak ve SDE
etkinliklerinin yapısal kimlik kazanmasında
önemli rol oynayacaksınız.
TDB Akademisi’nin oluşumuna çok önemli
katkılarda bulunan başta dişhekimleri odalarımızın başkan ve yöneticilerine, bu konuda bizi
destekleyen değerli öğretim üyelerine şahsım
ve TDB Merkez Yönetimi Kurulu olarak sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.
Mesleğimize hayırlı olsun.

konferans, kurs, seminer ve workshoplar gibi
organizasyonları kapsayacaktır.
Akademinin bir diğer önemli etkinliği ise
TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi çerçevesinde
dişhekimliğinin farklı uygulama alanlarında
‘Yetkinlik Geliştirme Programları’nı (YGP)
başlatması olacaktır. Dişhekimleri odaları bünyesinde yürütülen SDE programlarına ilave
olarak dişhekimlerine ihtiyaç duydukları
farklı klinik alanlarda olmak üzere 30 ila
70 saat arasında olabilecek ve içeriğinde
teorik derslerin, pratik egzersizlerin ve vaka
uygulamalarının bulunduğu modüller şeklinde
ve müfredatı (curricula) belirlenmiş yetkinlik
geliştirme programları yapılacaktır.
Yetkinlik geliştirme programlarının oluşturulmasındaki hedef dişhekimlerinin hastalarına verecekleri klinik hizmetin niteliğinin
yükseltilmesine imkân sağlamasıdır. Bu programlarla bugüne kadar ülkemizde oluşturulmamış geniş kapsamlı sürekli eğitim müfredatı
oluşturulması hedeflenmektedir.
Yetkinlik geliştirme programı olarak öncelikle
implantoloji alanında gerçekleştirilecek program
düşünülmektedir. Gerek müfredatın içeriği gerek
eğitim programında yer alacak akademisyenlerin
isimleri önceden ilan edilecek ve 20-25 kişi katılımlı küçük çalışma grupları esas alınacaktır.
Kısaca ifade etme gerekirse;
Güncel ve bilimsel temelli, kanıta dayalı olacak,
Yapısal ve sistematik olacak,
Küçük gruplarla sınırlı yapılacak bu yetkinlik
geliştirme programları dişhekimlerinin nitelikli
klinik hizmetinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine olanak verecektir.
Yukarıda ifade ettiğiniz faaliyetler arasında
yer alan yetkinlik geliştirme programları
hangi eksikliği dolduracak?
Bugüne kadar ülkemizde yapılan tüm sürekli
eğitim etkinliklerinden farklı bir boyutu olan
YGP’larının en dikkat çeken özelliği 4-6 hafta
sonunu kapsayacak bir modüler eğitim müfredatına sahip olmasıdır. Bugüne kadar sadece konferans, seminer ve kurslar şeklinde, kısa süreli,
farklı konularda yapılan eğitim etkinliklerine
ve kongre gibi farklı disiplinleri içeren bilimsel
programlara katılan dişhekimleri ilk defa YGP ile
klinikte eksikliğini hissettiği spesifik bir alanda
yetkinliğini geliştirecek geniş kapsamlı ve yapısal
müfredata sahip bir sürekli eğitim etkinliğine
kavuşmuş olacaktır.
Böylece TDB, Türkiye genelinde hastalarımıza
nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti vermeyi amaç
edinmiş dişhekimlerinin mesleki sürekli gelişimlerine önemli bir katkı yapacağına inandığımız
YGP’larını başlatarak dişhekimlerine ve topluma
karşı olan sorumluluğunu yerine getirmektedir.
Dişhekimini, kliniğinde ağız-diş sağlığı hizmeti
verirken aynı zamanda hastasının genel sağlığı-

TDB Akademisi Yönetim Kurulu (soldan sağa): A. Tarık İşmen, Prof.Dr. Onur Şengün,
Prof.Dr. Gürcan Eskitaşcıoğlu, Prof.Dr. Serdar Yalçın, Prof.Dr. Taner Yücel, Prof.Dr.
Esra Yıldız, Dr. Serdar Ak ve Prof.Dr. Atilla Sertgöz.

TDB Akademisi Yönetim
Kurulu ilk toplantısını yaptı

T

ürk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen TDB Akademisi Yönetim Kurulu
ilk toplantısını 17 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirerek,
görev dağılımını yaptı. Başkanlığını Prof.Dr. Taner Yücel’in
yürüteceği Kurul’un Koordinatörlüğüne Dr. Serdar Ak,
Genel Sekreterliğine A.Tarık İşmen, Muhasip Üyeliğe
de Prof.Dr. Gürcan Eskitaşcıoğlu getirildi. Yönetim
Kurulu’nun diğer üyeleri de Prof.Dr. Gökhan Alpaslan,
Prof.Dr. Onur Şengün, Prof. Dr.Atilla Sertgöz, Prof.Dr.
Serdar Yalçın ve Prof.Dr. Esra Yıldız olarak belirlendi.
TDB Akademisi Yönetim Kurulu, 16 Aralık 2015 tarihinde
yapacağı ikinci toplantısında Ankara ve Oda bölgelerinde
gerçekleştirilecek eğitim programlarını yapılandırma
çalışmalarına devam edecek.
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Haberler

Ankara’da katliam

Sınırlarımızda yaşanan iç savaşların ortaya çıkardığı barbar örgüt, Diyarbakır ve Suruç’tan sonra
üçüncü kez Türkiye halkını hedef aldı. DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla
düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitingi öncesinde patlatılan bombalar caniler hariç
100 yurttaşımızın ölümüne neden oldu. Katliam sonrası tüm yurtta sağlık kuruluşları önünde
düzenlenen anma eylemlerine TDB de katıldı.

10

Ekim 2015 günü DİSK,
KESK, TMMOB ve Türk
Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla
düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitinginin toplanma alanında
10:04’te kendini patlatan iki IŞİD
teröristi 100 yurttaşımızı katletti.
Katliamın ardından ülkenin her
yanında yüzlerce protesto gösterisi
ve anma eylemi düzenlendi.
12 ve 13 Ekim günleri de hastanelerin önlerinde sağlık emekçilerinin katılımıyla basın açıklamaları
yapıldı ve katliamlarla elde edilmeye
çalışılan hedeflere boyun eğilmeyeceği vurgulandı.
Türk Dişhekimleri Birliği de
kamuoyuna bir açıklama yaparak
katliamı lanetledi:
(...) Son yıllarda uygulanan
politikaların sonuçları olarak bu ve
bundan önceki benzer saldırılarla
ne yazık ki ülkemiz hak etmediği
terör eylemleri ile kana bulanarak
hızla Ortadoğu bataklığına çekilmek
istenmektedir.
Giderek yoğunlaşan siyasi kutuplaşmaya yönelik söylem ve politikalar sokaktaki insanlarımızı ayrıştırmakta ve iç barışımızı tehlikeye

16
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sokmaktadır. Ülke insanının ortak
yaşama iradesini zayıflatmaktadır.
Özellikle son birkaç yılda yoğunlaşan siyasi söylemler; kadın hareketlerinden sivil toplum örgütlerine,
akil insanlardan Anayasa uzlaşma
hareketinde beraber çalışanlara kadar ayrışmalara yol açmıştır. (...)
Türk Dişhekimleri Birliği olarak
toplumda büyük öfke ve mateme yol
açan Ankara’daki terör saldırılarını
bir kere daha kınarken, başta karar
verici durumunda olan siyasileri
ve tüm vatandaşlarımızı, sağduyu
içerisinde hareket etmeye ve ülke-

mizin Irak ve Suriye benzeri yoğun
etnik çatışmaların yaşandığı kaos
ortamına sürüklenmemesi için tarihi
sorumluluk duyarak insan hakları
ve çoğulcu demokrasi temelindeki
uzlaşmacı politika ve söylemleri bir
an önce hayata geçirmeleri çağrısını
yapıyoruz.
Bu konuda Türkiye’nin beklemeye
tahammülü olmadığını hatırlatarak,
siyasilerden; halkımızın beklediği sorumluluk içerisinde hareket
ederek ülkeyi 1 Kasım seçimlerine
barış ortamında götürmelerini talep
ediyoruz.

Haberler

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’nı kutladık

107. yılımız kutlu olsun

D

işhekimliği Okulu’nun
kurulduğu 22 Kasım 1908
gününü temel alan Dişhekimliği Günü ve onu içeren Toplum
Ağız Diş Sağlığı Haftası bu yıl 16-22
Kasım tarihleri arasında kutlandı.
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel 16 Kasım’da TDB Genel
Merkezi’nde bir basın toplantısı
düzenledi. Toplantıya Türk Tabipleri
Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof.
Dr. Özden Şener, Türk Toraks
Derneği Gelecek Dönem Başkanı
Prof.Dr. A. Fuat Kalyoncu ve
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri
katıldı.
Koruyucu ağız diş sağlığı
hizmetleri ağız sağlığını,
ağız sağlığı genel sağlığı korur
Çok sayıda basın mensubunun
katıldığı basın toplantısında ağız diş
sağlığının genel sağlığın ayrılmaz
bir parçası olduğunun altını çizerek
konuşmasına başlayan Prof.Dr. Taner Yücel “Her yıl 36 milyon insanın
hayatını kaybetmesine neden olan
‘bulaşıcı olmayan hastalıklar’la
diş çürüğü ve dişeti hastalıklarının
ortak risk faktörlerine sahiptir. Bu
hastalıklarla mücadelede gelecek 20
yıl içinde 47 trilyon dolar kümülatif
harcama yapılacağının DSÖ tarafından rapor edilmiş olması ülkelerin
siyasilerinin ağız-diş sağlığı konusuna daha fazla eğilmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. Zira ülke ekono18
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milerinde artan sağlık harcamaları
nedeniyle karşılaşılacak sorunların
önüne geçilebilmesinin ve ekonomik
anlamda tasarruf sağlanabilmesinin en önde gelen unsuru, tüm
sağlık uygulamalarında olduğu gibi
ağız-diş sağlığı uygulamalarında da
öncelikli olarak koruyucu temelli
yaklaşımların benimsenmesi şeklinde olmalıdır” dedi.
TTB Genel Sekreteri Şener:
Bu sürelerde hekimlik değil
sihirbazlık yapılabilir
TTB Genel Sekreteri Prof.Dr. Özden
Şener de yaptığı konuşmada sağlığın
bir bütün olduğunu vurgulayarak
sistemik hastalıklarla ağız diş
sağlığı ilişkisinin önemine değindi.
Şener, tıpkı dişhekimliğinde olduğu
gibi genel tıpta da performans sisteminin hekimleri zorladığını, aslında
Prof.Dr. Taner Yücel tarafından
dile getirilen sürelerde yapılanın
hekimlik değil ‘sihirbazlık’ olduğunu, yetkililerden her hastaya yeteri
kadar süre ayrılabileceği bir sistem
talep ettiklerini ifade etti.
Türk Toraks Derneği Gelecek
Dönem Başkanı Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu da göğüs hastalıklarıyla ağız
diş sağlığı hastalıklarının ortak risk
faktörleri arasında yer alan sigara
kullanımına dikkat çekerek ağız sağlığı ve genel sağlık ilişkisini gündeme getiren TDB’ye teşekkür etti.
Tekrar söz alan TDB Genel

Başkanı Yücel, ağız diş sağlığıyla
genel sağlık arasındaki ilişki konusunda farkındalık sağlanması için
basın mensuplarının da desteği ile
mücadele etmeye devam edileceğini
söyledi.

Ağız diş sağlığı eki

T

oplum Ağız Diş Sağlığı
Haftası nedeniyle TDB
tarafından bir “Ağız ve Diş
Sağlığı” eki hazırlandı ve Hürriyet
gazetesinin 20 Kasım 2015
tarihli Türkiye baskısıyla birlikte
dağıtıldı. Dört sayfalık ekte Ağız
diş sağlığının çeşitli yönlerine
ilişkin temel bilgilen içeren
ve uzman meslektaşlarımızın
hazırladıkları yazıların yanı sıra
34 Odamızın imza attığı ortak
açıklama da yer aldı.

Haberler

İskenderun Mithatpaşa İlkokulu

SGOP’ta dördüncü yıl
uygulamaları başladı
Rize - Çamlıhemşin

S

ağlığı Geliştiren Okullar Projesi’nin (SGOP) dördüncü yılı
hazırlıkları 9 Eylül 2015 günü
İstanbul’da Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitiminde Güncel
Yaklaşımlar ve ICDAS (Uluslararası Çürük Tespit ve
Değerlendirme Sistemi) eğitimiyle başlamıştı.
Bugüne kadar Antalya dışındaki 10 ilde Valilik onayları
geldi. SGOP dördüncü yıl muayeneleri 14 Ekim 2015’te
Rize-Çamlıhemşin’de, 14-15 Ekim 2015’te Eskişehir’de,
21-22 Ekim 2015’te Ankara ve Konya’da, 4-5 Kasım
2015’te Gaziantep’te, 18-19 Kasım 2015’te Hatay - İskenderun’da yapıldı.
Daha sonra da Valilik onayı gelirse 10-11 Aralık 2015’te
Antalya’da, 24-25 Aralık 2015’te Hatay’da, 6-7 Ocak
2016’da Adana’da, 24 Şubat ve 2 Mart 2016 tarihlerinde
İstanbul’da, 9-10 Mart 2016’da Diyarbakır’da ve 16 Mart
2016’da ise Tekirdağ’da yapılacak.

Eskişehir Dumlupınar İlkokulu

Gaziantep

Ankara Andiçen İlkokulu

Ankara Yenilik İlkokulu
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Haberler
‘Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi’ eğitimleri başlıyor

‘Gönüllü meslektaşlarımızın
başvurularını bekliyoruz’
TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı (TADS) Eğitimi Komisyonu’nun ve dişhekimleri odalarının düzenlediği
ağız diş sağlığı eğitimlerinde ve koruyucu çalışmalarda görev almak isteyen meslektaşlarımız için
eğitimler Şubat ve Mart aylarında yapılacak. Meslektaşlarımızın Aralık ayı içerisinde Odalarına
başvurmaları gerekiyor. Konuyla ilgili olarak TADS Eğitimi Komisyonu’ndan da sorumlu olan
TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek’ten bilgi aldık.
Yönerge Koruyucu Ağız Diş
Sağlığı Eğitmeni Dişhekimleri
diyor. Neden bu kadar uzun
bir isim kullandınız?
Bugüne kadar biz toplum ağız
diş sağlığı eğitimini veren
meslektaşlarımıza ‘eğitmen
dişhekimi’ diyorduk. Fakat bu
tanımlama bazı yanlış anlamaları da beraberinde getirebiliyor.
O nedenle ifadeyi tam yerine
oturtmak için Koruyucu Ağız
Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi tanımını kullanmayı uygun
bulduk. Daha önce adı Eğitmen
Dişhekimi Eğitimi Yönergesi
olan yönergenin adını da tam
olarak ‘Türk Dişhekimleri
Birliği Koruyucu Ağız Diş
Sağlığı Eğitmeni Dişhekimleriyle Toplum Ağız Diş
Sağlığı Eğitim Çalışmaları
Yönergesi’ olarak değiştirmek
üzere çalışıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’nda bu değişikliğin kabul
edilmesinden sonra belki ‘KADSE’
Dişhekimi olarak kısaltabiliriz; baş
harfleriyle Koruyucu Ağız Diş Sağlığı
Eğitmeni Dişhekimi anlamında.
Yönergede değişiklik ihtiyacı
nereden kaynaklandı?
Yönergenin amacı toplum ağız diş
sağlığı eğitimi çalışmalarında çalışacak olan meslektaşlarımızın standart
bir eğitim almaları ve bu eğitimi
almış olmayanların da bu eğitimleri
vermemesi üzerine kurulu. 2010 yılında biz bu Yönerge gereği eğitmen
dişhekimi eğitimleri yapmıştık ve 26
ilde toplam 30 gün süren eğitimlerin
ardından yaklaşık 1300 meslektaşımız Eğitmen Dişhekimi Sertifikası
22
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ayı içerisinde başvurularını
yaptıktan sonra oturup bir
organizasyon yapacağız ve yeni
bir koruyucu ağız diş sağlığı
eğitmen dişhekimi eğitimini
yapacağız.
Eğitimleri kimler verecek?
2010 eğitimleri Prof.Dr. İnci
Oktay ve TDB Toplum Ağız Diş
Sağlığı Eğitimi Komisyonu üyeleri birlikte yapmışlardı. TADS
Eğitimi Komisyonu üyeleri
workshoplar düzenlemişti; İnci
Hoca da tam gün süren sağlık
eğitimi vermişti. Buna benzer
bir eğitim programı hazırlanacak ve bu eğitimleri Şubat, Mart
ayları içinde yapacağız.

almıştı.
Yönergemize göre de 5 yılda bir bu
sertifikanın yenilenmesi gerekiyor.
Bu eğitimi alanların bazıları belki
emekli oldu, bazıları belki artık bu
eğitimlerde görev almak istemeyebilir. Buna karşılık gönüllü olarak
çalışmak isteyen meslektaşlarımız
var ama sertifikaları yok.
O nedenle hem bu sertifikaları güncellemek hem de yeni bir
koruyucu ağız diş sağlığı eğitmeni
dişhekimi ordusu yaratmak için bir
eğitim programı düzenleyeceğiz. Bu
yönergeyi kabul ettiğimiz tarihten
hemen sonra Odalarımıza gönüllü
dişhekimlerin başvurularını almaları için bir genelge göndereceğiz.
Meslektaşlarımız odalarına Aralık

Yeni kurulan TDB
Akademisi’nin buradaki
işlevi ne olacak?
Bu eğitim programını Odalar, TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı
Eğitimi Komisyonu ya da TDB
Akademisi doğrudan kendisi
hazırlayabilir. Ama sonuçta TDB
Akademisi’nin Sürekli Dişhekimliği
Eğitimi programı standardına uygun
olarak hazırlanacak. Akademi bunu
onayladıktan sonra eğitimler gerçekleştirilecek ve sonunda da Akademi
Başkanı ve TDB Genel Başkanı’nın
ikili imzasıyla sertifikalar meslektaşlarımıza verilecek.
2010’da bu eğitimi programladığımızda 1300 meslektaşımızın gönüllü
olacağını beklemiyorduk açıkçası ve
bu gönüllük bizi çok memnun etmişti. Şimdi yine en az bu kadar sayıda
meslektaşımızın bu eğitimlere başvurmasını umuyor ve bekliyoruz.

Haberler

Cumhuriyet Bayramı kutlaması yargılanıyor!

A

ntalya Dişhekimleri Odası
Başkanımız Hüseyin Tunç
ve meslektaşımız Erdem
Erciyeslioğlu geçtiğimiz yıl 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Atatürk anıtına
çelenk koyma nedeniyle üç yıl hapis
ve meslekten men cezası istemiyle
yargılanıyor.
Antalya Dişhekimleri Odası adına
hazırlanan çelengin anıtına konması sırasında güvenlik güçlerinin
engellemelerine maruz kalan Tunç

ve Erciyeslioğlu hakkında açılan
davanın ilk duruşması 23 Ekim’de
görüldü. Davada meslektaşlarımızla
birlikte dört kişi daha yargılanıyor.
Meslektaşlarımıza destek olmak
amacıyla TDB Genel Başkanı Prof.
Dr. Taner Yücel, Başkanvekili Dr.
Serdar Ak, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Düğencioğlu,
Gökmen Kenan Özdal, Tuncay
Seven, TDB Yüksek Disiplin Kurulu Raportörü Ufuk İşman ve TDB
Hukuk Danışmanı Av. Mustafa

Güler de mahkeme önündeydi.
Duruşma öncesi adliye önünde
açıklama yapan TDB Genel Başkanı
Prof.Dr. Yücel “Cumhuriyet Bayramları birlik ve beraberliğimizin
simgesidir. Toplumu ayrıştırmaktan
öteye gitmeyecek bu davaya itiraz
ediyoruz” dedi.
Mahkeme heyeti, alınan savunmaların incelenmesi ve gelecek
duruşmada karar verilmek üzere
davayı 30 Aralık 2015 tarihine
erteledi.

TDB Öğrenci Kolu’ndan uluslararası başarılar
23 Eylül 2015 tarihinde Bangkok’ta yapılan Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği Genel Kurulu’nda
TDB Öğrenci Kolu delegeleri Sina Saygılı, Mehmet Yıldız ve Ayşe Nur Koç çeşitli görevlere seçildiler.

FDI

Kongresi’ne paralel
olarak 23 Eylül 2015
tarihinde Tayland’ın başkenti
Bangkok’ta gerçekleştirilen 62.
Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği Genel Kurulu’nda TDB
Öğrenci Kolu Dış İlişkiler Temsilcisi Sina Saygılı, Uluslararası
Dişhekimliği Öğrencileri Birliği
Genel Sekreterliği’ne seçilirken,
TDB Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet Yıldız, ‘Kongre Organizasyonları Destek Komitesi Başkanlığı’na,
İzmir Dişhekimleri Odası Öğrenci
Komisyonu Yerel Öğrenci Değişim Sorumlusu Ayşe Nur Koç ise
‘Tüzük Yenileme Komitesi Başkanlığı’na seçildi.
Uluslararası Dişhekimliği
Öğrencileri Birliği 2015-2016
dönemi yönetimi Başkan Malik
Gorbel (Tunus), Genel Sekreter
Sina Saygılı (Türkiye), Sayman Ivo
Domagala (Polonya), Editör Tana24
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korn Timkam (Tayland), Uluslararası Öğrenci Değişim Sorumlusu
Ömer Elbeyrat (Fas), Uluslararası
Bilimsel Sorumlu Andrey Baltayev
(Rusya) ve Eski Başkan Petra Horakova (Çek Cumhuriyeti) olarak
şekillendi.

Genel Kurula katılan TDB Öğrenci Kolu ekibi TDB Genel Başkanı
Prof.Dr. Taner Yücel’le birlikte.

TDB Öğrenci Kolu ekibi 3. Dental Olimpiyatlar sırasında.

3. DENTAL OLİMPİYATLAR
Kongre kapsamında 25 Eylül 2015
tarihinde gerçekleştirilen 3. Dental
Olimpiyatlara, TDB Öğrenci Kolu
da katıldı. Türkiye Takımı TDB
Öğrenci Kolu Ulusal Bilimsel Sorumlusu Hülya Çerçi, TDB Öğrenci
Kolu Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu Orhan Kazan ve
İzmir D.O. Öğrenci Komisyonu
Yerel Öğrenci Değişim Sorumlusu
Ayşe Nur Koç’tan oluştu.
63. Uluslararası Dişhekimliği
Öğrencileri Birliği Genel Kurulu
gelecek yıl Ağustos ayında Polonya’nın Poznan kentinde yapılacak.

Komisyonlar
toplandı

TDB Basın Yayın Komisyonu (soldan sağa): Burak
Yandımata, Neşe Dursun, Füsun Şeker, Ali Gürlek ve Dr.
Yeşim Saraç.

Basın Yayın Komisyonu
TDB Basın Yayın Komisyonu ilk toplantısını
11 Kasım 2015 günü İstanbul’da yaptı. Burak
Yandımata, Neşe Dursun, Füsun Şeker, Ali
Gürlek ve Dr. Yeşim Saraç’tan oluşan Komisyon’da yapılan görev dağılımıyla Başkanlığa
Neşe Dursun, Raportörlüğe de Burak Yandımata getirildi. Toplantıda Türk Dişhekimleri
Birliği Dergisi’nin içeriği de değerlendirildi
ve geliştirilmesi için çeşitli öneriler gündeme
geldi.

Ulusal Dişhekimliği
Çekirdek Eğitimi Komisyonu
Ulusal Dişhekimliği Çekirdek Eğitimi Komisyonu toplantısı 11 Kasım 2015 tarihinde
İstanbul’da yapıldı. Prof.Dr.İnci Oktay’ın
Dişhekimliği Eğitiminde Yenilikler ve Gelişmeler başlıklı bir sunum yaptığı toplantıda
Mayıs ayında İstanbul’da yapılan Meslek
Sorunları Sempozyumu’nda Çekirdek Eğitimi
Programı ve Lisans Eğitimi çalışma grubunun
hazırladığı rapor ve Dekanlar Konseyi tarafından hazırlanan Çerçeve Eğitim Programı’nın
son hali değerlendirildi. Bir Çerçeve Eğitim
Programı hazırlanarak uzmanlık dernekleri
ve anabilim dallarının görüşlerinin alınması
kararlaştırıldı.
Prof.Dr. Taner Yücel’in Komisyon Sorumlusu olduğu toplantıya Komisyon üyeleri Prof.
Dr. İnci Oktay, Prof.Dr. Murat Akkaya, Prof.
Dr. Atilla Stephan Ataç, Prof.Dr. Tülin Arun,
Prof.Dr. Tamer Lütfi Erdem, Prof.Dr. Özen
Onur Doğan, Prof.Dr. Koray Gençay ve Prof.
Dr. Atilla Sertgöz katıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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Başkanlar Konseyi
Ayvalık’ta toplandı
16-17 Ekim 2015 tarihlerinde Balıkesir Dişhekimleri Odası’nın organizasyonuyla Ayvalık’ta yapılan
Başkanlar Konseyi toplantısının gündeminde Yönetmeliğin yol açtığı sorunlar, yardımcı personel
konusu ve FDI Genel Kurulu da vardı.

T

DB Merkez
Yönetim
Kurulu ve
Oda başkanlarını
biraraya getiren
Başkanlar Konseyi
toplantısı 16-17
Ekim 2015 tarihinde Balıkesir Dişhekimleri Odası’nın
organizasyonuyla
Ayvalık’ta yapıldı.
7 Haziran 2015 seçiminden bugüne yitirdiğimiz canların anısına saygı duruşunda bulunularak başlayan toplantıda ilk gündem maddesi
olarak 1 Kasım Genel Seçimine doğru gerginleşen siyasi ortam ele alındı.
FDI Genel Kurulu değerlendirildi
Geçtiğimiz Eylül ayında Bangkok’ta yapılan
FDI Kongresi de değerlendirme gündemine
alındı. TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner
Yücel FDI Başkanlık seçimi sürecinde yaşanan
gelişmeleri özetlediği konuşmasında aldıkları
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TDB Merkez
Yönetim kurulu ve
Oda Başkanlarını
biraraya getiren
Başkanlar Konseyi
bir danışma
organı niteliğinde
olsa da TDB
Genel Kuruluna
taşınan kararlar
çoğunlukla bu
toplantılarda
olgunlaştırılıyor.

desteğin büyük oranda
Avrupa ve Komşu Ülkeler Dişhekimleri İşbirliği Platformu ülkelerinden geldiğini, bununla
birlikte ABD’nin siyasi
gücünün de bu ülkelerin bir kısmının ABD
adayına yönlenmesine
yol açtığını belirtti ve
FDI Genel Kurulu’nun
ardından 34 dişhekimleri odasının kendisi
için yaptığı teşekkür açıklamasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Oda başkanları da Genel Başkan Yücel’in
bu süreç boyunca Türk Dişhekimleri Birliği’ni
başarıyla temsil ettiğini ifade ettiler ve bu deneyimin sonraki çabalarda yol gösterici olması
için derlenmesi gerektiği konusunda uyarıda
bulundular.
Yine 1 Kasım Genel Seçimi gözönünde
bulundurularak ağız diş sağlığı hizmetlerinin
iyileştirilmesi ve erişimin kolaylaştırılması
bakımından yapılması gerekenler konusunda

TBMM’ye girecek siyasi partilere sunulmak
üzere hazırlanacak dosyada nelerin bulunması gerektiğine ilişkin Oda başkanlarının
görüşleri alındı.
Yönetmeliğe ilişkin çalışmalar
Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in
uygulanmasıyla ilgili olarak oda bölgelerinde
ortaya çıkan sorunlar dile getirilerek yapılabilecek hukuki ve örgütsel girişimler üzerine
görüş alışverişinde bulunuldu. TDB Hukuk
Danışmanı Av. Mustafa Güler de Yönetmeliğe karşı açılan davada gelinen noktayla ilgili
bilgiler verdi.
Disiplin soruşturmalarıyla ilgili olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na gelen dosya yükünün
azaltılması amacına yönelik olarak Kurul’un
Raportörü Ufuk İşman bir sunum yaptı.
Oda disiplin kurullarından gelen dosyaların birçok gereksiz evrakla kabardığını dile
getiren İşman, oda yöneticilerine dosyaların
sadeleştirilmesine yönelik öneri ve uyarılarını sıraladı. İşman, Oda disiplin kurularının
çalışmalarında rehberlik etmek üzere bir
CD’nin de hazırlanıp odalara iletileceğini de
sözlerine ekledi.
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Prof.
Dr. Osman Hayran başkanlığındaki bir ekibe
yaptırılan “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinden
Yararlanım Araştırması ve Dişhekimlerinin
Mesleki Doyum, Sosyal Durum ve Hizmeti
Değerlendirme Araştırması” sonuçları hakkında bilgi vermek ve gelen bazı eleştirileri yanıtlamak üzere araştırmaların
saha ekibini yöneten Prof.Dr. Haydar

Toplantının
moderatörlüğünü
TDB Genel Sekreteri
Ali Gürlek ve
Genel Başkan Prof.
Dr. Taner Yücel
yaptılar.

Sur tarafından bir sunum yapıldı. Yapılan
örneklemenin 2000 yılında yapılan çalışmaya
paralel olmasına özen gösterdiklerini anlatan
Sur, bu profile uygun dişhekimlerini anket
çalışmasına ikna etmekte çok zorlandıklarını da
sözlerine ekledi.
Yardımcı personel sorunu
‘Ağız Diş Sağlığı Teknikeri’ olarak adlandırılan
dişhekimi yardımcı personelinin yeni yönetmelikle özel ağız diş sağlığı kuruluşlarında
zorunlu tutulmasına rağmen bu yetkiye sahip
eleman sayısının azlığının yol açacağı sorunlar
üzerine TDB Genel Başkan Vekili Dr. Serdar Ak
bir sunum yaptı. Dişhekimliği kontenjanlarıyla
kıyaslandığında oldukça düşük olan teknikerlik
bölümü kontenjanlarının mevcut durumda bulunan yetersizliği daha da derinleştireceğini
belirten Ak, sorunun çözümü için yapıla➔
bilecek girişimleri de dile getirdi.

Katliamda yitirdiklerimiz anıldı

Başkanlar konseyi toplantısının ikinci günü olan 17 Ekim Ankara’da barış mitingine yapılan bombalı
katliamın bir hafta sonrasına denk geliyordu. Toplantıya katılan tüm meslektaşlarımızla Ayvalık merkezinde bir anma toplantısı düzenlendi ve saldırının gerçekleştiği saat 10.04’te bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Saygı duruşunun ardından meslektaşlarımız ellerindeki karanfilleri Atatürk anıtına bıraktılar.

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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Başkanlar Konseyi’nde Oda yöneticilerinin bölgelerinde yaşadıkları sorunlar
da paylaşılarak ortak politikalar geliştirilmeye çalışılıyor.

TDB bilimsel kongrelerinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz Eylül ayında
gerçekleştirilen “TDB Kongrelerinin Dünü,
Bugünü ve Geleceği” başlıklı Çalıştay raporu hakkında TDB eski Genel Sekreteri Tarık
İşmen bilgiler verdi. Uluslararası nitelikte olan
kongrelerimizin düzenli olarak aynı kentte düzenlenmesine yönelik öneri çoğunlukla olumlu
olarak karşılandı. Bunun yaratabileceği başka
sakıncalar üzerine dile getirilen uyarılar da
görüşülerek çözüm önerileri geliştirildi.
TDB Kongreleri öncesi düzenlenen Meslek
Sorunları Sempozyumu ve Başkanlar Konseyi
toplantılarının takvimleri de yeniden değerlendirildi.
Serbest gündem kısmında Oda başkanları
bölgelerindeki çeşitli gelişmeleri aktardılar ve
benzer sorunlarla karşılaşan diğer Odalarla ve
Merkez Yönetim Kurulu’yla yapılabilecekler
konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanı Burak Saran:

Ülke bu haldeyken meslek
sorunumuzdan bahsetmek
içimizden gelmiyor
Toplantının ev sahipliğini üstlendiniz.
Duygularınızı öğrenebilir miyiz?
Birçok hazırlık yapmıştık, meslektaşlarımızı en iyi
şekilde ağırlamak, toplantı dışındaki zamanlarını da
keyifli geçirmelerini sağlamak için. Ama biliyorsunuz
bir hafta önce Ankara’da büyük bir katliam yaşadık
ve böyle bir ruh hali içerisinde eğlenmeyi bir kenara
bırakın meslek sorunlarımızı gündeme getirmek bile
tuhaf kaçıyor.
Kamuoyunun karşısına çıkıp bizim şu sorunlarımız
var, Yönetmelik böyle olumsuzluklarla dolu demek
hoş olmuyor.
Barış isteyen insanların bu şekilde hayatını kaybetmesi tam bir trajedi. Ama insanlarımızın barış
için gerekli katkıyı yapmadıklarını da düşünüyorum.
Ülkede eğer iki tane ayrı barış eylemi düzenleniyorsa
bu düşündürücü bir durumdur. Barış eylemi bir tane
olmalı ve bütün Türkiye bunun arkasından yürümeli,
bütün sivil toplum örgütleri, bütün siyasi partiler...
Son yıllarda siyasi iktidarın da etkisiyle iyice kamplaşan toplumdaki gerginliğin azaltılması için bence
artık sivil toplum kuruluşlarının daha fazla inisiyatif
alması gerekiyor.
‘Türkiye Ortadoğu ülkesidir, Ortadoğu ülkelerinde
olur böyle şeyler’ deniyor. Oysa en azından Cumhuriyet kurulduğundan beri yüzünü batıya dönmüş
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genç bir Cumhuriyetin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesini bu ülkenin bir insanı olarak asla kabul
etmiyorum. Biz yılarca gittiğimiz yurtdışı gezilerinde,
kurduğumuz temaslarda Türkiye’nin asla bir Ortadoğu ülkesi olmadığını anlatamaya çalışmadık mı? Şu
anda Ayvalık’tayız, burada insanlar her gün botlara
binip Midilli’ye geçebilmek için canını ortaya koyuyor. Bunun kaynağı olan Ortadoğu batağından bir an
önce çıkmamız lazım. Her şeyden önce kendi toplumsal barışımızı bir an önce sağlamamız lazım.
Organizasyonda sıkıntı yaşadınız mı?
Balıkesir Dişhekimleri Odası olarak ilk kez bu toplantıya ev sahipliği yapıyoruz, bunun benim Başkanlığım
dönemine denk gelmesi tabii benim için de gurur
kaynağı oldu. Merkez Yönetim Kurulu’muza çok
teşekkür ediyorum, bize güvendiler. Sanırım biz de
yüzümüzün akıyla çıktık, güzel bir toplantı oldu diye
düşünüyorum.
Balıkesir’in tanıtımı açısından da baktık olaya, bu
yönüyle yerel yönetimler de deste oldu bize. Gerek
büyükşehir belediyemizin gerekse merkezdeki ilçe
belediyelerimizin katkıları oldu. Altıeylül Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu meslektaşımız da, Karesi
Belediyemiz de maddi-manevi destek oldular bize,
onlara çok teşekkür ediyorum.

Başkanlar Konseyi

Aydın Dişhekimleri Odası Başkanı Oktay İşbilir:

İktidarı da muhalefeti de
ikna etmek bizim görevimiz
Başkanlar Konseyini organizasyon ve içerik anlamında değerlendirebilir misiniz?
Organizasyon anlamında Balıkesir Dişhekimleri
Odasına teşekkür ediyorum, gerçekten çok sıcak bir ev
sahipliğiyle bizleri ağırladılar.
İçerik anlamında değerlendirmeden önce 10 Ekim’de
Ankara’da barış için, özgürlük için, demokrasi için
yürümek isterken hunharca katledilen vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı diliyorum; bütün ülkemizin başı sağolsun.
Türkiye’nin her yerinde polislerimizin, askerlerimizin,
vatandaşlarımızın canına malolan bu katliamların bir
an önce durdurulmasını bir sağlıkçı olarak canı yürekten diliyorum.
Böyle bir süreçte mesleki sorunları konuşmak hiç
kolay değil ama ülkemizin diğer sorunları gibi sağlık
sorunlarının da demokratik hukuk devletine yakışır
bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Son Yönetmelik olayında olduğu gibi ilgili kesimlerin görüşleri, ihtiyaçları dikkate alınmadan yapılan
düzenlemeler buna pek uygun değil. Aklın, biliminin
bize gösterdiği yolda hareket etmemiz lazım.
Seçim sonrası TBMM’de yer alacak siyasi partilere
götürülecek dosya konuları da ele alındı...
Biz zaten bunun için buradayız. Çoğunlukla bizi dikkate almasalar da tekrar gideceğiz; on kere, yüz kere,
hiç önemli değil. Aklın ve bilimin gösterdiğini savunduğumuzu biliyoruz. Buna iktidarı da muhalefeti de
ikna etmek bizim görevimiz. Bizim göremediğimiz bir
şey varsa göstersinler, oturup değerlendirelim ama
bütün bilimsel gerçekleri elinizin tersiyle bir tarafa
itip ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla yürümek herkesi
gerer. Bundan da ne dişhekiminin, ne hükümetin ne
de halkın bir çıkarı olur. İnşallah bir şekilde ortak
paydada buluşuruz.

Sivas Dişhekimleri Odası Başkanı Mehmet Murat Öztürk:

Tekniker çalıştırma
zorlaması büyük bir çelişki
Toplantı gündemini değerlendirebilir misiniz?
Öncelikle yaptıkları güzel organizasyon için Balıkesir Dişhekimleri Odası’na teşekkür ediyoruz.
Maalesef ülke gündemindeki acıların öne çıktığı
bir dönemde yapıyoruz bu toplantıyı. Ben hem
bu vesileyle şehit olan tüm güvenlik güçlerine ve
geçen hafta Ankara’da terör saldırısıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara
başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
Toplantı gündeminde bence en önemli konu yeni
Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olandı. 30
Ekim’den sonra sağlık müdürlüklerinin yaptırımları uygulamaya çalışacağı söylendi. Buna karşı ne
yapabileceğimizi tartıştık, inşallah elimizden gelenleri yapacağız oda bölgelerimizde. Tabii TDB’ye
bu konuda büyük sorumluluk düşüyor, TDB de
bunun bilincinde. Merkez Yönetim Kurulu’muz
büyük ihtimalle görüşmeleri hızlandıracaktır, bu
uygulamaların daha ileri bir tarihe ertelenmesine
yönelik olarak.
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Ağız diş sağlığı teknikeri eğitimindeki
kontenjanlar konusu da ele alındı...
Evet, orada çok büyük bir çelişki var maalesef. Ağız
diş sağlığı teknikeri belgesine sahip yeterli sayıda
tekniker olmamasına rağmen özel sağlık kuruluşlarına bu vasıfta eleman çalıştırma zorunluluğu
getirilmesi büyük bir sıkıntı doğuracak tabii ki.
Bununla ilgili olarak İstanbul Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri Aret Bey’in önerdiği gibi İşkur’a
başvurmak da geçici bir çözüm olabilir. Bu konuda
oda bölgemize döndüğümüzde bilgilendirme yapacağız arkadaşlarımıza.
TDB’nin yaptırdığı ve geçtiğimiz Mayıs ayında
yayımladığı araştırmanın sonuçları, bunların bize
veri olarak sunulması mesleğimizde ileride doğabilecek bazı problemleri görmemiz açısından çok
önemli. Dişhekimlerinin ve hastaların profilinin 15
sene içinde nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Başka
yönlerden de ele alan daha geniş çaplı araştırmaları
TDB’nin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum.

Başkanlar Konseyi

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker:

Yönetmeliğin uygulanması
esnetilmezse
muayenehaneler zora girer
Toplantıyı değerlendirebilir misiniz?
Başkanlar Konseyi toplantısı gayet verimli bir şekilde
geçti, organizasyonu yapan Balıkesir Dişhekimleri
Odası’na misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür
ediyorum.
Ankara’da barış yürüyüşünde katledilen insanlarımız
için burada tüm oda başkanları olarak Atatürk anıtına
çiçek koyduk ve onları hüzünlü bir şekilde andık.
Başkanlar toplantısında Genel Başkanımız Prof.Dr.
Taner Yücel Dünya Dişhekimleri Birliği FDI’ın 103.
Genel Kurulu’yla ilgili bilgiler verdi. Burada genel
başkanımızın aday olması TDB, dişhekimlerimiz ve
Türkiye adına onur verici bir olaydı. Elbette Amerikan
adayının karşısındaki adayın şansının daha az olacağını
tahmin edebiliyorduk. Yine de önemli bir destek bulan
Genel Başkanımıza bizi en iyi şekilde temsil ettiği için
teşekkür ediyoruz.
Yönetmelik de gündemdeydi...
Evet, bu konuda arkadaşlarımızın anlatımlarından
görüyoruz ki farklı bölgelerde sağlık müdürlükleri bunu

farklı şekilde uygulamaya koyuyorlar. Bazıları bölgelerinde uygulanamayacak konuların üzerine gitmezken
bazılarının uygulanmaya çalıştıklarını ve meslektaşlarımızın çok zora girdiğini duyduk. Bu maddelerin
değişmesini en azından uygulamanın yumuşatılması
gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde yeni muayenehane açılamayacağı gibi var olanlar da kapanmak zorunda
kalacaktır.
Kongreler de yeniden masaya yatırıldı.
Sizin görüşünüz nedir bu konuda?
TDB Kongresi çapındaki kongrelerin küçük şehirlerde
yapılması çok zor hakikaten. Biz 2006 yılında bu organizasyonu yaptık; kongre salonlarının yetersizliğinden
ulaşım ve konaklama gibi sorunlara kadar birçok sorunla baş etmek zorundasınız. Buna bir de endüstrinin
İstanbul dışındaki yerlere gitmekte zorlanmasını da
ekleyince TDB kongrelerinin düzenli olarak İstanbul’da
yapılmasına yönelmek, buna mukabil diğer illerdeki
bilimsel etkinliklerin destekleneceği bir formül oluşturmak daha akla yatkın görünüyor bana.

Manisa Dişhekimleri Odası Başkanı Sevgül Bora:

Barış için çaba harcayalım,
savaş için değil
Toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Çok önemli sağlık ve meslek sorunlarımız olmasına
rağmen yaşadığımız acı olaylar bunları konuşamadığımız bir noktaya getirdi bizi. Türkiye’yi Ortadoğu
bataklığına sürükleme çabaları, terör olayları maalesef bugün meslek sorunlarını aştı. Öncelikle ülke
gündemini dile getirmek istiyorum, tüm siyasilerin
ve halkımızın biraz daha sağduyulu, daha sakin,
ayrıştırmaya değil birleştirmeye dönük hareket etmesini bekliyoruz. Barış için çaba harcayalım, savaş
için değil.
Meslek gündemimize dönersek, yeni Yönetmeliğin getirdiği kimi düzenlemeler meslektaşlarımıza
büyük güçlükler çıkaracak gibi görünüyor. Yeni muayenehane açanlar için asansör zorunluluğu büyük
bir sorun. Yine, varolan muayenehanelere getirilen
gereksiz istekler var Sağlık Bakanlığı tarafından.
Şimdiye kadar Manisa’da bu konularda denetim ya-
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pılmadı ama 30 Ekim’den
sonra başlanacağı söyleniyor.
Oda bölgenizde tekniker çalıştırma zorunluluğundan kaynaklanan bir sıkıntı yaşandı mı?
Bizim bölgemizde henüz bir sorunla karşılaşmadık
çünkü bu özel ADSM ve poliklinikler için getirilen
bir uygulama. Ama büyük şehirlerde sıkıntı olduğu
görülüyor. Birden oluşan bu büyük ihtiyacı karşılayacak sayıda eleman olmaması ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Toplantıda hukuk danışmanımızın da önerdiği
İşkur’a müracaat edip ceza gelirse ‘biz eleman istedik ama bulunamadı’ savunmasının uygulanabilir
bir çözüm olacağını düşünüyorum.
Son olarak bu güzel organizasyonu yapan Balıkesir
Dişhekimleri Odası’na da teşekkür ediyorum. Büyük
imkanlara sahip olmayan bir Oda olarak böyle bir
organizasyonun altından başarıyla kalktılar.

FDI Genel Kurulu

FDI Genel Kurulu
Bangkok’ta yapıldı
Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) 103. Genel Kurulu 19-24 Eylül 2015 tarihlerinde Tayland’ın başkenti
Bangkok’ta gerçekleştirildi. Toplantıda FDI’ın yapısına ilişkin önemli kararlar alınırken TDB Genel Başkanı
Prof.Dr Taner Yücel’in de aday olduğu gelecek dönem başkanlığı seçimi de yapıldı.

D

ünya Dişhekimleri Birliği (FDI)
103. Genel Kurulu 19-24 Eylül 2015
tarihlerinde Tayland’ın başkenti
Bangkok’ta yapıldı. Toplantıda Türk
Dişhekimleri Birliği’ni Genel Başkan Prof.Dr
Taner Yücel, Prof.Dr. Nermin Yamalık,
Dr. Duygu İlhan, Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı ve Dr. Uğur Ergin temsil etti.
Genel Kurul 72 ülkenin katılımıyla başladı.
2014 Yeni Delhi Genel Kurulu raporunun onaylanmasından sonra 2015 gündem maddelerine
geçildi. Bu çerçevede FDI başkanı T.C. Wong
FDI Genel
Kurulu’nda Türk
Dişhekimleri
Birliği’ni
Dr. Uğur Ergin,
Doç.Dr. Hande Şar
Sancaklı, Prof.Dr.
Taner Yücel, Prof.
Dr. Nermin Yamalık
(karede yok) ve
Dr. Duygu İlhan
temsil etti.
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raporunu sundu. Onu takiben FDI İdari Müdürü Enzo Bodoni göreve başladıktan sonraki
ilk defa genel kurul karşısında konuşmasını
yaptı. 2014-2017 strateji ve yürütme planını gelecek dönem başkanı Patrick Hescot sundu.
Afrika Stratejisi hakkındaki çalışmalar
İhsane Bin Yahya tarafından sunuldu.
Tüzük değişikliği önerilerine itirazlar
FDI tüzüğünde yapılması önerilen değişiklikleri Jack Cottrell sundu. Tüzükte en çok dikkat
çeken değişiklik önerileri Komiteler, Task

Team ve Başkan seçimleri ile bölgesel organizasyonların yapılanmalarında görüldü.
Komite ve Task Team adaylarının yetkinliklerinin belirlenmesi için “Nomination Task
Team” isimli bir çalışma grubunun FDI Konseyi tarafından kurulması önerildi. Diğer bir
öneri ise yine FDI Konseyi tarafından ‘Etik
Komite’nin kurulması ve gerek görüldüğünde komitenin aktive edilmesi oldu.
Başkan adaylığı için FDI Konseyi’nde çalışmış olmanın ön şart olması da getirilen öneriler arasındaydı. Bölgesel organizasyonlarla
ilgili olarak da yönetmeliğin 7.2.4 D numaralı
maddesinin çıkartılması önerildi.
Bu değişiklik önerilerine çok sayıda itiraz
yapıldı. İlk olarak İsviçre’den Philippe Rusca söz alarak yapılmak istenen değişikliklerin
demokratik olmadığını dile getirdi. Bu değişiklikler ile Genel Kurul’un seçme gücünün
azaltıldığını ve bölgesel organizasyonların
zayıflatıldığını söyledi. Almanya’dan Michael Frank Philip de aynı görüşü paylaşarak
değişiklik önerilerinin demokratik olmadığını savundu. Genel kurul üyelerinin komite
adaylarının özgeçmişlerini değerlendirecek
kapasitede olduğunu ve Nomination Task
Team’in gereksiz olduğunu, ayrıca Başkan
adaylığı için Konsey tecrübesinin aranmasının adayları gereksiz yere kısıtlayacağını
savundu. Fransa’dan Roland L’Herron,
Belçika’dan Michèle Aerden öneriye itiraz
ederek görüşlerini belirttiler.

‘Birlikte Çalışma’ raporunu Prof.Dr.
Nermin Yamalık sundu
FDI projelerinin sunumlarına geçildiğinde
2020 Vizyonu kapsamında ilk sunumu Oral
Sağlık Atlası çalışmasıyla ilgili olarak L.J. Jin
yaptı. Collaborative Practice (birlikte çalışma) çalışma raporu ise FDI Konseyi üyesi meslektaşımız Prof.Dr. Nermin Yamalık tarafından
sunuldu. Rapora http://www.fdiworldental.
org/media/70740/collaborative-practice_digital.pdf adresinden ulaşılabiliyor.
Toplantıya World Dental Development
Fund, World Oral Health Day, Observatory,
Brush Day and Night, Caries Initiative Part-

FDI Başkan
adayımız Prof.
Dr. Taner Yücel
FDI’ın dişhekimliği
mesleğine
liderlik edecek bir
‘referans organı’
olması gerektiğini
ifade etti.

nership, Smile Around the World, Aging
Population projelerinin sunumları ile devam
edildi.
Öğlenden sonra yapılan toplantılarda Regular member olarak Colegio Estomatalógico
de Guatemala, Egyptian Dental Syndicate,
Ethiopian Dental Professionals’ Association ve
Sociedad Cubana de Estamalogía’nın ‘düzenli
üye’; Pierre Fauchard Academy, International
Academy of Periodontology ve Global Scientific
Dental Alliance’ın ‘bağlı üye’ olma başvuruları
değerlendirildi.

‘Collaborative
Practice’ çalışma
grubunun raporunu
FDI Konseyi üyesi
meslektaşımız
Prof.Dr. Nermin
Yamalık sundu.

Prof.Dr. Yücel ve Kell’in konuşmaları
Sonraki bölümde finans raporları ve 2016
yılı bütçesi için öngörüler sunuldu. Sunulan
raporlara göre FDI gelirlerinin en büyük bölümünü üyelerin ödedikleri aidatlar oluşturuyor.
Bunu ortak çalışmalar ve kongre gelirleri takip
ediyor.
Toplantının son bölümünde çeşitli komiteler
ve Başkanlık için aday olanların tanıtımları
yapıldı. Amerika Dişhekimleri Birliği’nin adayı
olan Kathryn Ann Kell’in sunumununun
ardından FDI Başkanlığı için adayımız Prof.
Dr. Taner Yücel konuşmasını yaptı. Oral
sağlık hizmet erişimlerinin yetersizliği, koruyucu dişhekimliğinin önemi, bulaşıcı olmayan
hastalıklarla oral sağlık-genel sağlık arasındaki ilişki, hastalıkların mali yükü, yaşlanan
nüfusun oral sağlık problemlerinin artması,
koruyucu sağlık için aktarılan kısıtlı fonlar ve
dişhekimliğinde ticarileştirme sorunları gibi
konuları vurgulayarak tüm bu zorlukların ve
sorunların üstesinden gelebilmek için etkin bir
strateji, net bir vizyon ve yeni-yaratıcı fikirlerin
gerekliliğini dile getiren Yücel FDI’ın gelecekte
ağız diş sağlığı alanına ve dişhekimliği mesleğine liderlik edecek bir ‘referans organı’ olması
gerektiğini savundu.
FDI’ın güçlü bir konumu olduğundan ve tüm
ağız diş sağlığı hizmetlerinde önemli bir rol
oynadığından emin olmak adına uluslararası
örgütlerle işbirliği içinde çalışacağını belirten
➔
TDB Genel Başkanı, bugüne dek Türkiyeli
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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FDI Genel Kurulu

Sürekli
Dişhekimliği
Eğitimi çalışma
grubu raporunu
Doç.Dr. Hande Şar
Sancaklı okudu
(solda).
İletişim ve
Üye Destek
Komitesi’ndeki
delegemiz Dr.
Duygu İlhan bu
göreve ikinci kez
seçildi.

delegelerin FDI içinde aktif olarak yer almalarını
desteklediğini de ifade etti.
FDI 2013 İstanbul Kongresinin başarısını da
hatırlatan ve kendisini “FDI Vatandaşı” olarak
tanımlayan Prof.Dr. Yücel, delegelerden zorlukları birlikte aşmak için kendisine güvenmelerini
ve destek vermelerini istedi.
Konsey, komiteler ve şeref listesi adaylarının
konuşmalarıyla toplantı tamamlandı.
ERO Genel Kurulu da yapıldı
21 Eylül günü İletişim ve Üye Destek Komitesi’nde ilk dönemini tamamlayan delegemiz Dr.
Duygu İlhan ikinci dönem adaylığı için konuşmasını yaptı.
23 Eylül günü ERO Genel Kurulu da FDI
Genel Kurulu sırasında yapıldı. Kurulda Tiflis’de
yapılan toplantının raporları onaylandıktan sonra çalışma gruplarının raporlarının sunumlarına
geçildi. Dişhekimleri ve Fakültelerin İlişkileri
çalışma grubu adına Prof.Dr. Nermin Yamalık
ve Sürekli Dişhekimliği Eğitimi çalışma grubu
adına Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı raporlarını
sundular.
ERO’nun sonraki genel kurul toplantısı 2930 Nisan tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de yapılacak.
Seçimi ABD adayı Kell kazandı
24 Eylül günü 2017-2019 dönemi için Başkan
seçimi yapıldı. Oylamaya katılan 164 delegenin

106’sı (%64.6) Kathryn A. Kell, 58’i (%35.4)
Prof. Dr. Taner Yücel için oy kullandılar. Bu
sonuçla seçimi kazanan Amerikan Dişhekimleri Birliği (ADA) adayı Kathryn A Kell görevi
devralacağı 2017 yılına kadar ‘Seçilmiş Başkan’
sıfatını taşıyacak.
Kathryn Kell’den boşalan saymanlık görevine
ise 99 (%60.4) oyla Kanada’dan Dr. Jack Cottrell
seçildi.
Boşalan Konsey üyeliklerine Uruguay’dan Dr.
Alvaro Roda ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden
Prof.Dr. L. J. Jin seçildi.
İletişim ve Üye Destek Komitesi’ne aday olan
delegemiz Dr. Duygu İlhan’ın bu göreve tekrar
seçilmesi delegasyonumuzu sevindirdi.
Dental Pratik Komitesi için Ermenistan’dan
Prof. Bedros Yavru Sakuk ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden Dr. Haiping Lu seçildi.
Bilim Komitesi’ne Birleşik Krallık’tan Prof.
Dr. David M. Williams ve Almanya’dan
Prof. Dr. Reinhard Hickel seçildi.
Halk Sağlığı Komitesi için Portekiz’den Prof.
Dr. Paulo Ribeiro de Melo ve Fransa’dan
Dr. Sophie Dartevelle seçilirken Derek Jones (ABD) ve Ana Haydée Pereira (Arjantin)
şeref listesine kabul edildi. Governence Task
Team tarafından FDI tüzüğünde yapılması önerilen değişiklikler ise oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantı yeni üyelerin sertifikalarının verilmesi ve Dr. Patrick Hescot’un T.C.Wong’dan FDI
Başkanlığını teslim almasıyla sona erdi.

Tayland’ın başkenti Bangkok 8.3 milyonluk nüfusuyla Güneydoğu Asya’nın en önemli metropollerinden. Eski Tayland Kraliyet Sarayı Grand Palace içerisinde yer alan Wat Phra Kaew
(Zümrüt Budha Tapınağı) Tayland’ın en önemli kutsal yeri olarak biliniyor.
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2016 Kongresi

Prof.Dr. Ali Rıza Alpöz:

14

yıl
sonra

yeniden

İzmir’de

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 19-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir Dişhekimleri
Odası’nın organizasyonuyla Fuarİzmir Gaziemir’de yapılacak. Organizasyon Komitesi ve İzmir
Dişhekimleri Odası Başkanı Prof.Dr. Ali Rıza Alpöz’den Kongrenin hazırlık aşamaları hakkında bilgi
aldık.
ğımız İzmir’imizde böyle büyük bir kongreye
İzmir yıllar sonra, 15 yıl sonra yeniden bir
ev sahipliği yapabilecek bir kongre merkezinin
TDB kongresine ev sahipliği yapacak, neler
bulunmayışı ve teknik yetersizliklerdir kahissediyorsunuz anlatır mısınız?
nımca. Mart 2015 tarihinde Gaziemir’de İzmir
Öncelikle sizlere bu röportaj için çok teşekkür
Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete
ederim, böylelikle meslektaşlarımızın aklıaçılan 300 bin m2 alana kurulmuş Fuarİzmir’in
na gelebilecek tüm sorular da cevap bulmuş
oluyor. Tabii ki çok heyecanlıyız,
açılması bizde 22.Uluslararası TDB
Odamız ve meslektaşlarımız da yıllar
kongresine ev sahipliği yapabileceğisonra böylesine büyük bir Kongreye
miz fikrini uyandırdı ve çok hızlı bir
ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı
şekilde gerekli teknik ve bürokratik
‘Türkiye’nin en büyük
çok mutlular, gururlular. Başta TDB
yazışmaları yaparak teklifimizi Birlive en yeni kongre
Genel Başkanımız Prof.Dr. Taner
ğimize sunduk.
Yücel olmak üzere tüm TDB Merkez
merkezinde güzel bir
Yönetim Kurulu üyelerine, Oda başKongre kaç salonda
tarihte öncekileri aşan
kanlarımıza ve meslektaşlarımıza bu
gerçekleştirilecek?
bir Kongre yapacağız.’
tercihlerinden dolayı şahsım ve İzmir
Fuar alanında A holünde açılış ve
Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
sunumların yapılacağı biri 1500
olarak çok teşekkür etmek istiyorum.
diğerleri 800 kişilik olmak üzere dört
İlk TDB kongresi Eylül 1992’de
büyük salonda oturumlar gerçekleşeyine İzmir’de yapılmıştı. O günkü heyecanı ve
cek. B holü ise sergi alanı olarak kullanılacak,
duyulan hazzı halen hatırlarım. İzmir’de en son
8 bin m2 sergi alanında çok sayıda firmanın yer
yapılan TDB kongresi ise Haziran 2002’de eski
alacağını şimdiden öngörüyoruz.
adıyla Efes şimdiki Swiss Otel’de yapılmıştı.
Yani 14 yıl sonra İzmir’de böylesine büyük bir
Sosyal program ve bilimsel programdan
kongreye ev sahipliği yapacağız.
biraz bahseder misiniz?
Bilimsel Komite’miz Prof.Dr. Murat Türkün
Neden bu kadar uzun süre kongre
hocamızın başkanlığında özellikle serbest
yapılmadı İzmir’de?
dişhekimliğinde çok faydalı bilgiler verecek
Tabii çok nedeni var bu durumun; en büyük
konuşmacı ve hocalarımızı titizlikle inceleyerek
neden “fuar ve kongre merkezi” olarak andıdavet yapıyorlar. Özellikle FDI Kongresi sıra40
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sında İstanbul Deklarasyonu ile önemi vurgulanan ağız sağlığı-genel sağlık ilişkisinin vurgulanacağı paneller ve oturumlar da hazırlanıyor.
Tabii ki çok sayıda hands-on kurs da programda
yer alacak.
Sosyal program ise halen hazırlık aşamasında
ama kesin olanları söyleyebilirim: İlk gün olan
19 Mayıs’ta bu günün özel anlamına da yakışacak bir gece düzenliyoruz. Akşam yemeğinden
sonra Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars fuar
alanı havuz etrafında bizlerle birlikte olacak. Açık
hava amfitiyatro tarzında oturma düzeni de olan
alanda unutulmaz bir gece yaşayacağız. Havanın
yağmurlu olması durumunda kapalı alan seçeneğimiz de var.
20 Mayıs akşamı Turan bölgesindeki Arena’da
deniz kenarı 1000 kişilik bir mekanda Sedat Yüce
ve orkestrası bizlerle birlikte olacak.
Efes, Meryemana, Çeşme, Alaçatı, Şirince,
şehir içi turları, Kemeraltı gezisi ve günlük ya
da konaklamalı Sakız adası turları gibi kongreye
katılacak meslektaşlarımızın stres atıp gezip eğleneceği etkinlikler de hazırladık.
Kongre duyuruları başladı mı, web sayfası
hazır mı?
Evet ön duyurular afişimizle birlikte yapılmaya
başlandı. Web sayfamız da hazırlandı, www.
tdbkongreleri.org’dan tüm gelişmeleri takip
edebilecek meslektaşlarımız.
Meslektaşlarımızın en çok hangi konularda
eleştirileri var?
En sık duyduğumuz eleştiri, serbest dişhekiminin
günlük yaşamında kullanacağı pratik bilgilerden
çok akademik ve teorik bilgiler içermesi. Tabii
davet edilen konuşmacıyla doğrudan ilgili olan
bu durumu bilimsel programımızda titizlikle

Savaştepe köprüsünden geçen tirenler
Sel olur İzmire akar.
İzmirin denizi kız, kızı deniz
Sokakları hem kız hem deniz kokar.
(...)

Cahit Külebi

değerlendiriyoruz. Bir de çok takip edilen ve
beğenilen konuların ya da konuşmacıların
aynı saatlerde farklı salonlarda bulunması; bu
konuda da çalışıyoruz.
Kongre başlangıç tarihi 19 Mayıs, ülkemiz
için çok özel bir gün. Tesadüf mü yoksa
özellikle mi bu tarihte başlıyor?
Aslında Kongremiz bir hafta sonra başlayacaktı fakat hem Ramazan ayının başlayacak olması hem de TEOG sınavları takvimini gözönüne
alarak, İzfaş’ın Fuar İzmir’i bize bir ay boyunca
tahsis etmesini de değerlendirerek
açılış tarihini 19 Mayıs gibi güzel
bir güne çektik.
➔
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Geçtiğimiz 25 Mart’ta açılışı yapılan Fuar İzmir toplam 337 bin m2 büyüklüğünde bir alana yayılıyor.

yoluyla duyuru yaptık ve görev almak isteyen
Son yıllarda ülkemizde kongrelere ilginin
meslektaşlarımızı belirledik. Gönüllü olarak
azaldığı söyleniyor. Bu gözleme katılıyor
çalışmak isteyen arkadaşlarıma buradan temusunuz, sizce sebebi ne olabilir?
şekkür etmek istiyorum. Başta Oda Genel SekÜlkemizde serbest dişhekimliği yapan meslekreteri’miz Ersin Atinel, Oda Saymanı’mız Can
taşlarımızın sayısı da bir yandan azalıyor. Yeni
San ve Bilimsel Komite Başkanı’mız
yönetmelik de malum, türlü zorlukMurat Türkün hocamız olmak üzelarla muayenehaneciliğin önü kesire, yönetim kurulumuzdaki çalışma
liyor. Halkın alım gücünün azalması
‘ TDB kongrelerini diğer
arkadaşlarıma, oda personeline ve
da eklenince gelinen tablo ortada.
bilimsel
etkinliklerle
tüm kurullarımıza da ayrıca teşekKongrelere mesleğini serbest olarak
kür ediyorum.
kıyaslamak doğru
sürdüren meslektaşlarımızdan daha
Tüm meslektaşlarımızın 19-21
yoğun bir katılım oluyor. Kamuya geolmaz, bu organizasyon
Mayıs
2016 tarihlerini ajandalaçişin hızlanmasıyla kongre katılımları
Türkiye’de dişhekimliği
rında
şimdiden
kapatarak İzmir’e
da azalmaya başladı.
camiasının
tüm
gelmesini
diliyorum,
hepinizi bekliDiğer taraftan etkinlik sayısı da
yoruz,
sevgilerimle.
bileşenlerinin yer
sürekli olarak artıyor. Bir yılda ondan
fazla kongre ve sempozyum seçeneği
aldığı, üç gün süren bir
olunca bir kongrede eskiden olduğu
dişhekimliği bayramı
ölçüde bir yoğunlaşma olmuyor. TDB
gibi adeta...’
kongrelerini diğer bilimsel etkinliklerle kıyaslamak doğru olmaz tabii, bu
organizasyon Türkiye’de dişhekimliği
camiasının tüm bileşenlerinin yer
aldığı, üç gün süren bir dişhekimliği bayramı
gibi adeta...
Alt komiteleri oluşturdunuz mu, hazırlıklar
nasıl gidiyor?
Kongremizin tüm komiteleri oluşturuldu.
İZDO üyesi meslektaşlarımıza SMS ve mail
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Söyleşi: Neşe Dursun Fotoğraflar: Cumhur Yetmez

‘Tek parti
rejimi
kuruluyor’
7 Haziran seçimlerinin tek parti iktidarına vize vermemesinin ardından kurulamayan koalisyonlar,
bombalar, yeniden çatışma süreci derken 1 Kasım’da kendimizi yeniden sandık başında bulduk.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Nuray Mert’le bu süreçten başlayarak medya bağımsızlığı, barış süreci ve
Suriye meselesine de uzanan kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdik. Nuray Mert, yaşananın normal bir
seçim olmadığını söylerken iddialı bir tespitte de bulunuyor.
Seçim sonuçlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Yarınki yazımın başlığı da
bu: Tek parti rejimi kazandı. Normal siyasal partiler
arası bir seçim değildi bu
seçim, uzunca bir süredir
de böyle işlemiyor. Zaten
iktidar partisi de bunu
sıklıkla dile getiriyor, seçim
öncesi de vurguladılar “bu
sıradan bir seçim değil, vatan müdafaası” falan diye.
Artık demokratik siyaset
tamamiyle iktidarın sandıkla meşrulaşması veya
bunu yitirmesi üzerine
kurulu. Bir ‘devlet partisi’
olmuş vaziyette Ak Parti.
Ben bunu 2011 seçimlerinin
46
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hemen ertesinde yazdım.
O zaman gidişatın kötü
olduğuna ilişkin ortak bir
kanaat yoktu.
AKP’nin otoriterleşmesine ilişkin eleştiriler
esasen o seçimden sonra
başlamıştı...
Süreç o zaman başladı ama
seçimlerde yine buna benzer bir zafer kazanmıştı Ak
Parti. Ben o zaman da artık
Ak Parti bir devlet partisi
oldu demiştim. Çünkü
kendini ifade biçimi, siyaseti anlama biçimi böyle bir
izlenim bırakıyor. Milletin
asıl temsilcisinin kendisi
olduğu söylemi, kendi

dünya görüşlerinin görüşlerden bir tanesi olduğuna,
onların benimsediklerinden
farklı görüşlerin, taleplerin,
itirazların olabileceğine
tamamen kapıyı kapatan
bir anlayış.
Tek parti rejimi tespitine nasıl varıyorsunuz
buradan?
Siyaset anlayışı bu şekilde
yerleştikten, parti bu şekilde tarif edildikten sonra
o partinin hele de ezici bir
oyla iktidar olması kendini
milletin gerçek temsilcisi
olarak devletle özdeşleştirmesidir. Ben 2011 yılından
itibaren bu sürecin yaşan-

dığını düşünüyorum. Süreç
içerisinde bu konuda bir
sorgulama olmadığı gibi bu
daha da pekiştirilen bir tez
haline geldi. 2002 devrimi
denmeye başlandı Ak Parti’nin iktidara geldiği 2002
yılına.
Bütün bu söylem, istiklal
savaşı, vatan müdafaası,
-bizzat Cumhurbaşkanı’nın
ifadesiyle- milli olanlar/
olmayanlar ayrımlarının
yapılması, bunun siyasi
partiler arasında bir yarış
olmadığını, milli olanın
iktidarının bir de seçimle
teyit edilmesi olduğunu
gösteriyor. Bundan sonra
da gidişatın bu tek parti

rejiminin inşası şeklinde
gideceğini öngörüyorum,
çünkü başkaca bir fikre
kapılmak için herhangi bir
iz yok.
Nitekim Başbakan Davutoğlu seçimden sonra ilk
konuşmalarından birinde
“ben sadece Ak Partililer
diye bakmıyorum, diğerlerine de gelecekte Ak Partili
olacaklar diye bakıyorum”
diyerek nasıl bir toplum ve
siyaset anlayışı olduğunu
ortaya koydu.
Anaakım medyada
1
ise Başbakan’ın seçim sonrası konuşmalarında verdiği
ılımlı mesajlar sevinçle karşılandı...
Normal bir insan bunu
temenni eder tabii,
bunda bir mahzur yok.
Ama bu temenninin
gerçeklerle denk düşüp
düşmediğine bakmak
lazım. Gerçekler
dünyasında hiç bu
temenninin gerçekleşeceğine dair bir işaret
yok. Buna rağmen siz
hâlâ buna sığınıyorsanız
buna züğürt tesellisi
demek lazım.
Diğer tavır, bükemediğin eli öpmek, yeni duruma mümkün mertebe
adapte olmak ve tabii
iktidarda olanların hışmından korunmaya çalışmak şeklinde tezahür
ediyor. Son 13 yılda olan da
buydu zaten. Ak Parti iktidarı durduk yerde tek parti
rejimi haline gelmedi. 2002
yılından itibaren gücünü
artırdıkça pek çok kesim
ona ayak uydurma ihtiyacı
hissetti.
Bu normal değil mi diyeceksiniz, hayır normal değil. Çünkü Ak Parti’nin başta kendini öyle bir takdim
biçimi varsa da demokratik
bir toplum özleminden
uzaklaştığına dair emareler özellikle 2010 yılından
itibaren bir bir ortaya
çıkmaya başlamıştı. Eğer

demokrasi, özgürlükler
filan gibi kaygılarınız varsa
buna itiraz edersiniz, neden
uyum sağlayasınız ki?
Sadece bir parti güçlü hale
geldiği için uyum sağlamaya biz oportünizm diyoruz,
güce tapınma diyoruz.
Bundan sonra bu adaptasyon süreci devam edecek
mi, bilemiyorum. Tabii bir
de, buna izin verecek mi?
Güçlü olan o kadar güçlü
hale geldi ki artık öyle biat
edeni de koşulsuz kabul
etmiyor.

kıyafet, hayat tarzı diyerek
muhafazakârlığı bu şekilde
mahkûm etmelerine karşı
çıkıyordum. Böyle bir
politika kalıcı olmaz, ilkesel
olarak da demokratik değil.
Yani mesela Refah Partisi
otoriter bir siyasal anlayışı
mı temsil ediliyor, bu hiç
tartışılmadı o zaman. Hep
‘laiklik elden gidiyor’, ‘şeriat düzeni kurulacak’, bu
kalıplar üzerinden şekillendi. Demokrasi vurgulu bir

3

2
4

5

6
Böyle bir sahneye de tanık
olabiliriz.
Birkaç ay önce bir TV
tartışmasında “CHP bir
dönem rejim tartışmasına gereksiz yere yüklendi, şimdi buna erişkin
emarelerin çoğaldığı bir
dönemde hiç gündeme
getirmiyor” diye eleştirmiştiniz...
Yine kalkıp eski manada rejim tartışması yapmalarını
beklemiyorum. Ben 90’larda da itiraz ediyordum bu
üsluba, yani sadece kılık

İki yıldan fazla süren ‘çözüm süreci’nin
sona ermesine giden sürecin köşe taşları
28 Şubat (Dolmabahçe açıklaması) ile 22
Mart arasında gazete manşetlerine böyle
yansımıştı. Kupürler sırasıyla 1 Mart 2015
(1), 2 Mart 2015 (2), 3 Mart 2015 (3), 18
Mart 2015 (4), 21 Mart 2015 (5) ve 22 Mart
2015 (6) tarihlerinden.

itiraz olmuyordu.
Çok tuhaftır, o zaman
-üstelik anti demokratik
bir çerçevede- ‘rejim, rejim’
diye inleyenler demokratik
rejimin o aksak yüksük,
beğenmediğimiz hali bile
tehlikeye girdiğinde bu
sefer emeklilere maaş verme vaatleriyle sınırladılar
siyasetlerini. O anlamda
dedim, yoksa eski manada
rejim tartışmalarına geri
dönülsün anlamında değil.
Sosyal demokrat bir partinin yoksulların iktisadi

taleplerine ağırlık vermesi normal değil mi?
Eski katı, otoriter tutumlarını terk etmeleri gerekiyordu demokrasi adına
ama bu demek değildi ki
‘halk buna bakıyor’ deyip
siyaseti memur maaşlarına
indirgesinler. Türkiye’de
birincil meselelerimizden
bir tanesi bizim demokratikleşememe problemimizdir. Dönüp dolaşıp oraya
geliyoruz her vesileyle.
CHP, otoriter ve anti demokratik gidişat artık
bariz hale gelmeye
başladıktan sonra bile
bunun taşıyıcılığını
yapmadı, gönüllü olarak vazgeçti. Kendini
dar bir alana kapattı.
Demokrasinin daha
da geriye gitmesine
güçlü bir şekilde karşı
çıkamazsanız sadece
ekonomi üzerine söz
söyleyerek de var olan
demografik-sosyolojik
sınırı genişletemezsiniz.
Görüyorsunuz, bu sınır
%30’a bile esnemiyor.
Böyle bir sınır var mı?
Dediğim demografik-sosyolojik sınır şu: Türkiye’de
toplumun çoğunluğu sağ
muhafazakâr, milliyetçi değerler etrafında birleşiyor,
bu çok belirgin. Muhalefet partisi, CHP veya bir
başkası, bunlara illa ki ayak
uydurmak zorunda değil,
sadece demokrat olma
durumunda.
Sonuna kadar laikliği
savunma hakkınız olmalı
ve -inançlara saygılı olmak
şartıyla- dini inanç sahibi
olmamanın da saygı ve eşit
muamele görme hakkının
altını çizmelisiniz. Aksi
durumda toplumda yadırganır diye dar bir alana çekildiğiniz sürece toplum da
giderek bu muhafazakâr,
sağ, milliyetçi değerlere
teslim olur. Toplumun
değerleriyle barışık olmak
başka bir şey, bunlara teslim olmak başka.
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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Bu demografik-sosyolojik
çeperin genişletilmesinin
çok kolay olmadığının
da farkındayım. CHP’yle
ilgili yapılan tahlillerde
hep suçlayıcı ve sanki çok
kolay yapılabilecek bir
şeyi yapamıyormuş gibi
bir dil kullanılıyor. Evet,
beceremedikleri, patinaj
yaptıkları alanlar çok ama
bunun bir zorluğu da var.
CHP’yi neredeyse düşmanlaştıran, CHP’liliği, CHP’yi
gavurlukla eş tutan yazılar
çıkıyor halen, 2015 yılı
itibariyle.

konuşuruz. Bakalım dört
sene sonra Türkiye ne
halde.
Ama seçim sonrasında daha fazla demokrasi
isteyenler veya bu tek parti
rejimine itirazı olanların
siyasal alanda yapabileceklerini sınayacağımız eşik
başkanlık sistemi olacak,
besbelli.
İktidarın milletvekili
sayısı ne doğrudan geçirmeye ne de referanduma
götürmeye yetmiyor...
Ortalıkta tartışılan birçok
yol var, bunlar denenebilir
ve deneyeceklerine dair
işaretler var. Seçimden hemen sonra birinci gündem
maddesi başkanlıksa eğer,
demek ki böyle olacak. Hoş
zaten fiili başkanlık sistemi
altındayız ama…

‘Medyadaki pek
çok insan, ‘tuzu
kuru’ olanlar
bile yüksek
maaşlardan
vazgeçemediler.
Bir şeyden
vazgeçemezseniz
bir şey
kazanamazsınız.
Daha doğrusu
başka şeyler
kazanırsınız
ama özgürlük
kazanamazsınız.’

1 Kasım seçimlerinde
dört partinin oy toplamı
% 97.5’i buldu. İlk kez
küçük partiler tümüyle
önce Ece (Temelkuran)
silindi ve tüm toplum
ilk siyasi baskıya kurban
birbiri arasında geçişgidenlerden biriydi; bu yeni
kenliğin pek olmadığı
çerçevede tabii. Yoksa Türbu dört partiye bölündü.
kiye’de medya her zaman
Dolayısıyla bu tablo yakın O zaman fazla bir şey
baskı altındaydı.
değişmeyecek diyebilir
gelecekte değişebilir mi
Uzun süre şahıslar da kumiyiz?
sizce?
rumlar da sırası gelmediği
Bundan sonrasını ne koşul- Hayır, bunun kurumsalsürece sesini çıkarmadı, bu
larda konuşacağımız henüz laşması, anayasaya girmesi
bir vakıa. Siyasal iktidarın
belli değil. Yani benim
çok daha ciddi bir şey.
baskılarıyla gazetesin“bundan sonra muhalefet
den yazar kovan
şöyle yaparsa ...”
adamlar sonunda
diyebileceğim bir
‘ Bu söylem; istiklal savaşı,
kendileri de uyum
ortam yok. Bunvatan müdafaası, -bizzat
sağlayamadıkları
dan sonra tek parti
rejiminin tahkimi
Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle- milli noktada kovulunca şimdi basın
var. Sıradan bir,
olanlar/olmayanlar ayrımlarının
kahramanı olarak
“evet seçim sonucu
yapılması, bunun siyasi partiler
ortalarda geziyorböyle oldu, şimdi
arasında bir yarış olmadığını, milli
lar. Bu, bugüne
hangi politikaları
niye geldiğimizi
izleyelim” şeklinde
olanın iktidarının bir de seçimle
anlatan bir şey.
bir alanımız olacateyit edilmesi olduğunu gösteriyor.’
Sadece havuz
ğını sanmıyorum;
medyası meselesi
açık söyleyeyim.
Bu süreçte medya bağım- değil, ondan önce büyük
Çünkü öncesinden işaretleri olan ve uygulamaya
sızlığının adım adım orta- işadamları iktidara anahtar
geçen şeyler bunlar.
dan kalkmasının etkisi ne teslimi medya kuruluşu
sundular. Çünkü iktidara
oranda sizce?
yakın olmanın getireceBaşkanlık tartışması bu
Tek parti rejimi inşası
ği avantajlar medyadan
süreci nasıl etkiler?
dediğimiz böyle bir şeydir.
kazandıklarının çok daha
Başkanlık meselesi çok
Bunun çok emaresi vardı,
üstünde oluyor her zaman.
önemli olacak. Biz artık
herhalde bir tek gören ben
İktidarı kızdırmak da çok
şu politika bu politikadan
değildim. Cidden bilmiyomaliyetli oluyor, diğer
ziyade başkanlık olsun mu,
rum, niye yeterince tepki
alanlardaki faaliyetleriniz
olmasın mı diye tartışacagösterilmedi. Ben 2011’de
açısından.
bu baskılar yüzünden işini
ğız. Seçim zaten normal
Büyük medya grupları
kaybetmiş biriyim. Şahsi
şartlar altında dört sene
açısından da böyleydi ama
mesele değil bu, benden
sonra olacak, onu o zaman
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tek tek şahıslar da böyleydi.
Yanındaki gazeteci siyasi
sebeplerle atılırken hiç ses
çıkarmadı arkadaşlarımız.
2010’da ben ‘sivil dikta’
dediğim zaman şu anda
muhalif olan arkadaşların çoğu bana demediğini
bırakmadı. Katılırsınız
katılmasınız, bu bir tespitti.
Erdoğan’ın sizi hedef
almasının sebebi bu
tespit miydi?
Hayır, o sonra, 2011’deydi.
Ama o zaman da üzerimde büyük bir baskı vardı.
Bir hafta sonra Sabah
gazetesinde Balyoz darbe
davasına dahil edildi bu.
Neredeyse darbecilikle suçlayacak noktaya geldiler.
Ben bunları geride bıraktım
ama çok acı bir tecellidir
bugünkü durum. Bu noktaya geldik ama nasıl geldik?
Bundan sonra da birçokları aynı yola girecektir, tek
parti rejimleri böyle inşa
ediliyor. Yani bir adamın
astığı astık kestiği kestik
olması kendi başına bir
anlam ifade etmez. Sürekli
yazıyorum, otoriter rejimler
kollektif suçtur diye; ilkesel
tavır göstermeyen, aman
bana da dokunur diyen herkes bu değirmene su taşıdı.

gündem

‘Seçim sonrası bir
tavır da yeni duruma
mümkün mertebe
adapte olmak ve tabii
iktidarda olanların
hışmından korunmaya
çalışmak şeklinde
tezahür
ediyor.
Son 13 yılda
olan da
buydu zaten. Ak Parti
iktidarı durduk yerde
tek parti rejimi
haline gelmedi. ’
Burada en büyük vebal
güçlü olanlarındır çünkü
güçlü olan daha fazla itiraz
etme imkânına sahiptir. İş
çevreleri, TÜSİAD ‘aman
bize dokunulmasın’ diye hiç
ses çıkarmadı. Kimse size
hükümeti devirin demiyor
ama böyle bir ülkede de
demokrasi için iki laf edilir
arkadaş. Korktular, kimse
TÜSİAD’a başkan olmamaya çalışıyordu, belki halen
de öyledir.
Medyadaki pek çok
insan, ‘tuzu kuru’ olanlar
bile yüksek maaşlardan
vazgeçemediler. Bir şeyden
vazgeçemezseniz bir şey
kazanamazsınız. Daha
doğrusu başka şeyler
kazanırsınız ama özgürlük
kazanamazsınız.
Seçim sonuçlarının bu şekilde tezahür etmesinde
tekrar çatışmalı ortama
dönülmesinin büyük payı
olduğu kesin. ‘Çözüm
süreci’nin son bulmasında ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ çıkışının dönüm
noktası olduğu fikrine
katılıyor musunuz?
Biraz daha başa dönersek
ben barış sürecinin bir sürü
temel sorunu olduğunu
ve sonuç vermeyeceğini
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düşünüyordum. Ama insan
ölmüyordu ve binde bir başarı ihtimali bile olsa susup
oturmanız için bir gerekçe
teşkil edebilir.
Barış sürecinin şeffaf
geçmemesinden başlayalım... Ne konuşuldu barış
sürecinde? Kimle kim ne
konuda anlaştı? HDP’nin
suçlu ilan edilmesi başkanlık sistemine karşı
geliştirdiği tavır yüzünden. Öncesinde biz “barış
süreci başkanlık sistemine
rehin oldu” dediğimizde
“asla böyle bir şey olmaz”
diyordu Kürt siyasi hareketinden arkadaşlarımız.
Madem öyle değildi neden
HDP başkanlığa karşı çıkar
çıkmaz kıyametler koptu ve
bütün dengeler bozuldu?
Bu süreç şeffaf gitmediği için nerede aksilik
oldu da bu noktaya gelindi
bilemiyoruz. Sonra HDP
7 Haziran’da %13 aldı ve
başkanlık sistemi süreci çok
ciddi bir darbe almış oldu
böylece. Ak Parti tek başına
bir iktidar kuramadı, hele
hele başkanlık sistemi gibi
bir şeyi dayatacak gücü
kalmadı ve ondan kızılca
kıyamet koptu.
Bundan sonrasını birinin
izah etmesi lazım. Kürt

siyaseti ciddi bir demokratik zemin kazandıktan
sonra ve belli ki Ak Parti’yi
hırçınlaştıran başkanlık
sistemi amacının darbeye uğramasından sonra
ne oldu da PKK silahlı
saldırılara başladı? Bu,
hem barış sürecine hem
de Türkiye’nin demokratikleşme sürecine büyük
bir zarar verdi. Ben sürekli
soruyorum Temmuz’dan bu
yana. KCK açıklamalarını
okuyorum, onu bunu takip
ediyorum, cevap bulamadım bu soruya.
Önümüzde süreci başkanlık tartışması ve
Suriye’deki gelişmeler
bağlamında değerlendirdiğinizde nereye doğru
gidiyoruz sizce?
Suriye meselesi Türkiye’yi
çok etkileyen, örneğin Türkiye’nin Kürt meselesini,
barış sürecini çok etkileyen
bir faktör oldu. Şu andaki
durumu özetlersek, Türkiye’nin özellikle Rojava ve
PYD konusundaki tutumu
daha da keskinleşti. IŞİD’e
karşı koalisyona girdiğinde
de IŞİD’den çok PKK’yi
vurdu.
Şimdi geldiğimiz noktada
Türkiye ikna edilmeye çalışılıyor, fakat ikna olmuş da
gözükmüyor. PYD ve Rojava konusunda halen aynı
dili hatta daha katmerlisini
kullanıyor. IŞİD’le olan ilişkileri konusunda şüpheler
var ve bunu tartışan adeta
vatana ihanetle suçlanıyor.
Türkiye, Esad rejimini
devirmek için radikal
gruplarla işbirliği yaptı, bu
tartışma götürmez bir şey.
İkincisi, Kürtlere karşı bu
radikal grupları kullanma,
onlarla birlikte davranmayı
tercih etti ve halen de bundan vazgeçmiyor.
Biz sadece Bayırbucak
Türkmenlerini destekledik diyorlar ama...
Suriye’de durum değişiyor,

Türkiye hâlâ buna uyum
sağlayamıyor. Bütün bu
uluslararası değişime rağmen Türkiye halen Türkmenler üzerinden Suriye’yi
çekip çevirmeye çalışıyor.
Türkmenler diye bir genel kategori olamaz. Esad’cı
Türkmen de var, El Nusra’cı Türkmen de var. Her
millette olduğu gibi onlarda
da her siyasetten insan var.
Türkiye’nin desteklediği
-en iyi ifadesiyle- IŞİD’ciler
değilse bile Esad’a karşı
savaşan radikal İslamcı
Türkmen grupları. Bunları
Türkiye’nin örgütlediği de
söyleniyor, hadi o kadarını
bilmiyoruz ama aşikâr bir
gerçek var, onlarla birlikte
hareket ediyor.
Bu politik tercihlerin
yaratığı sıkıntılar, bunların
Türkiye’ye yansıma riskleri
devam ediyor.
Suriye politikasının
aynen devam etmesi iç
barış sürecinin de uzun
bir süre daha gündeme
gelmeyeceği anlamına mı
gelir?
Sadece Suriye dolayısıyla
böyle değil; Kürt siyasetinin
şu anda izleyebileceği iki
yol kalmış gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesi
çatışmaya devam etmek,
ki bu hem Kürt sorununun
çözümü açısından büyük
bir felaket olur, hem de
Türkiye’nin demokratikleşmesi ümitlerimizin boşa
çıkması demektir.
İkinci seçenek başkanlık sisteminin rehinine
girmesidir Kürt siyasetinin,
ki ben girdiğini düşünüyorum. İnsanlar tek tek böyle
düşünmeyebilir ama tek
parti rejimi kurmakta olan,
“son silah gömülene kadar
süreç başlamayacak” diyen
bir iktidar varken bir daha
süreç başlarsa başkanlık
pazarlığı parantezinde
başlayacaktır. Çünkü artık
bütün kozlar iktidarın
elinde.

TDB Komisyonları
TDB Genel Saymanı Yeşim Saraç:

‘Meslektaşlarımızın
gönüllü çalışmaları
olmasa çok
zorlanırdık’
TDB Komisyonlarının çalışmaları üzerine
röportajlarımızda bu sayıda TDB Genel Saymanı
Yeşim Saraç’tan bilgi aldık. TDB’nin benzer
kuruluşlarla kıyaslandığında oldukça mütevazı
bütçelerle çalışma yaptığını belirten Saraç, yapılan
birçok çalışmanın profesyoneller değil gönüllü
meslektaşlarımız eliyle yürütülmesinin bu durumu
kolaylaştırdığını söylüyor.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
payları TDB’nin gelirinin bir kısmını oluşturu1967 Adapazarı doğumluyum. İlk ve ortaöğreniyor ki bu da odalarına üye olup aidat ödeyen
mimi Adapazarı’nda tamamladıktan sonra Gazi
meslektaşlarımızın parası demek. Bu konuda
Ü. Dişhekimliği Fakültesi’ni kazandım. 1989
hem idari kadro hem de ben maksimum dikkatle
yılında mezun olduktan sonra Adapazarı’na
mesuliyetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.
döndüm. Mart 1990’da başlayan serbest muayenehanecilik yolculuğum halen devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda TDB yeni bir genel
2000 yılında Sakarya Dişhekimleri Odası Yönemerkez binasına kavuştu. Bunun maddi
tim Kurulu’na seçildim. 2003’e kadar saymanlık
yükü çok oldu mu? Bütçenizde gelir
görevindeydim.
ve giderlerin ağırlığını hangi kalemler
Tüm camianın hatırlayacağı gibi Gaziantep
oluşturuyor?
Başkanlar Konseyi toplantısı dönüşü
Bilindiği gibi 101. FDI Kongresi
Başkanımız Necip Enver Demirer
2013 yılında İstanbul’da yapıldı. FDI
‘Günümüzde en küçük
ve Genel Sekreterimiz Cenk Acar’ı
kongrelerinde ev sahipliğini yapan
kaybedince yedi aylık bir dönem
ülke birliklerine kongre geliri üzerinbir şekilde basında yer
atanmış başkan olarak görev yaptım.
den pay verilmekte iken İstanbul’da
alabilmek için önemli bir
Sonrasında iki dönem daha Oda
ilk olarak franchising yönteminin
pay ayırmanız gerekiyor.
Başkanı olarak görev yaptım. Bu yıl
kullanımına karar verildi. Bu oldukça
Düşünülen birçok
Mayıs ayında yapılan Genel Kurul’da
riskli bir paylaşım sistemi olmasına
anket ve projelerde
TDB Merkez Yönetim Kurulu’na
rağmen yoğun çalışmalar sonucu
seçildim.
sayısal bakımından son 10 yılın en
kullanılacak insan gücü
yüksek katılımlı FDI kongresi haline
ve profesyonel hizmet
TDB Genel Saymanlığı zor bir
dönüştürülerek önemli bir gelir elde
için büyük bütçeleri
görev mi?
edildi. Bu gelirle yeni genel merkez
gözden çıkarmanız
Göreve geleli henüz beş ay oldu.
edinildi.
gerekiyor.’
Aslında zor bir görev değil ve çok zor
Dişhekimleri Odaları ve dolayısıyla
bir görev. İlginç bir cümle oldu değil
Türk Dişhekimleri Birliği diğer akademi? Şöyle açıklayayım, TDB kurummik meslek örgütlerine göre oldukça
sal kimliği o kadar iyi oturmuş bir yapı ki, idari
mütevazi bütçeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
müdürümüz Orhan (Çimen) Bey, mali müşaviTDB’nin yönetim sorumlulukları içinde; Merrimiz Baset (Demirbuğa) Bey ve personelimiz
kez Yönetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu,
inanılmaz titizlikle çalışıyorlar. Ben de rahmetli
Merkez Denetleme Kurulu var. Her birinin yasal
babamın mali müşavir olmasından dolayı mutoplanma zamanı var. Ayrıca Başkanlar Konseyi
hasebe işlerinin içinde büyüdüm. Rakamlara,
gibi Oda Başkanları ve diğer yöneticilerin yer
hesaplara, mizanlara, gelir-gider tablolarına
aldığı TDB politikalarının tartışıldığı yılda en az
alışkın birisiyim.
iki olmak üzere toplanan bir danışma platformu,
Bu yüzden zor bir görev değil. Ancak sorumluçalıştaylar, mesleki siyaseti yönlendiren 24 koluğu oldukça yüksek. Odalarımızdan gelen birlik
misyon, lüzumu halinde kurulan çalışma grup52

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi

ları ve bunlar için Türkiye’nin
hemen her yöresinden gelen
meslektaşlarımızın Ankara
ya da gerekli görülen merkezlerde toplanması bir gider
kalemimiz. Ayrıca uluslararası
ilişkilerde üyeliklerin getirdiği
zorunlu aidat ve temsil giderleri. Birliğin kurumsallığının
devamı yönünde istihdam
ettiğimiz personelimiz ve
dışarıdan alınan hukuk ve
mali müşavir hizmetleri gibi
yönetim giderlerimiz var.
Tüm bu gider kalemleri ve
bütçelerimiz her genel kurul
öncesinde kamuoyumuza
gönül rahatlığı içinde sunuluyor. Gider ve gelir hesaplarımız her an denetlemeye hazır
bir şekildedir. Harcamalar,
büyüklüğüne göre Sayman
yetkisi ve MYK yetkisinde
yapılıyor. Para yönetimi tabii
ki sorumluluk isteyen, özellikle emanet olarak yetkinize
verilmiş denetlenebilir paranın kılı kırk yararak
yerinde harcanmasını gerektiriyor.
TDB’nin yapmayı hedeflediği şeylerin önünde
mali etkenler ne kadar engel oluyor?
TDB’nin gelir kaynakları oldukça sınırlıdır. Bir
sağlık meslek kuruluşu başkanı konuk olarak
geldiği genel kurulumuzda TDB’nin bilançolarına
baktığında kendilerinin sadece bir Odalarının
bilançosu büyüklüğünde olduğunu gördüğünü
ifade etmişti.
Özellikle günümüzde en küçük bir şekilde basında yer alabilmek için önemli bir pay ayırmanız
gerekiyor. Düşünülen birçok anket ve projelerde
kullanılacak insan gücü ve profesyonel hizmet
için büyük bütçeleri gözden çıkarmanız gerekiyor.
Bilimsel etkinlikler ve toplantılar için meslektaşlarımızın gönüllü çalışmaları olmasa herhalde
bazı şeyleri yapmada TDB ve Odaları daha çok
sıkıntı yaşayacaktır.
Siz aynı zamanda Yardımlaşma Fonu
Komisyonu sorumlususunuz. Fon, hangi
ihtiyaca karşılık olarak kurulmuştu? Geçen
15 yılda ne tür katkıları oldu Yardımlaşma
Fonu’nun?
Bilindiği gibi 17 Ağustos 1999 depreminde
yaşanan tecrübeler bu ve benzeri felaketler
sonrasındaki mağduriyetleri gidermek üzere bir
fon oluşturulmuştur. Bu yıldan sonra büyük bir
deprem yaşanmamakla beraber, bütün depremlerde, terör mağdurlarına ve hastalıkları sonucu
sınırlı ya da sürekli meslek icrasında bulunamayacaklara MYK’ca belirtilen oranlarda maddi

yardımda bulunulmaktadır.
1999 yılından günümüze kadar 179 meslektaşımıza destek
olunmuştur.
Fon bütçesi, meslektaşlarımızın aidatlarından Birlik
Payı adı altında TDB’ye gönderilen tutarın % 20’sinden
oluşmaktadır. Meslektaşlarımızdan bunun için ayrıca bir
tahsilat yapılmamaktadır.

2011 Van
Depreminde
tümüyle
kullanılmaz
hale gelmiş bir
muayenehane.
TDB
Yardımlaşma
Fonu birçok
meslektaşımız
için zor günlerde
uzanan bir dost
eli oldu.

Fonda biriken paranın
başka bir konuda
harcanması mümkün mü?
Yardımlaşma fonunda biriken
paralar “Yardımlaşma Fonu
Yönergesinde” belirtilen
koşullar doğrultusunda
kullanılmaktadır. TDB’nin
kendi mütevazi gelirlerinden
oluşturulan bütçe içerisinden
özellikle deprem kuşağında
bulunan ülkemizin uğrayabileceği büyük bir felaket de göz
önüne alınarak aynı mütevazilik içerisinde meslektaşlarımıza yardım yapılmaktadır. En sıkıntılı dönemlerinde yapılan bu
yardımların meslektaşlarımız kadar ailelerince
de memnuniyetle karşılanmaktadır.
TDB’nin bir de Burs Fonu var. Fondan kaç
öğrenci yararlanabiliyor?
Burs yönergemizin koşullarına uygun olarak her
yıl birinci sınıfa başlayan 10 öğrenciye beş yıl
boyunca sürecek şekilde burs sağlıyoruz. Öğrenciler bunu mezuniyetlerini takip eden ikinci yılın
sonundan başlayarak geri ödüyorlar.
Burs verirken tabii en önemli kriter öğrencinin, dolayısıyla ailesinin ekonomik koşulları.
2007-2008 döneminde başladığımız uygulamayla halen 82 öğrenciye burs veriliyor.
Ferdi Kaza Sigortası uygulaması devam
ediyor mu?
Evet, Odalarımız aldıkları yıllık üye aidatlarının bir bölümünü bu sigorta için kullanıyor.
Meslektaşlarımızın çeşitli kaza vb. nedenlerle
uğrayacakları iş kaybını telafi etmek üzere böyle
bir sigorta sistemi oluşturulmuştur. Her yıl bu
sistemde yer almak isteyen Odalarımız TDB’nin
toplu pazarlık gücüyle oldukça uygun bedellerle
üyelerini bu hizmetten yararlandırmaktadır.
Bu yıl ayrıca dişhekimlerinin meslek hastalığı
olan tenisçi dirseği ve karpal tünel sendromu teşhisiyle ameliyat olmaları halinde iş
göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri
sağlanmıştır. TDB personeli de ferdi kaza ve
iş göremezlik sigortasına dahil edilmişlerdir.
Talep halinde odaların personellerine de sigorta
yaptırılmaktadır.
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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Çetin Altan’ı yitirdik
Geçtiğimiz 22 Ekim’de 88 yaşında yitirdiğimiz Çetin Altan 2002 yılında kendisiyle yaptığımız röportajın
girizgahında da belirttiğimiz gibi Türkiye’nin en hoşsohbet gazetecisiydi. “Şeytanın Gör Dediklerini”
büyük bir incelikle dile getiren ustanın o röportajından bazı bölümleri anısına saygıyla paylaşıyoruz.

yazmışım. Ona muhtaç
etmiş beni.

Fotoğraf: Ali Kesgin

(...)
TDBD : Soğuk savaş
sonrası bu durumun
değişmesi bekleniyordu..
Ç.A.: Niye bilgi toplumu
deyimine geçti dünya? Şu
anı bırak şimdi, trendine
bak. Yüz sene önce burada
elektrik var mıydı? O zaman
deseydim ki ben Japonya’daki maçı izledim oturduğum yerden yahut Brugge’deki maçı izledim dün
akşam, sen kafayı yemişsin
derlerdi. Bir dünya kupası
maçını bulunduğu yerden
2 milyar insanın rahatça
izleyebileceği bir “globalleşme” sürecinde, Türkiye’nin
neden bu kadar saydamlık
dışı bir köhnelikte kaldığını
anlamak zorundayız.

(...)
TDBD: Sizin iyimserliğiniz
nereden kaynaklanıyor?
Geçen gün bir yazınızda
da “insanlık geriye
gitmez, Türkiye de geriye gitmez”
diyordunuz.
Ç.A.: E, gitmez tabii. Baksana elektrik yanıyor.
Ben gaz lambasıyla giderdim helaya. Ne elektrik vardı, ne televizyon vardı, ne radyo vardı.
TDBD: Yarım asırdan uzun bir
zamandır yazıyorsunuz.
Yorulmadınız mı?
Ç.A.: Yeryüzünde altı milyar insan
yaşıyor. Son elli senedir dünyanın en
fazla yazı yazmış insanı benim. Bu ayıp
değil mi? Bilmiyorsunuz ki yazar kaç para
kazanır. Yazarlar iyi para kazanır dünyada. Bir piyes bir ev alır. O zaman ben
niye en çok yazı yazmış adam olayım. Sen
demek ki yazara para vermiyorsun. Geçen
İsveçli bir televizyon ekibi röportaja geldi.
Onu sordular, ‘niye sen dünyada en çok yazı
yazmış adamsın?’ 37 bin değişik konuda yazı
54
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TDBD: İhtiyacınız
olmazsa yazmayacak
mıydınız?
Ç.A.: Bir insanın yaptığı
işten aldığı zevk, ondan
kazandığı parayı harcarken aldığı zevkten büyükse
gerçekten yaşamış sayılır.
Yani Karajan’ın 100 kişilik
orkestrayı yönetirken
aldığı zevk kazandığı
parayı harcarken aldığı
zevkten daha büyüktür.
Para harcarken alınan
zevkten daha büyük zevkler vardır hayatta. Yoksa
benim dededen kalma
malım mülküm vardı.
Niye hepsini satıp, repoya
koyup sırt üstü yatmadım?
Niye arabamı 14 senedir
kullanıyorum? Niye ağır
cezalık davalardan geçiyorum? Niye bu olanakların
hepsini bir tarafa koydum
da gittim iskemlenin ters tarafına oturdum?
TDBD: Yaptığınız işten aldığınız zevk?
Ç.A.: Gayet tabii. Para kazanmak zor bir iş değildir, eğer mesleğini iyi yapıyorsan. Evrensel
boyutta yapıyorsan. Bir ara Türkiye’de
basılmadı kitaplarım. Ama Güney Amerika’da, Fransa’da basıldı. Türkiye’de
basılmadı diye adam aç kalır mı? Kolay,
en zordur aslında. Zor olanı başında
tercih edersen sonrası daha kolay gelir.
Bir bedeli var hayatın; ya peşin ödersin
ya sonunda çıkar acısı.

Kasım 2002 tarihli 70. sayımızda yayımlanan
röportajdankulağa küpe olacak bir cümle:
“İnsanın yaptığı işten aldığı zevk, ondan kazandığı
parayı harcarken aldığı zevkten büyükse gerçekten
yaşamış sayılır.”

meslekte 40 yıl

TDB 8. Dönem Genel Başkanı ve SDE Yüksek Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Onur Şengün bu yıl meslekte 40. yılını kutlayan
meslektaşlarımız arasında. Birlikte bu 40 yıla baktığımız
söyleşimizde en çok dikkatimizi çeken nokta
mesleğine duyduğu derin sevgi oldu.

Prof.Dr. Onur Şengün:

‘Dişhekimliğinde
geçen 40 yılımdan
mutluyum’
ğini bir arada yürüttüm. 1993’te emekli olduktan
Öncelikle meslekte 40. yılınızı kutluyoruz.
sonra da sadece muayenehanede çalıştım.
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Teşekkür ederim. 1953 yılında Kırklareli’nde
Öğrencilik döneminiz ve hemen sonrası
doğdum. İlk ve ortaokulu İstanbul’da tamamTürkiye’nin çalkantılı yıllarına denk geliyor.
ladım. 1970 yılında da Kuleli Askeri Lisesi’ni
Sizin bu süreçte yaşadığınız sıkıntılar oldu
bitirdim.
mu?
O dönemde Genelkurmay Başkanlığı silahlı
Evet, hemen her gün siyasi olaylar, bombalamakuvvetlerin ihtiyacına göre başarılı öğrencilerlar, cinayetler, üniversite yönetimlerinin okulları
den üniversite sınavına sokarak öğrenci göndetatil ettikleri dönemler yaşanıyordu ama ben
riyordu. Ben de o öğrencilerin arasına girdim
kötü bir olay yaşamadım. Yakınımızve hiçbir bilgim olmadan, yapabilir
da pek çok olay gerçekleşti ama biz
miyim, yapamaz mıyım diye düşüne‘Dişhekimliği,
birazcık uzak durmaya çalıştık. Biraz
meden dişhekimliği mesleğini seçtim
da belki askeri öğrenci olmanın verdiği
ve İstanbul Ü. Dişhekimliği Fakültegünümüzde ne kadar
bir güdüyle uzak durduk.
si’ne girdim.
kötü şartlar yaşıyor

olsa da çok güzel bir

Askeri öğrenci olmak zor muydu?
Mezun olunca tekrar askeri göreve
meslek. Hastanın
Bizim ailece oturduğumuz ev Fakülmi dönülüyor?
şikâyetini giderebilmek,
te’ye çok yakın bir sokaktaydı o yüzden
Evet, askeri öğrenci olarak mezun
gece imza atar gider evde kalırdık.
olan tüm dişhekimleri Ankara Gülhaonu rahatlatmak
Evimizin bir salonu dişhekimliği labone Hastanesi’nde bir sene staj yapar
vs. bunlar çok güzel
ratuvarı haline getirilmişti, herkesin
ve o stajın sonucunda Türkiye’de herşeyler. Bu tatmini
motorları bizim evde bir odada dururhangi bir yere tayin olur. Ben o staj
yaşayabileceğiniz
du. Annem bize yemekler yapardı, biz
sınavının sonucunda birinci oldum
meslek azdır. ’
bütün o pratik işlerimizi, protezlerive Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nmizi evin bir odasında tamamlardık,
de de tek bir kadro vardı, o kadroya
dört-beş arkadaş.
tayinim yapıldı ve emekli olana kadar
Çok zor geçmedi velhasıl; askeri öğrenci olmak
da aynı yerde kaldım. Herhalde Gülhane tarihinda zor değildi. Birçok kişi benim askeri öğrenci
de de bu bir ilktir. Arada sadece 1979-82 arası
olduğumu bile bilmezdi, çünkü hep sivil gidip
Hacettepe Ü.D.F. Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve
gelirdim Fakülte’ye.
Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora yaptım ve
sonrasında tekrar Gülhane’ye döndüm.
Peki, cerrahiyi seçmenizin özel bir sebebi var
mı?
Muayenehane açabiliyor muydunuz?
Gülhane’de staj yaparken bir sene boyunca
Tabii, Gülhane’de öğretim üyesi olduktan sonra
cerrahide çok yoğun olarak çalışmıştım. Stajı
muayenehane açma hakkımız vardı. Ben de yılbitirdikten sonra da ilk tayinim Gülhane olunca
larca hem muayenehaneyi hem de öğretim üyeli56
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Başkanımız beni cerrahi bölümde görevlendirdi
ve kitaplardan okuyarak ilk cerrahi işlemlerimi
biraz da akademik çalışma içerisine girecek
olmanın hevesiyle uygulamaya başladım.
Çok sayıda apikal rezeksiyon ameliyatı yaptım
ve her defasında farklı kanal dolgularıyla farklı
yöntemlerle uygulayarak bunları yayın yapılacak şekilde hazırladım. Daha sonra Hacettepe
Üniversitesi’nde sınava girdiğimde bunların bir
biyografi olarak elimde bulunmasının bana çok
faydası oldu. Yeni mezun ve orada ihtisasa başlayacak arkadaşlara göre benim çok sayıda 20
yaş ve diş rezeksiyon ameliyatı yapmış olmam
bir avantajdı.

Ankara
Dişhekimleri
Odasının bir
etkinliğinde
dönemin
Başbakan’ı
Bülent Ecevit’i
karşılarken.

Etkinlik yapan kurumların yaklaşımları nasıl
gelişti?
Tabii bir emekleme dönemi geçirildi. Senede üçbeş tane bilimsel etkinlik yapılırken önce bu sayı
25-30’lara ve nihayetinde 100-150’lere kadar
çıktı. Türkiye’nin her tarafındaki dişhekimliği
fakülteleri, bilimsel dernekler etkinlik düzenlemeye başladılar. Ve hemen hemen hepsi de TDB
Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu’na
‘bizi kredilendirin’ diye başvurmaya başladılar.
SDE Yönergesi de yıllarca bu eğitimin çok iyi bir
şekilde kontrol edilmesini ve kredilendirilmesini
sağladı. Bu, TDB’nin kurumsal başarılarından
birisidir.

Oda ve Birlik çalışmalarıyla irtibatınız ne
zaman başladı?
Askeriyeden ayrılınca daha önceden sadece
amatörce dışarıdan destekler verebildiğim Oda
çalışmalarına fiilen katılma imkanım da doğdu.
Gülhane’de düzenlediğimiz bir kongrede Ankara
Dişhekimleri Odası eski Başkanı Orhan Özkan’la
tanışmıştım.
Ankara Dişhekimleri Odası ‘Expodental’ adı
altında bir etkinlik düzenlemeye başlamıştı, ben
de o zaman Gülhane’de olduğum halde görev
almıştım Expodental’de. Daha sonra da meslek örgütü çalışmalarının ‘büyüsüne’ kapıldım
ve çalışmaya başladım. Ankara Dişhekimleri
Odası’nda ilk önce Başkan Vekili olarak çalışmaya başladım, sonraki dönemde de Başkanlığa
seçildim.
O dönemde TDB ile Ankara Dişhekimleri
Odası arasındaki ilişkiler çok sıcak değildi. Ben
Oda Başkanı olduktan sonra TDB’nin çeşitli
etkinliklerine katılarak bu ilişkileri güçlendirmeye başladık. Sonraki dönemde de (199698) Celal Yıldırım’ın Genel Başkanlığında
TDB Merkez Yönetim Kurulu’nda Başkan
Vekili olarak görev aldım. 2000 yılına
kadar iki dönem de bu görevi sürdürdüm.
Bu süreçte Sürekli Dişhekimliği Eğitimi
sisteminin kuruluşunu gerçekleştirdik ve
SDE Yüksek Kurulu’nun da Başkanlığını yürüttüm senelerce.
SDE ve kredilendirme fikrinin
nasıl geliştiğinden biraz bahseder
misiniz?
O dönem Türk Tabipleri Birliği de Sürekli
Tıp Eğitimi adı altında bir eğitim sistemini
yeni yeni uygulamaya başlıyordu. Onun
dökümanlarından da yararlanarak ama
farklı bir sistem geliştirdik. Her etkinliğe
katılana bir sertifika vermenin ötesinde, bu katılımları puanlandırarak
belirli bir kredi puanı toplayan
dişhekimlerine Sürekli Dişhekimliği
Eğitimi sertifikası verilmesini öngördük. Bu uygulama dişhekimleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

‘Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ de o
dönem yayımlanmıştı, değil mi?
Evet, 1999 yılıydı. Celal Yıldırım Genel Başkandı, ben de Başkan Vekiliydim. Kızılcahamam’da
Sağlık Bakanlığı bürokratlarıyla bir çalışma toplantısı düzenlemiştik. Orada Yönetmeliğin tüm
maddeleri kabul edildi sonra Ankara’da aynen
geçti. 16 yıldır yürürlükte olan ve ciddi bir
eksikliğini hissetmediğimiz bu ortak çabanın
ürünü olan Yönetmelik bu yıl bildiğiniz gibi
dişhekimliği camiasının gerçekliğine hiç
uymayan yenisiyle değiştirildi.

1987,
doçentlik tezinin
kabul edildiği gün.

Sonrasında 2000-2002 döneminde TDB
Genel Başkanlığını yürüttünüz. Sadece
kendi dönemlerinizi değil TDB’nin
30 yılını değerlendirdiğinizde hangi
alanlarda başarılı buluyorsunuz?
Aslına bakarsanız sonucun kendi çalışmasına
bağlı olduğu her alanda başarılı olmuştur TDB.
Siyasilere bağlı olan kararlarda ise aklın ve
bilimin gerektirdikleri değil siyasi değerlendirmeler öne çıktığı için çoğunlukla başarılı olamamıştır. Kendi kurumsallaşmasını başarılı
bir şekilde tamamlamıştır. Biraz önce
bahsettiğim mezuniyet sonrası eğitiminde, dış ilişkilerde çok başarılı
olmuştur.
Dünya Dişhekimleri Birliği FDI’da
üst seviyelere gelinmesi büyük bir başa➔
rıdır. Benim TDB Genel Başkanı olduğum
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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meslekte 40 yıl

dönemde ilk kez bir meslektaşımız, Prof.
Dr. Nermin Yamalık FDI’ın bir komisyonuna
seçilmişti. Ardından diğer meslektaşlarımız
buralarda görev aldılar ve son olarak Prof.Dr.
Taner Yücel’in FDI Başkanlığı adaylığına kadar
ilerlemesi TDB’nin çok önemli bir başarısıdır.
Siyasilerle sorunlar yaşadınız mı?
Ondan önce aklıma gelen, TDB Başkanlığım döneminde yaptığımız bir açıklamadan
bahsetmek istiyorum. 2002 yılında dönemin
Başbakanı Bülent Ecevit ciddi bir rahatsızlık
geçiriyordu. Ama özel bir hastanede tedavi görüyordu ve Sağlık Bakanı dahi gidip kendisini
ziyaret edemez durumdaydı.
Biz bunun üzerine TDB olarak bir bildiri
yayımladık ve Bakanlar Kurulu’nun toplanarak belirsizliği sona erdirmesi ve Başbakan’ın
tedavisi için bir konsültasyon ekibi oluşturulmasını istedik. Gerçekten bir belirsizlik vardı
ve hükümet de ciddi bir boşluğa düşmüştü.
Çeşitli siyasi kuşkular da oluşmuştu; o nedenle
duruma müdahale edilmesini isteyen böyle bir
açıklama yapmıştık.
Bir de 2001 yılında İstanbul’da yaptığımız
Kongre’de dönemin Sağlık Bakanı Osman
Durmuş’la küçük bir
sürtüşmemiz olmuştu.
Sahte dişhekimlerine
verilen cezaların caydırıcı olması için girişimlerde bulunuyorduk
ama Sağlık Bakanlığı arkasında durmadığı için
bir türlü geçirememiştik
bu düzenlemeyi.
Kongre’de Osman Durmuş da davetliler arasındaydı ve ben konuşmamda “TBMM’nin karşısında
birtakım insanlar toplanmışlar sahte kanunlar yapıyorlar ama hiç kimse bunlara dur demiyor, bunu siz kabul eder misiniz
Sayın Bakan” demiştim. O da yanlış anlamıştı,
“Türkiye’de sahte milletvekilleri yoktur” diye
bir cevap verdi bana.
Dişhekimi olarak güzel bir kırk yıl
geçirdiğinizi düşünüyor musunuz?
Evet, ben mesleğimi çok severek yaptım. Bazı
insanlar vardır, el becerisine çok yoğun olarak
ihtiyaç duyulan dişhekimliği gibi bir alanda
‘ben buraya niye girdim’ diyebilir ama ben bir
oto tamircisinin motorları, kaportaları söküp
takmasını seyretmeye bayılan bir insandım.
Dişhekimliğinde ağızda küçük boyutlarda el
aletleriyle çeşitli işler yapmak ve bunu bir
sanat eseri olarak yapmak zorundasınız. Çünkü
dişhekimliğinde dil hatayı hemen yakalar.
Burada bir sivrilik var, burada bir çukurluk var
58
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2000 yılında
dönemin TDB
Merkez Yönetim
kurulu’nun
Sağlık Bakanı
Osman
Durmuş’a
yaptığı ziyaret
sırasında.

diye hisseder; o yüzden dişhekimleri kusursuz
iş üretmek zorundadır. Böyle olması da büyük
zevk verdi bana. Bir de ben çalışırken hastayı
hep kendi yakınım gibi düşünerek çalıştım;
‘bu da bu kadar olur’, ‘idare etsin’ tarzında
düşünceye hiç kapılmadım. Yapabildiğimin en
iyisini yapmaya çalıştım. O yüzden de geceleri
rahat uyuyabilecek bir meslek icrası yaptığıma
inanıyorum.
Çocuklarınızın dişhekimi olmasını istediniz
mi?
Oğlum pek istemedi ama kızım el aletlerine
falan meraklı, belki o tercih edebilir. Ben
kesinlikle isterim dişhekimi olmasını. Meslek
günümüzde ne kadar kötü şartlar yaşıyor olsa
da çok güzel bir meslek. Bir kere bir hastanın
şikâyetini giderebilmek, onu rahatlatmak, hastanın memnuniyeti vs bunlar çok güzel şeyler.
Bu tatmini yaşayabileceğiniz meslek azdır.

2001 yılında
İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre
Merkezi’nde
yapılan TDB
Kongresi sırasında
dönemin FDI
Başkanı Jacques
Monnot ve eşiyle.

Son 20 yılda sizi dişhekimliğinde en çok
heyecanlandıran gelişmeler neler oldu?
Dijital teknolojiler ve implantoloji. 25 senedir implant uyguluyorum ve ekonomik kısmı
haricinde gerçekten çok başarılı bir olay. İlk
çıkan implant tipleri bile sorun çıkarmadan
hastalarımızın ağzında duruyor. Bir de tabii
endodontideki gelişmeler, dişi ağızda tutma
çabaları çok büyük ilerleme gösterdi.
Geçmişe baktığınızda keşke şunu da
yapabilseydim dediğiniz konular var mı?
Mesleğimiz açısından hayalini kurduğum şey
bir dişhekiminin Sağlık Bakanı olmasıdır. Bir
Birlik veya Oda başkanının Türkiye’de Sağlık
Bakanı olabildiği gün Türkiye’de sanıyorum
dişhekimliğiyle ilgili sorunların %99’u çözülecektir.
Tıpta her olayda koruyucu hekimlikle tedbir
alamıyorsunuz ama ağız diş rahatsızlıkları hep
önlenebilen rahatsızlıklardır. TDB’nin bilgi
birikimine ve önerilerine kulak veren bir dişhekiminin Bakan olması durumunda toplumun
ağız diş sağlığı sorunlarının da çok uzun olmayan bir vadede çözümleneceğine inanıyorum.

Ustalara saygı

Söyleşi: Füsun Şeker Fotoğraflar: Onur Onat

Türkiye’de ortodonti
biliminin duayenlerinden
hocamız Prof.Dr. Filiz Perkün’le
22 Kasım vesilesiyle yaptığımız röportajı bitirip
ayrılırken 88 yaşın birikiminin dönüştüğü bilgeliğin
etkisi altındaydık. Geçtiğimiz Mart ayında okul
sıralarından beri hayat arkadaşı olan eşi Reha
Perkün’ü yitiren Filiz Hoca’nın, genç meslektaşlarımıza
mesajını sorduğumuzda “İnsan kendi kaderine
hükmedemedikten sonra başkasının hayatına nasıl
tavsiye verebilir?” yanıtı etkileyiciydi doğrusu.

Prof.Dr. Filiz Perkün:

‘Başkasına mesaj
vermek buza yazı
yazmak gibi bir şey’
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1927 Konya Akşehir doğumluyum, Nasreddin
Hoca’nın memleketinden. Babam doktordu,
annem ev hanımıydı. İlkokulu ve ortaokulu Akşehir’de bitirdikten sonra Konya Lisesi’ne gittim.

hafif bir konuyu seç’.
Babamım muayenehane komşusu dişhekimi
Muhittin amca vardı. Onunla da aramız iyiydi,
onun etkisiyle de dişhekimliğini seçtim.
O zaman her bölümün ayrı sınavı vardı. 1946
yılıydı, 600 kişi girdik sınava, 45 kişi alındı ve
45 kişi içinde ilk sıralardaydım. Fakülte değildi
o zaman tabii, tıp fakültesine bağlı dişhekimliği
okulu diye geçiyordu. Beyazıt’ta şu anda devlet
kütüphanesinin olduğu binadaydık.

O dönemde bir doktor çocuğu olmak büyük
bir ayrıcalık olsa gerek?
Ama bir doktor çocuğu olarak değil halk çocuğu
olarak yetiştim. Eşitlik fikri hakimdi çocukluğumda. Hatırladığım bir olayı anlatayım size:
Hocalarınız arasında kimler vardı?
İlkokul ikinci sınıftaydım, bardaktan değil koProtez hocası Rüştü Önol’du, yanında Feyzullah
vadan boşalırcasına yağmur yağıyordu. Babam
Doğruer ve Lemi Belger vardı. Tedavi bölümünhastaneye, oradan da muayenehanesine gidecekde Pertev Ata ve Suat İsmail Gürkan
ti, ‘hadi gel seni de götüreyim’ dedi.
vardı. Ortodontide Orhan Okyay
O dönemde arabamız vardı bizim,
‘Babam doktordu, ama
vardı o kadar. Başka kimse yoktu.
yıl 1936. Arabaya bindim, tabii
bir
doktor
çocuğu
olarak
keyifliyim, yağmur yağıyor arabayla
1946’da fakülteye girdiniz, kaç
değil halk çocuğu olarak
gidiyorum.
yıldı eğitim?
Okula yaklaşırken bir sokak evvel
yetiştim. Eşitlik fikri
Dört yıl, 1950’de mezun oldum. Yokbabam köşede durdu, ‘hadi’ dedi ‘git
hakimdi çocukluğumda.’
luk yıllarıydı, hiçbir şey yoktu Türarkadaşların görmesin’. Yani ben
kiye’de. Ben İsviçre’ye gittim, ihtisas
böyle bir eşitlik anlayışı içerisinde,
ve
doktoramı
İsviçre’de yaptım. Mezun olduktan
herkesin eşit olduğu telkiniyle büyüdüm ben.
sonra
da
askerliğimi
yapmıştım. Gitmeden eşimEvde hepimiz yardımcılarımızla beraber yemek
le
nikâhlandık
ama
düğünümüz
olmadı.
yerdik. Hiç kimse ayırt edilmezdi.
Sonra dişhekimliği eğitimi için İstanbul’a
gittiniz...
Evet, ailem Akşehir’deydi, ben burada yurtta kaldım. Evvela ben doktor olmak istiyordum ama
babam pek istemedi. ‘Sen’ dedi, ‘çok kırılgan
bir insansın’ -hakikaten de öyleyimdir- ‘her ölen
hastanla beraber sen de ölürsün, onun için daha
60
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Eşiniz Reha Hanım sınıf arkadaşınızdı
değil mi?
Evet, o gelmedi benimle; ailesinden ayrılmak
istemedi. Askerlik esnasında nişanlanıp sonra da
nikâhlanmıştık. Askerlik bittikten on gün sonra
İsviçre’deydim. İsviçre’de doktoramı yaptım,
Prof. Fernex ile birlikte. Kısa bir süre Prof. Com-

te’la çalıştım ama o vefat edince Prof. Fernex
geldi, onunla bitirdim doktoramı. Daha fakültedeyken aklımda ortodontide kalmak vardı.
Aslında ortodonti kimsenin sevmediği bir
konuydu. Bakmayın şimdi çok revaçta bir dal olduğuna, o zaman çok zor bir konuydu. Düşünün
bir braket takmak için evvela dişe ano yapmak
lazımdı. Sonra anoya braketi lehimlemek, ondan
sonra da dişe tatbik etmek gerekirdi. Çok uğraştırıcı, hâlbuki şimdi direkt olarak yapıştırıyorsun
braketi.

3 Aralık1972,
Prof.Dr. Perkün,
Uluslararası
Dişhekimliği Haftası
vesilesiyle hocası
Fernex’le bir arada
(sağdan sola): Filiz
Perkün, arkadaşı
Pierre Hauenstein,
Bn. Hauenstein,
Hocası Etienne
Fernex, Bn. Fernex
ve Reha Perkün.

Niye peki ortodontiyi seçtiniz?
Vallahi bilemiyorum. Gerçi rahmetli Orhan Hoca
pek durgun, ciddi bir insandı ama bana çok yakın gelmişti. Beraber çalıştıktan sonra o da beni
sevdi, oğlu gibi severdi.

o yokken Pertev Ata tercümanlığını yapardı.
Ama onun dışında talebelerle çok büyük yakınlık
kuramıyordu, çünkü lisanı yoktu. Epeyce kaldı,
14-15 sene kadar ama Türkçesi yoktu, Almanca
anlaşıyordu.

Geçtiğimiz yıl Nuri Mugan hocamızla
röportaj yaparken Kantorowicz’ten söz
açıldığında “onun son öğrencisi Filiz
Perkün’dür” demişti. Nasıl hatırlıyorsunuz
Kantorowicz’i?
Kantorowicz hakikaten o zamanın en kıymetli
insanlarından birisidir. İsviçre’ye gittiğim zaman
ortodonti servisinde çalışıyordum ama belirli
günlerde nöbetleşerek cerrahide kalırdık. Bir
gün mandibuler anestezi yapıyorum, burada biz
aynayla ekarte edip sonra mandibuler anestezi
yapmayı öğrenmiştik, profesör Guyermen diye
bir hoca vardı ilerden koştu geldi, ‘nasıl yapıyorsun?’ dedi, ‘biz parmakla ayırıyoruz’. Dedim
‘ben böyle öğrendim’. ‘Kimden öğrendiniz?’ diye
sordu, ‘ben Prof. Kantorowicz’in talebesiyim’
dedim. ‘O zaman devam edin’ dedi. Bu benim
için çok gurur verici bir şey oldu. Benim mezun
olacağım sıralarda Kantorowicz de Türkiye’den
ayrıldı.

Türkiye’ye dönünce hemen asistanlığa mı
başladınız?
Evet, 2,5 yıl sürdü doktoram, bitirince hemen
döndüm ve evvela ücretsiz asistan olarak çalıştım. Sonra lütfedip kadroya aldılar beni. Hızlı bir
şekilde çalışarak tezimi hazırladım ve ‘57 yılında
doçent oldum. Kadro almak hiç kolay değildi,
doçent oldum ama eylemsiz doçent dedikleri
doçent oldum, kadrosuzdum.
Bana üç sene kadro vermediler, bu kadar genç
doçent olunmaz diye. Bu yine iyi, Feyzullah
hoca 23 sene doçentlikte beklemiş, ondan sonra
profesör olabilmiş. O zaman kadrolar çok zor,
kıskançça veriliyordu.
Peki, sonraki bilginiz görgünüzle
değerlendirdiğinizde fakültede aldığınız
eğitim zayıf mıydı?
Hayır, fena bir öğretim görmedik biz. Dediğim
gibi İsviçre’de beni hiç yadırgamadılar, hatta cerrahi branşında Kantorowicz’in öğrencisi olarak
biraz daha ayrıcalıklı bir asistandım.

Nasıl bir hocaydı?
Bir kere çok rahat bir adamdı. Hiç ıslık çalmadan
ameliyat yapmazdı, devamlı ıslık çalardı. Herkese selam verir böyle sallana sallana yürürdü.
Ama çok ciddi bir eğitimi vardı. Tercümanla
anlatırdı, tercümanı olan bir hanım vardı, bazen

2 Mayıs 1969,
Tarabya’da yapılan
bir dişhekimliği
balosunda hep
saygıyla andığı
hocası Orhan Okyay
ile birlikte
(soldan sağa):
Reha Perkün, Prof.
Dr. Orhan Okyay,
Malike Okyay ve
Filiz Perkün.

Muayenehane açtınız mı?
Eşimin muayenehanesi vardı ama ben asistanken muayenehanede çalışmadım. Doçent olduktan sonra eşimin muayenehanesinde Fatih’te
çalışmaya başladım. Kadrolu doçent olduktan
sonra da Taksim’de Lamartin Caddesinde muayenehane açtım.
O zaman hasta bakmak da çok zordu çünkü
toplum ortodontiye alışık değildi. Hiç unutmam
bir doktorun kızı vardı, sekiz yaşlarında falan.
Levent’te, aydın bir bölgede oturuyorlardı. Ağzına bazı apereyler takmıştım. Ertesi gün okula
gitmiş, öğretmen ‘ne bu’ demiş, ‘ağzına bu gemleri kim taktı?’. Tabii kızcağız ağlayarak geldi,
hepsini çıkardık, plaklı tedaviye geçtik. Hastaları
ortodontiye alıştırmak o yıllarda çok zordu.
Şimdi görüyorum çocukların yarısından çoğunda braketler var. Demek ki epey bir bilinçlenme
yaşanmış.
➔
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Ustalara saygı

Ne zaman emekli oldunuz fakülteden?
1979 yılında Ecevit hükümeti zamanında full
time kanunu çıkınca ayrıldım. Kısa bir mühlet
verdiler, altı ay mı ne. Hâlbuki ortodonti hastasını altı ayda tamamlamaya imkan yok. Mecburen
ayrıldım.
Fakültede uzun yıllar görev aldınız.
Siyasi baskılarla karşılaştığınız oldu mu?
Ben iki dönem senatörlük dışında idari görev
almadım. Dekanlık teklif edildi ama ben idareciliği pek sevmem. Dünyada hiç kimse herkesi
memnun edememiştir.
70’li yıllarda yıllarda sağ-sol çatışması çok
yaygındı. Bir dönem benim fakültedeki odamı
ve muayenehanemi de iki polis bekledi, iki ay
boyunca. Tehdit almıştım. Sonra yavaş yavaş
tavsadı neyse ki.

‘İnsan kendi kaderini dahi
kendisi tayin edemezken
meslektaşıma veya
öğrencilere şöyle
yapsınlar, böyle
yapsınlar demek
bence buza
yazı yazmak
gibi bir şey.’

Hangisi sizi daha çok tatmin etti; öğretim
görevlisi olmak mı muayenehanede
çalışmak mı?
Vallahi öğretim görevliliğinin zevki başka ama
rahat olabildiğiniz takdirde.

rı’na kadar gidip geliyoruz. Diğer zamanlar evdeyim genelde. Okuyorum, bilmece çözüyorum.
Meslek hayatınıza ilişkin anılarınızı bizimle
paylaşır mısınız?
Bir keresinde Münih’teyiz eşimle beraber.
Belediye meydanında bir arkadaşla buluşacağız.
İleride bir grup Alman genç var, kızlı erkekli konuşuyorlar, eğleniyorlar ama hepsi tipik Alman.
Aralarından birisi başını çevirirken beni gördü
ve koşarak geldi sarıldı öptü beni. Ne oluyor derken ‘ben sizin hastanızım’ dedi, ‘benim babam
konsolostu o zaman, İstanbul’daydık, siz benim
dişlerimi düzelttiniz, görünce dayanamadım’
dedi.

Rahat olabildiğiniz dönemler oldu mu?
Oldu tabii; Orhan Bey’le çalıştığım dönemler
çok rahattı. Ama kürsü başkanlığı dönemim pek
rahat değildi açıkçası.
Meslek örgütü çalışmalarında
bulundunuz mu?
Oda ve Birlik’le pek irtibatım olmadı ama
FDI’ın yani Dünya
Dişhekimliği Federasyonu’nun Türkiye temsilciliğini yaptım uzun
süre. Bireysel üyelik vardı
o zaman, işte aidatları
topluyorsunuz gönderiyorsunuz, onların çeşitli
tebliğleri oluyor onları
dağıtıyorsunuz falan.
Muayenehanede çalışmayı
ne zaman bıraktınız?
2004 yılında bıraktım, 54
sene çalıştıktan sonra. 2013
yılına kadar eşimle beraberdik. 2013 yazında Ayvalık’taydık; eşim bir emboli dolayısıyla
sol paralizi oldu. Hemen döndük tabii, bir buçuk ay hastanede kaldı. 1,5 sene de evde baktık. Bu sene Mart’ta
kaybettim. Artık başka bir şey yok, biraz yürüyüş
yapıyorum, onun dışında pek dışarı çıkmıyorum.
Yürüyüş yapmak için güzel bir semtiniz
var ama...
Evet, sabah Arnavutköy’e kadar gidip geliyorum.
Akşam da karanlıkta yardımcımla Rumelihisa62
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Fakülteye gidip geliyor musunuz? Sizin
döneminizdeki imkanlarla karşılaştırınca
nasıl buluyorsunuz?
Arada bir bizim fakülteye gidiyorum. Orada
benim adıma bir kütüphane var, biliyorsunuz.
Halen bütün okuduğum kitapları mecmuaları
da oraya gönderiyorum. Bizim öğrenciliğimizle
karşılaştırılamaz tabii, korkunç bir fark var. Az
önce anlattım işte braket yapmak için ne kadar
uğraştığımızı. Şimdi titanyum tellerle braket
uygulamaları vs. çok kolay.
Benim asistan hatta doçent olduğum yıllarda
ancak ağız fotoğrafı çekebiliyorduk ama şimdi üç
boyutlu radyografi, ortopantomografi vs. işleri
çok çok kolaylaştırdı tabii.
Ağustos 1950
tarihli Dişhekimliği
Alemi dergisinde
yeni mezunlar
tanıtılıyor.
Birincilikle mezun
olan, Filiz Perkün.

Genç meslektaşlarımıza bir mesajınız
var mı?
Kimseye bir mesaj vermek mümkün değil. İnsan
kendi kaderini dahi kendisi tayin edemiyor,
onun için meslektaşıma veya öğrencilere şöyle
yapsınlar, böyle yapsınlar demek bence buza yazı
yazmak gibi bir şey. İnsan kendi kaderine hükmedemedikten sonra başkasının hayatına nasıl
tavsiye verebilir?

Ustalara saygı

Söyleşi: Ali Şener (Samsun D.O. Genel Sekreteri)

Sadece dişhekimliği alanında değil eğitimle ilgili her alanda yaptığı
bağışlarla Samsun halkının sevgisini kazanmış meslektaşımız
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Mayıs ayında yapılan TDB 15. Olağan
Genel Kurulu’nda TDB Onur Üyesi payesi verilirken tüm salonun
kendini ayakta alkışlamasından çok etkilendiğini belirtiyor:

‘Meslektaşlarımın saygısı
beni çok duygulandırdı’
Mal varlığınızı bu doğrultuda bağışlarken
neleri düşündünüz?
Hiç. Çarşamba’ya muhakkaka bir hizmet yapmam lazımdı. Çarşambalılar çok çalışkandır
esasında, fakat bilmeden çalışıyorlar. Eğitim
eksikliğini görüyordum, onun için de eğitim
üzerine çalıştım.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1924 doğumluyum. Çocukluğum tamamen
Çarşamba’da geçti. Dedem Hacı Yunuszade
Mehmet Güneşdoğdu 4. ve 5. dönemler (193139 arası) Samsun milletvekiliydi. Babamın
erken vefatından sonra dedemin himayesinde
büyüdüm.
Ömer amcam vardı, dedeme “ben Mustafa’yı
alacağım götüreceğim İstanbul’a” dedi, dedem
de onu çok severdi, itiraz etmedi. Liseyi amcamın yanında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde
okudum. Amcam da çok sahip çıktı bana, nereye gitse beni de beraberinde götürürdü. Ama
çok sert bir adamdı, hiç müsamaha etmezdi; o
şartlar altında yetiştim ben. 1944’te de Dişhekimliği Okulu’na girdim.

Bu yıl TDB Genel Kurulu’nda ‘Onur Üyesi’
payesi aldınız. Neler hissettiniz?
O beni çok duygulandırdı. Memleketin dört bir
tarafından gelen bütün dişhekimi arkadaşlar
ayağa kalktı, bu beni çok duygulandırdı.
Kısa bir dönem belediye başkanlığı da
yapmışsınız...
O şöyle oldu, 12 Eylül sonrası beni araştırmışlar.
Hiç kimseye bir zararım yok, kendi halimde çalışıyorum falan; Samsun Belediye Başkanlığı’na
atanan Selahattin Ereren bey vardı, o da tavsiye
etti, o şekilde oldu.

Fakültede hocalarınız arasında kimler vardı?
Kantorowicz vardı, değişik bir adamdı. Islık
çalarak bütün üniversiteyi gezerdi. Onunla
ilgili bir hikaye anlatmışlardı. O yıllarda Balkan
ülkelerinden çok öğrenci gelirdi bizim okula.
O öğrencilerden biri okulun odunlarını çalmış
ve yakalanmış. Kantorowicz affetmiş çocuğu,
“mecbur kalmasaydı bunu yapmazdı” diye, o
bana çok tesir etmişti.

Meslektaşlarınıza ne tavsiyede
bulunursunuz?
Ben meslek hayatım boyunca katiyen hastamı
aldatmadım, çalışanlarıma da “beni kollamayın
hastayı kollayın” derdim. Meslektaşlarıma da
bunu tavsiye ediyorum.

Okurken maddi anlamda zorluk çektiniz mi?
Çok zorluk çektim. 1939 Erzincan depremi ailemizin mal varlığını yok etmişti. Çarşamba’da 42
kişi öldü o depremde, birçoğu da yakınımızdı.
Mezun olduktan sonra büyük şehirde kalmayıp Çarşamba’ya dönmüşsünüz, neden?
Çarşambayı çok seviyordum, buraya muhakkak
bir hizmet yapmam lazımdı. 1958 yılında şimdiki hastanenin oldu yerde yağ fabrikası kurdum.
Gençliğimde hiç durmazdım, çok çalışırdım.
Filmcilik, sinemacılık yaptım Sonra bütün varlığımı da eğitime harcadım.
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Dişhekimi Cemil
Kökat (Doç.Dr.Ali
Murat Kökat’ın
babası) ve Mustafa
Kemal Güneşdoğdu
(sağ başta) hasta
başında teknisyen
İsmet Altun’a
(solda) protezle
ilgili taleplerini
iletiyor, yıl 1973.

Ustalara saygı

Söyleşi: Füsun Şeker Fotoğraflar: Onur Onat

Yaklaşık 52 yıldır aynı mahallede, İstanbul’un eski
semtlerinde Fener’de dişhekimliği yapan Östen
Mercan bugün 80 yaşında olmasına rağmen emekli
olmayı düşünmediğini söylüyor:

Dişhekimi Östen Mercan:

‘Mesleğimi
seviyorum,
elim tuttukça
devam edeceğim’
bile olamadı o zamanlar. Protezde Lemi Bey hoca,
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Nuri Bey onun asistanıydı, 58 yaşında asistandı.
1935 Giresun doğumluyum. 1952’de İstanbul’a
Ne zaman ki İzmir, Ankara ve diğer şehirlerde
geldim ve Beyoğlu’ndaki Atatürk Erkek Lisesi’nfakülteler açıldı, o zaman asistanlar bile profesör
den 1954 yılında mezun oldum. İnşaat mühenoldu.
disi olmak istiyordum, çok iyiydim matematikte.
Ama lisanım zayıf olduğu için kıl payı kaçırdım
Muayenehanenizi açacağınız yeri
inşaat mühendisliğini. İstanbul Üniversitesi’ne
nasıl seçtiniz?
gideyim, bir sene okuyayım, sonra yine inşaat
Dayım armatördü. Mezuniyet sonrası onun gemühendisliğine girerim diye düşündüm. Orada
misiyle İtalya’ya gezmeye gitmiştim
en yüksek puan dişhekimliğinindi.
O gezi sırasında geminin kaptanı
Sonra eczacılık, ondan sonra da tıp
‘Bizim aşık olduğumuz
“Fener’de hiç diş doktoru yok” dedi,
geliyordu.
asistan hoca Yılmaz
“neden orada muayenehane açmıAltmış kişi alıyordu dişhekimliği, buManisalı’ydı.
yorsun?” Ben de geldim, burada bir
nun yarısı da Irak, Suriye, Yunanistan
eczacı bizi yönlendirdi hatta yerimi
gibi ülkelerden gelenler. Dolayısıyla
Her bakımdan hoca
de o tuttu. Velhasıl 51-52 senedir
Türkiye’den 30 kişiydik ama bunların
gibiydi. İstanbul
buradayım.
hepsi de mekteplerin iyilerinden olduDişhekimleri Odası o
ğu için hemen hemen hiç fire vermeeğitim merkezine onun
Semtin tarihini yazacak kadar
den mezun olduk.
uzun süre kalmışsınız. Neler deadını vermekle
ğişti 50 senede?
Sonra fakültede kalmaya çalıştınız
çok iyi yaptı.’
Önceleri azınlıklar yoğundu buramı?
larda, gelir düzeyi daha iyiydi. Sonra
Hayır, onu tercih etmedim. Bizden
onlar çeşitli sebeplerle gittiler. Önce Karadenizler
de hatırladığım kadarıyla Altan (Gülhan Özergeldi, sonra da Doğulular geldi. Gelenler tabii
kan) dışında akademisyen olan çıkmadı. Bunun
çoğunlukla yoksul insanlardı. Ama son on yılda
birinci nedeni, dışarıda daha iyi para kazanmak
emlek fiyatları astronomik düzeyde arttı. Karşımmümkündü. İkincisi de fakültede kadro almak
da üç katını toplasanız 45 m2 etmeyen eski bir
mümkün değildi. Kemal Bey diye bir öğretim
bina vardı. Ben her yıl zekatımı, fitremi o evin saüyesi vardı, 60 yaşında, asistandı! Kadro yok ki.
hibine verirdim. Geçenlerde duydum, 1.2 milyon
Hak vaki olacak da Şevket Bey vefat edecek, o da
liraya satmış orayı. Haber gönderdim, bu sene o
onun yerine geçecek, başka yolu yok.
zekatını bana verecek diye! Öyle tuhaf bir emlak
Diğer dallarda da öyle, tedavide Pertev Ata
hareketliliği oldu burada.
vardı, onunda altındaki Yılmaz Manisalı doçent
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Fakültedeki eğitim şartlarından
biraz bahseder misiniz?
Yakın zamanda üniversiteye gittim, gördüm. Bizim devrimizle hiç alakası yok. Biz maalesef çok
zayıf yetiştik. Ne öğrendiysek kurslarda şurada
burada öğrendik. Teknik imkanlar da yetersizdi,
öğretim görevlileri de. Beş tane fotöy vardı, 60
kişiyiz, alt sınıf da burada çalışıyor. Hepsine bir
saat düşüyor; haftada bir saat protez mi yaparsın
tedavi mi yaparsın cerrahi mi yaparsın?
Öğretim üyeleri de öyle. Mesela ben Şevket
Bey’i derste çok az gördüm. Yani ders anlatırdı
ama öylesine anlatırdı. Türkiye’de kimse Fransa’da okumamıştır; bir o okumuştur, dolayısıyla
profesör olmuştur. Ama şimdikiler böyle değil,
bakıyorum çok iyi yetişmiş akademisyenler var.
Bizim aşık olduğumuz asistan hoca Yılmaz
Manisalı’ydı. Her bakımdan hoca gibiydi. Öğrencinin bir sıkıntısı varsa bilirdi, hangi dersse
gider hocasıyla konuşurdu, fevkalede bir insandı.
İstanbul Dişhekimleri Odası o eğitim merkezine
onun adını vermekle çok iyi yaptı.
Öğrenciliğinizden ya da meslek hayatınızdan
hatırladığınız ilginç anılarınız var mı?
Cerrahi imtihanına giriyoruz, önümde Kıbrıslı
Ayhan diye bir arkadaşımız var. Hocamız Lemi
Belger hastaya yapılan protezlere bakıyor.
Ayhan’ın hastasına sordu, “nasıl, memnun
musun protezinden” diye; hasta “memnunum” dedi. “Geçirelim mi bu arkadaşı” diye
tekrar sordu, “o sizin bileceğiniz iş” dedi
hasta. “Peki” dedi hoca, sonra hastadan ‘p’
ile başlayan kelimeleri söylemesini istedi,
protez uygun yapılmış mı, konuşmada
bir sorun yaratıyor mu diye.
Pastane, patates derken hastadan
p sesi çıkamıyor bir türlü. Lemi
Hoca hastaya dündü, “e, sen konuşamıyorsun” dedi, arkasından
“yemek yiyebiliyor musun bari bu
protezle?” diye sordu. Hasta bu
sefer “yok, yiyemiyorum” diye
cevap verdi. “Peki, niye memnunum dedin” diye sordu Hoca;
hasta gariban biraz da sıkılarak
Ayhan’ı gösterdi, “o öyle söylememi
istedi” diye. Hoca dahil hepimiz, -hatta
Ayhan da dahil olmak üzere- bastık kahkahayı. Ama Hoca Ayhan’ı
geçirmedi tabii.
Mesleğinizi sürdürdüğünüz
için sormak istiyorum,
yeni Yönetmeliği nasıl
değerlendiriyorsunuz?
O kadar çok şey isteniyor ki! Ben
mesleğimi sürdürüyorum ve de
seviyorum. Ama yarın bir gün
muayenehanemi birine devretmek

İstanbul
Üniversitesi
Dişhekimliği
Okulu, 1950’li
yıllar. Sağdaki
öğrenci Östen
Mercan.

istesem mümkün değil. Asansördü, kapı genişliğiydi derken muayenehanelerin bunları sağlaması pek mümkün değil. Yönetmelik, yeni açılan
diş hastaneleri var, tamamen oraları tarif ediyor.
Muayenehanecilik bitti diyorlar yani.
Emekli olmayı düşünmediniz mi?
Vallahi düşünmedim, çünkü hanımla aramız
çok iyi ama evde kalsaydım didişirdik herhalde.
Mesleği bıraktıktan sonra o boşluğu doldurmak
için resimdi müzikti, bir şeyle uğraşmak lazım.
Benim bunlara pek yeteneğim yok. Bir tek hobim
briç var. Çok severim ve fena da değilimdir.
Nazar değmesin çok sağlıklı
görünüyorsunuz, eşinize mi
borçlusunuz bunu?
Eşimin de faydası çok tabii. Spor pek yapmadım
ama hayatımda hiç sigara içmedim, içkiyi
de ancak sosyal ortamda içerim. Ailemde
hiçbir stresim olmamıştır. Maddi bakımdan da sıkıntım olmadı, herhalde
bunların faydası olmuştur.
Yalnız, yıllarca hep ayakta çalışmaktan sol kalçam kireçlenmiş. Şimdi
biraz yürüdüğüm zaman muhakkak ağrıyor, tek derdim o.
Meslek örgütü çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Oda da, Birlik de birçok
konuda başarılılar ama büyük bir eksiklikleri var: Bir
dişhekimleri lokalimiz yok.
İstanbul’da merkezi bir yerde bir lokalimiz olsa, bizden
de belli bir katkı isteseler
veririz vallahi. Büyük bir
ihtiyaç bence, lütfen iletin
➔
bunu.
Östen Bey 80 yaşında mesleğini
sürdürecek enerji ve sağlığa
sahip olmasında eşi Füsun
Hanım’ın payını inkar etmiyor.
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KREDİLENDİRİLEN ETKİNLİKLER
SDE Yüksek Kurulu’nun
Kasım 2015 tarihli toplantılarında
değerlendirilen etkinlikler:
Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği

Tel: 0.212. 534 44 96

22.Uluslararası Bilimsel Kongresi
12-15 Kasım 2015
Hatay Dişhekimleri Odası

Tel: 0.326. 214 68 16

Mustafa Kemal Üniversitesi
Dişhekimliği Günleri Sempozyumu
14-15 Kasım 2015
Adana Dişhekimleri Odası

Tel: 0.322. 457 24 67

SDE Semineri Kasım 2015
21 Kasım 2015
Bursa Dişhekimleri Odası

Tel: 0.224 222 69 69

Kasım Ayı Semineri 2015
21 Kasım 2015
Kocaeli Dişhekimleri Odası

Tel: 0.262. 321 02 77

22 Kasım Etkinliği
21 Kasım 2015
Samsun Dişhekimleri Odası

Tel: 0.362. 435 44 78

107.Yıl Bilimsel Programı
21 Kasım 2015
Kayseri Dişhekimleri Odası

Tel: 0.352. 232 61 67

22 Kasım Dişhekimliği Günü Etkinlikleri
21 Kasım 2015
Denizli Dişhekimleri Odası

Tel: 0.258. 264 41 03

12. Termodental Bilimsel Sempozyumu
20-21-22 Kasım 2015
Çanakkale Dişhekimleri Odası

Tel: 0.286. 214 10 44

25.Bilimsel Sempozyum
21-22 Kasım 2015
Trabzon Dişhekimleri Odası

Tel: 0.462. 231 47 70

Dişhekimliğinde Seri Konferanslar Kasım 2015
22 Kasım 2015
İstanbul Dişhekimleri Odası

Tel: 0.212. 296 21 05-06

Oral Cerrahi ve Oral İmplantoji
Komplikasyonları-Çözümleri
22 Kasım 2015
İzmir Dişhekimleri Odası

Tel: 0.232. 461 21 52

22.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi
27-29 Kasım 2015
Eskişehir Dişhekimleri Odası

Tel: 0.222. 233 95 49

Kasım Etkinliği 2015
28 Kasım 2015
Adana Dişhekimleri Odası

Tel: 0.322. 457 24 67

SDE Semineri Kasım 2015-1
30 Kasım 2015
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Bilimsel

Alev Özsoy * Burcu Gözetici** Mahmut Kuşdemir ***

Ağız-diş sağlığı
sorunu nedeniyle
fakülte polikliniğine
başvuran hastalarda

ağız kokusu
varlığı ve
nedenleri

H

alitozis ağız veya ağız kaynaklı olmayan nedenlerle ortaya çıkan, nefesteki hoş olmayan
kokuyu tanımlayan bir terimdir. “Breathodor,
malodor, fetor oris veya fetor ex-ore, stinking mouth,
bad breath” olarak da adlandırılan ağız kokusu, sosyal
yaşamda oluşturduğu olumsuz etkileri ve bazı sistemik hastalıkların belirtisi olması nedeniyle, tedavi
edilmesi ve kontrol altına alınması gerekli olan bir
ağız sağlığı problemidir1.
Modern toplumlarda insan ilişkileri önemli olduğu
için kişiler bu durumdan daha fazla rahatsızlık duyabilmektedir. Kuzey Amerika’da nüfusun % 50’sinden
fazlasının halitozisten dolayı rahatsızlık duyduğu
tahmin edilmektedir2.
Halitozis ölçümünde kullanılan 3 temel ölçüm metodu vardır. Bunlar; organoleptik ölçüm, gaz kromatografisi ve sülfid monitorizasyonudur3,4. Bunlardan
organoleptik ölçüm son derece basit olup en yaygın
olarak kullanılan yöntemdir. 2,5 cm çapındaki bir tüp,
hekimin burnundan yaklaşık 10 cm uzaklıktaki hasta
ağzına yerleştirilerek, hastadan nefes verilmesi istenir.
Hasta ve hekim arasına, birbirlerini görmelerini engelleyen, ortasında delik bulunan bir bölme yerleştirilebilir. Çünkü, direkt olarak hekimin yüzüne üflemek
hastaları rahatsız edebilir5. Bu sistemde, koku 0 ila 5
arası skorlanmaktadır; 0= koku yok, 1=güçlükle fark
edilebilen koku, 2=zayıf fakat açıkça farkedilebilen
koku, 3=orta derece koku, 4=güçlü koku, 5=aşırı pis
koku olarak belirtilir4,6,7.
Gaz kromatografisi, hastaların ağız havasındaki
sülfür bileşiklerinin konsantrasyonlarının belirlenmesinde kullanılır. Ölçüm yapılan cihaz büyük ve pahalıdır, kullanımı tecrübe gerektirir ve taşınması zordur.
Sülfür monitorizasyonunda kullanılan “Halimeter”
cihazı, 1991 yılında Rosenberg ve ark. tarafından
tanıtılmıştır. Uygulanması kolay bir yöntemdir fakat
uçucu sülfür bileşiklerinin tiplerini ayırt etmez 4.
Miyazaki ve arkadaşlarının Japonya’da 2672 bireyin
değerlendirildiği çalışmada (uçucu sülfür bileşikleri-

nin solunum havasında ölçülmesi suretiyle), halitozis
prevelansı % 28 bulunmuştur8.
Liu ve arkadaşlarının Çin toplumunda yaptıkları
araştırmada, halitozis prevelansı % 27.5 olarak belirtmiştir9.
Diş çürükleri ve periodontal hastalıklardan sonra,
kişilerin dişhekimini en sık ziyaret etme nedeni halitozistir10. Kişiler bu durumu ya kendileri fark ederler yada çevresindekilerin ikazı sonucu farkındalık
kazanırlar. Halitozis kişide psikolojik ve sosyal açıdan
sorunlara yol açabilmektedir.
Hekim iyi bir anamnez, görsel muayene ve gerektiğinde radyografik değerlendirmeler eşliğinde oral lezyonları, çürükleri, periodontal hastalıkları, peri-implantitis, oral abseler, kriptik tonsillit gibi durumları
incelemelidir. Sinüzit, bronşit, karaciğer sirozu, böbrek yetmezliği ve diabet gibi sistemik durumların da
ağız kokusunda rol oynayabileceği unutulmamalıdır.
Bu tip sistemik rahatsızlığı olan hastaların doktoru ile
iletişimde olup olmadığı belirlenmeli , gerektiğinde
dişhekimi ilgili bölüme sevk edip multidisipliner bir
yaklaşım içine girmelidir11,12.
Bazı durumlarda da kişide halitozis bulgusuna
rastlanılmadığı halde kişi ağzının koktuğunu ve rahatsızlık duyduğunu ısrarla belirtir. Böyle durumlarda
olan kişiler ‘halitofobi’ ile karşı karşıyadırlar. Halitofobi, bazen de başka psikolojik semptomlara eşlik
edebilmektedir. Böyle durumlarda hastanın psikolojik
yardım almasına çalışılmalıdır 11.
Dilin ve özellikle dorsalbölgesinin, uçucu sülfür
bileşiklerinden (volatile sulphur compounds-VSC)
kaynaklanan ağız kokusu için baş rolde yer aldığı
çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir13,14,15. Dilin, ağız
içinde geniş yer kaplaması, fissürlü olması, papillaların yapısı bakterileri barındırmak için elverişli bir
ortam özelliği taşımasını sağlamaktadır. Halitozis
genelde zayıf ağız hijyeni ve periodontal durumlar ile
ilişkilendirilse de bazı çalışmalar dil üzerinde bulunan
anaerob bakterilerin sıklıkla halitozise neden olduğu
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üzerinde durmaktadır16. Bazı araştırmacılar günlük
yaşamda diş fırçası ve dil fırçası kullanan kişilerin
oral bakteri ve beraberinde uçucu sülfür bileşiklerinin
belirgin bir şekilde azaldığını belirtmektedir. Diş fırçasının dilin mekanik temizlenmesinde dil fırçası kadar
etkili olmadığı belirtilmiştir17.
Materyal-Metod
Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden etik
kurul onayı alınarak yapılan çalışmada, Restoratif Diş
Tedavisi kliniğine, ağız kokusu şikayeti olduğunu söyleyerek başvuran 13-60 yaşları arasında, herhangi bir
sistemik hastalığı bulunmayan, 85’i kadın 65’i erkek
olmak üzere 150 hastadan, 33 sorudan oluşan, eğitim,
cinsiyet, yaş ve bazı alışkanlıklar ile ağız kokusu arasındaki ilişkiyi değerlendiren detaylı anket formunu
cevaplandırmaları istenmiştir. Kliniğimize başvuran
ağız kokusunu kendileri hisseden yada yakınları tarafından uyarılan hastaların, halitozis varlığını değerlendirmek için organoleptik ölçümler yapılmıştır.
Bulgular
Ağız kokusundan şikayetçi olan hastalar yaş gruplarına göre ayrıldıklarında, bu durumdan en fazla 25-40
yaş grubu kişilerin rahatsız olduğu ortaya konmuştur. Hastaların % 80’i ağız kokusunu 1-2 yıl ve daha
fazla süredir hissederken sadece % 10’u bu sebeple
dişhekimini ziyaret etmiştir. Hastaların cinsiyet farkı
gözetmeksizin % 60’ı ağız kokusunu kendilerinin fark
ettiklerini belirtmiş olup, % 80’i kokunun kaynağının “ağız’’ olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.
Genelde koku “acı’’ yada “çürümüş’’ olarak tanımlanmıştır.
Yapılan klinik ve radyolojik muayenede, ağız kokusu şikayeti bulunan hastaların ağızlarında en az 2 veya
daha fazla dentin veya derin dentin çürükleri saptanmıştır.
Kadınlarda ağız kokusundaki farkındalık erkeklere
oranla daha yüksek bulunmuştur. Kadınların %76’sı
kendi ağız kokusunu farkında iken, erkeklerin %53.8’i
bir başkası tarafından uyarılarak öğrendiğini belirtmiştir.
Üniversite mezunu hastalar dişlerini günde 2 defa,
diğerleri ise günde 1 defa fırçaladıklarını bildirmişler,
dilin fırçalanması ile ilgili soruya yaş, cinsiyet, eğitim
farkı gözetmeksizin bütün katılımcılar olumsuz yanıt
vermişlerdir. Diş ipi kullanımı sorusuna ise hastaların
%10’u “evet’’ cevabını verirken, kalan tüm katılımcılar
hiçbir zaman kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Dil
fırçalama alışkanlığı sorusuna ise olumlu yanıt veren
olmamıştır.
Tartışma
Kötü ağız kokusu bireylerin sosyal yaşamlarını, psikolojik durumlarını önemli ölçüde etkileyen bir konudur. Bu konuda diş hekimlerine büyük görev düşmektedir. Halitozisin sadece ağız kaynaklı olmadığı
çeşitli sistemik rahatsızlıklarında halitozise sebebiyet
verebileceği hesaba katılmalıdır.
Japonya’da 1996 yılında Miyazaki ve arkadaşları
2672 bireyden oluşan epidemiyolojik bir çalışma

Yaş

Kadın

Erkek

13-25

28

16

25-40

32

30

40 ve üstü

25

19

TOPLAM

85

65

Tablo 1 : Ankete katılan hastaların yaş dağılımı

Eğitim

Kadın

Erkek

İlkokul mezunu

15

15

Ortaokul mezunu

5

5

Lise mezunu

15

10

Üniversite mezunu

33

25

Halen okuyor

17

10

TOPLAM

85

65

Tablo 2 : Ankete katılan hastaların eğitim durumu

Oral Hijyen Uygulaması

Kadın

Erkek

Diş fırçalama

80

57

Dil fırçalama

0

0

Diş ipi kullanımı

32

20

Tablo 3: Ankete katılan hastaların oral hijyen alışkanlığı sayısal dağılımı

gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada halimeter cihazı
ile ölçümler yapılmıştır. Bireylerin % 28’inde halitozis tespit edilmiş ve aynı yaş grubunda olan kadın ve
erkek bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır8.
Astrom ve arkadaşları üniversitede eğitim gören
kız öğrencilerde diş fırçalama ve diş ipi kullanımının
erkek öğrencilere göre daha sık olduğunu belirtmişlerdir18. Çalışmamızda, kadınlarda ağız kokusundaki farkındalık erkeklere oranla daha yüksek bulunmuştur.
Kadınların %76’sı kendi ağız kokusunu farkında iken,
erkeklerin %53.8’i bir başkası tarafından uyarılarak
öğrendiğini belirtmiştir.
Öztaş ve arkadaşının yaptığı bir çalışmada dişhekimliği öğrencilerinde halitozis değerlendirmesi
sonucunda öğrencilerin ağız kokusu şikayeti ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmadığı belirtilmiştir. Kız öğrencilerde diş fırçası
ve diş ipi kullanımının erkek öğrencilere göre daha
fazla olduğu tespit edilmiştir19. Çalışmamızda kadınların diş fırçası kullanımı erkeklere nazaran daha
yüksek bulunmuştur. Diş ipi kullanımı da düşünüldüğünde kadınlar erkeklere oranla oral hijyen alışkanlığı
konusunda daha duyarlı davranmaktadırlar.
Saurez ve arkadaşları sabah uyanan deneklerde
dişleri fırçalamak, dili fırçalamak, %3’lük hidrojen
peroksit ile gargara, kahvaltı yapmak ve iki Breathassure kapsülü (ayçiçek yağı ve maydonoz yağı) yutulması şeklinde olan gruplardan 8 saat sonunda aldığı
gaz örneklerini incelediklerinde, diş fırçalamanın ve
kapsülün yutulmasının sülfür gazları üzerinde belirgin
bir etki göstermesi, dil fırçası kullanımının ve kahvaltı
etmenin etkili azaltıcı etksi olduğunu vurgulamışlar➔
dır20.
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Bilimsel

İsviçre’de yapılan halitozis prevalansının
değerlendirildiği bir çalışmada da incelenen
bireylerin %20’sinde halitozisin bir sorun
olarak ortaya çıktığı gözlenmiş. Bu çalışmanın
sonucunda dilin örtücü tabakasının, organoleptik ölçümleri ve VSC değerlerini artıran
tek faktör olduğu belirtilmiştir21. Anketimize
katılan hastalar ise dil fırçası kullanmadıklarını
ve büyük bir kısmı da ilk defa duyduklarını
söylemişlerdir. Diş ipi kullanımı sorusuna ise
hastaların %10’u “evet’’ cevabını vermiştir.
Sonuç
Bu çalışmaların bulgularına göre ağız kokusu
şikayeti olan hastalarda cinsiyetin çok fark etmediği ortaya çıkmıştır. Ancak ağız kokusunun
farkındalığı kadınlarda erkeklere oranla daha
yüksek bulunmuştur. Yapılan anket değerlendirmesi ile elde edilen bulgulara göre ağız
kokusu, diş ve dil fırçalama alışkanlığı diş ipi
ve gargara kullanımı, periodontal problem ve
diş çürüğü ile yakından ilişkilidir.
Ankete katılan hastalarda diş fırçası dışında yeterli bilginin olmadığı, diş ipi- dil fırçası
kullanımının toplum bireylerine ulaşamadığı
gözlenmiştir. Diş ipi ve dil fırçası konusunda

farkındalığın çok az olduğu tespit edilmiştir.
Halitozis tedavisinde en iyi yol, hastaları iyi bir
oral hijyene kavuşturmak ve dentisyonun uygun
şekilde olmasını sağlamaktır22,23. Tüm hastalar
uygun şekilde diş fırçalama ve diş ipi kullanma konusunda bilgilendirilmelidir. Dil fırçası
hastaya tanıtılmalı ve nasıl kullanacağı hastaya
öğretilmelidir. Periodontal tedavilerin vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesi ve rutin kontroller
önem taşımaktadır.
Ağız-diş sağlığını ilgilendiren sorunlar bazı
sistemik hastalıklar için de risk faktörü olma
özelliği gösterebilir. Halitoziste bu hastalıklar
arasında yer alır ve dişhekimi ağız içi kaynaklı
olmayan genel sağlığı ilgilendiren bir hastalığın
da halitozis nedeniyle erken tanı konmasını
üstlenebilir. Anketimize sistemik rahatsızlığı
olmayan bireyler dahil edilerek kötü ağız kokusu
ve etkenleri incelenmeye çalışılmıştır. Ağız
kokusunun büyük oranda ağızdan kaynaklandığı
düşünüldüğünde, dişhekimlerine bu konuda
büyük görev düştüğü yadsınamaz bir gerçektir.
Hekimlerin amacı halitozisin tanı ve tedavisinde, gerektiğinde diğer tıp dalları ile multidisipliner bir yaklaşım içerisinde olarak başarı elde
edilmesi olmalıdır.
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HALİTOZİS = AĞIZ KOKUSU ANKETİ
1) “Halitozis” Ağız kokunuz olduğunu nasıl
anladınız?
Diğer kişilerin konuşmalarından
Birisi söyledi
Kendim biliyorum
2) Ağzınızda kötü koku olduğunu ilk ne zaman
farkettiniz?
............................... yıl önce
............................... ay önce
............................... hafta önce
3) Ağız kokunuzun (Halitozis) ne kadar yoğun
olduğunu düşünüyorsunuz?
çok yoğun orta zayıf
4) Ağız kokunuz olduğu konusunda
şüphelendiğiniz bir olayı anlatınız?.....................
5) Stresten şikayetçi misiniz?
evet, çok evet bazen

nadiren

6) Ağız kokusunu sıklıkla hissettiğiniz durum
hangisidir?
uyandığımda
susadığımda yada açlık hissettiğimde
yorgun olduğumda bütün gün
çalışırken
insanlarla konuşurken
diğer
7) Ağız kokunuzu hangi sıklıkta duyuyorsunuz?
ayda 1 haftada 1 hergün sürekli
8) Sigara kullanıyormusunuz?
Hayır Evet
Eğer cevabınız evet ise, günde..............tane
kullanıyorum.
9) Mesleğiniz (işiniz) nedir?...................................
Mesleğiniz stresli mi?..........................................
10) Sizce, mesleğinizle ağız kokunuz arasında
bir ilişki var mı?
Evet Hayır
11) Duyduğunuz kötü kokuyu mümkün olduğunca
tanımlayınız.
(örn: acı, yanıcı, meyvemsi, çürümüş, tatlı,
ekşimiş, kirli, sarımsaklı, kokuşmuş) ..................
12) Ağız kokunuz sosyal yaşamınızı etkiliyor mu?
Evet Hayır
Eğer cevabınız evetse hangi şekilde?
...........................................................................
13) Sizce ağız kokunuz ne kadar mesafeden
duyulabiliyor?
30 cm 1m 1m’ den fazla
14) Dilinizin üzerini kaplayan, örten herhangi
bir şey var mı?
Evet Hayır

15) Dişlerinizi ne sıklıkla fırçalıyorsunuz?
Günde ………………… kere fırçalıyorum.
16) Dişetleriniz kanıyor mu?
Evet Hayır
17) Diş ipi kullanıyor musunuz?
Evet Hayır
18) Ağız gargarası kullanıyormusunuz?
Evet Hayır
Ve cevabınız evet ise, sıklığı..............................
markası..............................................................
19) Herhangi bir şeye alerjiniz var mı?
Evet Hayır
20) Soğuktan etkilenir misiniz?
Evet Hayır
Burnunuzu sıklıkla temizlemek zorunda
kalır mısınız?
Evet Hayır
21) Ağız kuruluğundan şikayetçi misiniz?
Evet Hayır
Eğer cevabınız evet ise, sıklığı...........................
22) Şu an nefesinizin kötü koktuğunu
düşünüyor musunuz?
Evet Hayır
23) Herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz?
Antibiyotik
Astım spreyi
Antiasid
Antidepresan
Diğer .....................................................
24) Sizce duyduğunuz kötü ağız kokusunun
kaynağı nedir?
Ağız Burun Her ikisi
25) Ağız kokusunu gidermek için bugüne kadar
ne yapıyordunuz?
Hiçbirşey
Ağız gargarası
Sakız
Tatlı
Bazı yiyeceklerden uzak durarak
(örn:.................................................................)
Diğer
26) Ağız kokusu için herhangi bir doktorla iletişim
halinde misiniz? (dişhekimi, dahiliye, kbb)
Evet Hayır
Eğer cevabınız evet ise, ne zaman?.....................
Eğer cevabınız evet ise, kim?
Diş hekimi
Dahiliye uzmanı
Kulak burun boğaz uzmanı
Diğer ..............................................................

27) Muayene olduğunuz hekimler ağız kokusu
ile ilgili ne yaptılar?
Ağız muayenesi
Boğaz muayenesi
Sinüs muayenesi
Mide muayenesi
Kan testi
X-ray
Gastrokopi
Diş tedavileri
Diğer .............................................................
28) Muayene olduğunuz hekimler herhangi bir
ilaç önerdiler mi?
Evet Hayır
Eğer cevabınız evet ise, ......................................
Antibiyotik
Antiasid
Ağız gargarası
Pestil
Diğer .............................................................
29) Aşağıda belirtilen hastalık veya sorunların
herhangi birinden rahatsızlığınız oldu mu?
Sinüzit
Burunda problem
Mide sorunları
Akciğer sorunu
Karaciğer sorunu
Ağız kuruluğu
Psikolojik sorunlar
Diğer
30) Belirli bir diyet uyguluyor musunuz?
Evet Hayır
Eğer cevabınız evet ise, hangi diyeti
uyguluyorsunuz? Kısaca açıklayınız?
...........................................................................
...........................................................................
31) Ağız kokusundan dolayı aşağıdaki sorunlardan
hangisiyle karşı karşıya kaldınız?
İnsanlarla konuşmaktan kaçıyorum
Birisi bana yaklaştığında susmayı tercih
		ediyorum
Insanlarla karşılaşmayı sevmiyorum.
		 İlişki başlatamıyorum.
İnsanlar benden kaçıyorlar
Diğer
Hayır, bu sorunları yaşamıyorum
32) İnsanların nefesinizdeki kötü kokuyla ilgili
tepkileri sizi şaşırtıyor mu?
Evet Hayır
Eğer cevabınız evet ise, kötü koku ne gibi
reaksiyonlara yol açıyor?
...........................................................................
...........................................................................
33) Bu reaksiyonun kötü kokudan kaynaklandığına
emin misiniz?
Evet Hayır
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Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirilmiş Soruları
Soruların yanıtlarını en geç 8 Ocak 2016 tarihine kadar SDE Yüksek Kurulu Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif
İş Merkezi No: 12/38 Çukurambar Çankaya / Ankara adresine mektupla, 0.312.430 29 59’a faksla ya da
tdb@tdb.org.tr adresine e-mail ile gönderen meslektaşlarımızdan en az 7 soruyu doğru cevaplayanlar 6 SDE
kredisi almaya hak kazanacaklardır.

1

Ester grubu lokal
anesteziklerin günümüzde
kullanılmamasının sebebi nedir?
[a] Plazmada pseudokolinesteraz
tarafından parçalanması
[b] Methemoglobunemi riski
[c] Artmış alerji riski
[d] Çok potent olmaları
[e] Hiçbiri

2

11 yaşındaki bir çocukta
ağızda hangi daimi dişlerin
görülmesi beklenmez?
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Üst ikinci premolar
Alt birinci premolar
Alt kanin
Üst birinci molar
Üst birinci premolar

3

Erken yaşta geçirdiği travma
sonucunda pulpası nekroze olan
bir dişten alınan Radyografide,
komşu sağlıklı dişe göre hangi
durum gözlenir?
[a] Kök kanak boşluğu tıkanmıştır.
[b] Pulpa odası tıkanmıştır.
[c] Kök kanal boşluğu daha geniş
görünür.
[d] İki diş arasında radyografik
olarak fark yoktur.
[e] Pulpa odası ve kanal boşluğu
tamamen tıkanmıştır.

4

Hangisi lokal anesteziklere
vazokonstrüktör ajan eklenme
nedenlerinden değildir?
[a] Kanamayı azaltarak cerrahi
görüşü arttırmak

[b] Lokal anesteziğin etki süresini
uzatmak
[c] Daha az lokal anestezik
kullanımını sağlamak
[d] Absorbsiyonu yavaşlatarak lokal
anesteziğin sistemik toksisistesini
azaltmak
[e] Sakinleştirici etki yapmak

5

Aşağıdakilerden hangisi
facebow’un en doğru tanımıdır?
[a] Facebow; iskelette belirlenen bir
referans noktası ile maksiller
dişler ve transvers horizontal aks
arasındaki ilişkinin artikülatöre
aktarılmasını sağlayan aygıttır.
[b] Facebow; arcon tipi bir
artikülatördür.
[c] Arbitrary (rastgele) facebow açma
ve kapatma
[d] Arbitrary (rastgele) facebow açma
ve kapatma hareketlerinin tam
olarak aktarılması için gereklidir.
[e] Facebow, non-arcon tipi bir
artikülatördür

6

Periodontal küretlerle ilgili
olarak yanlış olanı işaretleyiniz.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Mine incisi.
Kök oluğu.
Palatinal oluk.
Mine uzantısı.
Mukozal frenumlar.

7

Terminal bronşiollerin
distalindeki hava boşluklarının
normalden fazla genişlemesine
……................. denir.
[a] Amfizem

SDE YANIT FORMU (Doğru yanıtı lütfen daire içine alınız):
İmzası:

[b]
[c]
[d]
[e]

Pnomoni
Astım
KOAH
Tüberküloz

8

Süt dentisyonunda tercih
edilen molar ilişki hangisidir?
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Mezial step
Flush terminal düzlem
Distal step
Sınıf I
Sınıf III

9

Ağız mukozasından
kaynaklanan kanserler için hangisi
doğrudur?
[a] Çoğunluğu yassı hücreli
karsinomadır.
[b] En sık görülen tipi bazal hücreli
karsinomadır.
[c] Çoğu sarkomdur.
[d] Hepsi ağrılı ülserlerle başlar.
[e] En sık görüldüğü dönem 20-25
yaş grubudur.

10 Aşağıdakilerden hangisi

doğrudur?

[a] Protez, retromolar pedin 1/3 ünü
kaplamalıdır.
[b] Protez, retromolar pedin yarısını
kaplamalıdır.
[c] Retromolar pedin rezorpsiyonu
stabiliteyi etkiler.
[d] Retromolar ped okluzal
düzlemin oryantasyonunda
kullanılır
[e] Retromolar ped içine lateral
pterigoid kas sonlanmaları
bulunur
1
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sağlıkta şiddet

Metin Bozkurt*

Hekime saldırının
ruhsal-toplumsal
dinamikleri
Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte artan şiddet vakaları 17 Nisan 2013’te Dr. Ersin Aslan’ın
öldürülmesiyle bir süre dikkatleri çekse de bu ilgi vakaların artmasına ve son olarak Mayıs ayında
Dr. Kamil Furtun’un katline engel olamadı. Meslektaşımız Dr. Metin Bozkurt konuyu görünen ve daha
derinde yatan kaynaklarıyla irdeliyor.

Ş

iddet insanlığın eski dönemlerinden
bu yana, sözle aşağılamaktan maddi
- manevi işkenceye, o noktadan can
almaya kadar varan eylemlerin toplu
adıdır. Öte yandan, terminolojik
olarak, şiddetle barbarlık eş anlamlı
kabul edilebilir.
Davranışbilimcilerin tümü bu konuda hemfikir olmamalarına karşın, saldırganlığın avcılık
dönemi geleneğinden gelen bir güdüyle ya da
doğal itkilerin özelliğinden gelen bir nedenle
yüklenmiş bir rol olması da mümkündür. Günümüze gelince, gerekçeleri değişse de, nedenleri daha karmaşık olsa da, şiddet aynı şiddettir.
Totemli klanlar çağında yaşanmadığına göre,
toplumsal ve kurumsal olarak bir ayıptır, önemli bir eksikliktir, güdüsel diye savunulması da
söz konusu değildir. Sonuç itibariyle şiddet bir
eğitim ve zihniyet kusurudur.
1980 sonrası Dünya Bankası güdümüne giren
Dünya Sağlık Örgütü, 1960’larda şiddeti halk
sağlığı sorunu, 1996 da ise dünya çapında halk
sağlığı sorunu olarak ilan ettiğinde, şiddetin hedef başlıklarını, çocuk, kadın, yaşlı, cinsel, aile
içi, iç savaş ve genel savaşların sivil kurbanları
olarak sıralamış, ancak refere edilen olgu sayısı
epidemi sayılacak bir insidansa ulaşmadığı için
hekimlere saldırıdan söz etmemiştir.

* Dr., Bursa Dişhekimleri Odası eski Başkanı
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Hekimin saygınlığı nasıl eritildi?
Arkaik geçmişinden beri saygın olan geleneksel
hekimlik teknoloji devrimiyle çok disiplinli
bilimsel meslek durumuna gelirken, toplum
içindeki itibarı da yirminci yüzyılın ortalarında tepe noktasına ulaşmış, bu nedenle beyaz
önlüklülerin neredeyse arkaik dönemden gelen
dokunulmazlıkları sürmüştür.
Ne var ki geçen yüzyılın sonlarına doğru
sağlıktan nemalanmaya niyetlenen sermaye,
öncelikle hekimlere olan güveni yok etmekle
işe koyulmuştur. İletişimdeki gelişmelerle
tıbbi bilgilerin çoğu yerde şehir efsanelerine
dönüştürülüp, enformal bilgi - malumat olarak
ortalığa saçılması, hekim emeğinin ticarileşme-

si, kapitalist düzenle işbirlikçi resim, meslek
şovenizmi ve mesleğin hiyerarşik iç yapısı,
mesleki deformasyon, toplumun kendisine
verdiği değeri hazmedememe, sağlık sistemlerinde reform adı altında yapılan ve her
olumsuzlukta hekimi hedef tahtasına koyan
düzenlemeler gibi nedenlerle saygınlıktaki
erozyon dramatik bir hızla artmıştır.
Küçülen dünyada kimlik ve cinsellikte yaşanan şiddet, yukarıdaki etkenlerle sağlıkta da
görülmeye başlanmıştır. Bireylerle en yakın
ilişkide olan hekimler de, genelden yansıyan
öfke patlamasının kurbanı olmaktadırlar. Hekimler yakınlara dek, toplumların demokrasi
öncesi eşitsizlik dönemlerinden kalma klasik
aydın seçkini olarak kabul görmekteydiler.
Toplum, çevresinden ve kitle iletişimden aldığı cesaretle ve eşitsizlik duygusunun verdiği
eklenince, olumsuzluk daha da derinleşmektekızgınlıkla en yakın temas edebildiği itibarsızdir.
laştırılmış klasik elitten hıncını almaktadır.
Tıbbi gelişmelerle enfeksiyon ve akut hastaToplumların “hastalık-sağlık” kavramına
lıklarda
mortalitenin azalması, ömrün uzaması
yüklediği anlam birbirinden farklıdır. Bir topve
diğer
değişkenlerle kalp-damar, diyabet ve
lumun sağlık - hastalık davranışı o toplumun
kanser
gibi
hastalıkların mortalite ve morbidikültürünün etkisindedir. Geleneksel tıptan
tede
öne
çıkmasıyla
aşılan epidemiyolojik eşiği,
modern tıbba geçiş aşamasındaki toplulukhastaların
ve
hekimlerin
henüz tam olarak
larda hastalık ve sağlık kavramı, irrasyonel
algılayamadıkları
ortadadır.
Hastalar, birçok
değer hükümlerine dayanmaktadır.
akut
ve
enfeksiyon
hastalıklarının
iyileştirilKültürel gecikme (cultural lag) olarak
meye
başlandığı
yaklaşık
elli
yıl önceki
adlandırılan diğer bir olgu da, topdönemden
kalma
bilgilerin
yanı
sıra
lumların kültürel alt yapısı tamamçevreden
edindikleri
yarım
yamalak
lanmadan karşılaştığı bilimsel ve
bilgi kırıntılarıyla, hekimlerden tüm
teknolojik gelişmelerle yaşadıkları
sorunları için bir nevi ölümsüzlük talep
asimetridir. Hekim - hasta ilişkileetmekte, hekimler ise, kronik hastaları
rinin de bu nedenle psiko-kültürel
takip etme, sağaltımı olanaksız olanlabir çerçevede değerlendirilmesi
ra geri kalan sürelerinde olabildiğince
gerekmektedir. Değerler sistemi göz
kaliteli yaşam temin etme konusunda
önüne alınmadan, hastayı sosyal
yetersiz kalmaktadırlar.
sistemden yalıtmak, hasta ve hasta
Sağlık hizmetleri akşamdan sabaha
yakınlarında, hastalığın prognozuyla
radikal
biçimde piyasalaştırılan eski
‘Toplum,
çevresinden
ilgili endişe yaratmakta, hekim-hasta
sosyalist
ülkelerde ve 2009’da bu nitearasındaki sert kültür varyasyonları
ve kitle iletişimden
likte
bir
değişimin
yaşandığı Çin’de de,
da tüm ilişkilerin kopmasına neden
aldığı cesaretle ve
tepkiler
şiddet
boyutuna
ulaşabilmekolmaktadır. Özellikle, sığınmacıların
eşitsizlik
duygusunun
tedir.
ve göçmen işçilerin gittikleri ülkeverdiği kızgınlıkla en
lerde sağlıkçılarla çatışmaları bu
‘Reform’ların etkisi
nedene dayandırılmaktadır.
yakın temas edebildiği
Yukarıdakiler, hekime saldırının altında
itibarsızlaştırılmış klasik
yatan genel nedenlerin bir özetidir.
Hasta ve hasta yakınının algısı
elitten
hıncını
Türkiye gibi sistem ülkelerinde, şidŞiddetin mazereti yoktur. Ancak,
detle
ilgili genellemedeki koşullar örtüşalmaktadır.’
hastalık, kişinin zihninde, bedeninde,
mekle
birlikte, ülkeye özel durumlarda
ruhunda ya da dünya ile bağlantısıntablo
daha
da kötüleşmektedir.
da istenmeyen bir durumdur. Hasta
Türkiye
gibi
bazı
toplumlarda popülizmin
ve yakınlarının saldırganlığı, sosyal ve ruhsal
tavan
yaptığı
dönemlerde,
bu eğilimler de
yönden temellendirilmeye çalışıldığında,
pik
yapmaktadır.
Türkiye’de
türlü nedenlerle
kendini dünyanın merkezine koyan, ölümsağlık
altyapı
örüntüsünün
yetmiş
beş milyonu
sakatlık tehdidi altındaki hasta ile yakınını
taşımakta
zorlanması,
sağlık
reformlarının
raskaybetme endişesi taşıyan ve rahatlama yonel
olarak
planlanmadan
yürürlüğe
girmesi,
boşalma için saldıran hasta yakını görüntüsü
her hekime istenilen anda ulaşılır ve hizmet
ortaya çıkmaktadır. Bu tabloya, hekim hasta
alınır algısının yaratılması realiteyle bağdaşilişkisindeki belirgin hiyerarşi, hastayı nesne
mamaktadır. Yetmiş beş milyonluk ülkede, ➔
olarak gören klasik biyomedikal tıp ritüelleri
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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seksen milyon acil başvurusunun olması hayatın
gerçeğine uygun değildir. Sadece popülizmin
tetiklediği bir durumdur.
Kültürel açıdan en önemli belirleyicilerden
biri de, toplumun iletişim becerileri ve biçimleriyle ilgilidir. Kişilerin olayları yorumlarken
bilinçli olmayarak yöneltecekleri suçlamalar,
namus anlayışlarına ters düşen yaklaşımlar,
beklenmedik bir şiddetin başlangıcı olabilmektedir.

Öte yandan, ister anayasa, ister temel, ister
özel yasa olsun, yasama işi ciddi bir iştir. Komşu
kızına mektup yazar gibi yazılıp çizilen torba
yasalarla sağlık bir yana, devlet yönetmek de
mümkün değildir.

Şiddete siyasi katkı: Aydın düşmanlığı
Bu nedenlere ek olarak, toplumbilimci Emre
Kongar Hoca da, Türkiye’deki hekim düşmanlığının ardında aydın düşmanlığının yattığını
belirterek, kişilerin çaba göstermeden
Türkiye toplumuna özgü sorunlar
toplumda seçkin duruma gelme iste‘Çağdaş toplum
Türkiye’de, iletişim becerisini gelişğinin, din, ırk, siyasetteki bağnazlıkçıtasını yakalayana
tirmeye, insanların duygu ve düşünların, düşmanlıkları besleyen popülist
celerini kışkırtıcı olmayan ifadelerle
söylemlerle kitleleri farklı kesimlere
kadar, koruma
aktarmalarına yönelik herhangi bir
karşı kışkırtmanın, edilgenlik ve
önlemlerinin yanı sıra,
formal eğitim yoktur. Hiçbir örgün
çaresizliklerin nedeni olarak üçüncü
hukuki yaptırımların,
eğitim sürecinde yer almayan bu yakişilerin hedef gösterilmesinin durumu
kravat-ceket indirimi
şam becerisi ve kalitesine dönük bilgi
ağırlaştırdığını söylemektedir.
eksikliği, hor görülme ile korkularını
Çözüm ise kısa vadede sağlıkta geryapılmadan, caydırıcı
ve şüphelerini yoğun bir biçimde
çekçi
düzenlemelerin, süreçte de molla
biçimde uygulanması
yaşayan insanlarda ciddi iletişim
eğitiminin yerine çağdaş eğitimin
gerekmektedir.’
sorunları yaratmaktadır.
yaşama geçmesiyle mümkündür.
Cem Terzi Hoca, Türkiye’de
Yapılmaya çalışılan analizde görüsağlığın sosyalleşmesi beklenirken
nenler sosyal realitedir, olup bitenin
piyasalaşmasının, hekimliğin varoluşsal temeaçıklamalarıdır. Ancak hayat yalnızca
lini değiştirerek, mesleğin genetiğine müdahale
açıklamalarla korunamamaktadır. Toplumlarettiğini, bunun da hekim hasta ilişkisini onarılada da alışkanlıkların ve zihniyetin iyiye doğru
mayacak biçimde bozduğunu belirtmektedir.
değişimi bozulma gibi hızla mümkün olmamakUzun ömürlü olması gereken sağlık düzenletadır. O halde, çağdaş toplum çıtasını yakalayana
melerinin kısa erimli yapılması ve konjektüre
kadar, koruma önlemlerinin yanı sıra, hukuki
göre günlük değiştirilmesi, çağdaş sağlık yönetiyaptırımların, kravat-ceket indirimi yapılmadan,
mi ilkeleriyle uyuşmamaktadır.
caydırıcı biçimde uygulanması gerekmektedir.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Ankara’da yapıldı

Şiddet sorunu masaya yatırıldı
T

ürk Dişhekimleri Birliği’nin de
düzenleyicileri arasında olduğu
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal
Kongresi 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Binasında yapıldı.
TDB’yi Sağlık Meslekleri Kurulu’ndaki temsilcimiz Tümay İmre’nin
temsil ettiği Kongre’de Türkiye’de
Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü, Sağlık İnsan Gücü Planlaması,
Sağlık Eğitimi, Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Psikososyal Riskler,
Çalışma Koşulları ve Mesleki Risk,
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet, Sağlık Hizmet Alanlarında Çalışanların Sağlığı
ve Güvenliği, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güven-
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liğinde Örgütsel Tutum gibi başlıklar
ele alındı.
Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Devrimci Sağlık İş
Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçilerı Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Ebeler Derneği, Türk
Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler
Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji
Derneği ve Türk Tabipleri Birliği’nin
tarafından organize edilen Kongre’de
oturumların her birinin son yıllarda
çeşitli sebeplerle yitirdiğimiz Hemşire Nazlı Yazıcı, Dr. Ersin Arslan,
Dr. Melike Erdem ve taşeron temizlik işçisi Zafer Açıkgözoğlu’nun anısına yapıldığı
vurgulandı.

içimizden biri
Sağlık olimpiyatlarında üst üste dördüncü kez
dünya şampiyonu olan meslektaşımız Kürşat Çavuşoğlu:

‘Hiçbir başarı

tesadüf

değildir’

18-25 Temmuz 2015 tarihlerinde
İrlanda’nın Limerick kentinde yapılan
Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda masa
tenisi dalında teklerde üst üste dördüncü
altın madalyasını kazanan Çavuşoğlu

başlıkta sunduğumuz ifadesinde dediği
gibi bu başarı için çok çalışmış bir
meslektaşımız. Üstelik onu ilginç kılan
sadece başarıları değil, aynı zamanda
oldukça renkli bir yaşam öyküsü olması...

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
karmaları şampiyonasında Süleymaniye şehIrak’ın Kerkük kentinde doğdum. İlk ve orta
rinde finalde Bağdat karmasını yenerek Irak
eğitimimi Kerkük’te bitirdikten sonra, 1978’de
birincisi olduk.
üniversite öğrenimi için Türkiye’ye geldim.
Önce 1979’da Ankara Ü. Dişhekimliği FakülteTürkiye’de katıldığınız, derece aldığınız
si’ne başladım, 1980’de İstanbul Ü. Dişhekimturnuvalar var mı?
liği Fakültesi’ne yatay geçiş yaptım.
Fakülteye girdiğim yıl 1979’da An1985’te mezun oldum. 9.5 yıl yurtdıkara Ü. Dişhekimliği Fakültesi masa
‘Masa tenisi çok geç
şında hem eğitimimi sürdürdüm hem
tenisi takımını oluşturduk ve Türkiye
de çalıştım. Evli ve iki çocuk babasıDişhekimleri Şampiyonası’nda birinyaşlara kadar oynanabilen,
yım. Beş yabancı dil konuşuyorum.
ci olduk. Ertesi yıl İstanbul’a yatay
hem fiziksel olarak hem
Antalya’da serbest olarak mesleğimi
geçiş yaptım, orada da dört yıl hem
sosyal olarak hayatımıza
ve spor yaşamını sürdürüyorum.
fakülte hem de üniversite masa tenisi
kattıklarıyla çok önemli
takımında oynadım. 1980’de İstanSporun geçmişte de hayatınızda
bul TED Spor Kulübü masa tenisi
bir spor. Profesyonel
çok yer kaplıyor muydu?
takımında çalışmalara başladım. Oraanlamda olmasa
Babam sporcuydu ve beni hep spora
da dokuz yıl oynadım, Terfi Liginden
bile hobi olarak
yönlendirdi. Kardeşlerimle, yer alması
başladık Süper Lig’e kadar yükseldik.
da seçilebilecek
oldukça zor olan Kerkük karmasında forma giydik. Daha sonra ben o
Uzun süre yurtdışında kalmışsınız.
en güzel spor
zamanlar Kerkük’ün en ünlü kulübü
Orada da devam edebildiniz mi
dallarından biri. ’
El-Savra’ya (Devrim) üye oldum.
masa tenisine?
Bu arada Irak milli takımının Çinli
Tabii, ihtisas yapmak için bir yıl
antrenörünün Kerkük’te düzenlediği
kaldığım Danimarka’da da Arhus SİSU Spor
masa tenisi kampına katıldım ve kısa zamanda
Kulübü’nde oynadım. Danimarka’nın komşusu
Kerkük’te 1 numara oldum ve 1977’de Irak genç
İsveç o tarihte dünyanın en müreffeh ülkesiydi,
milli takımına seçildim.
benim için de şartlar uygundu, İsveç’e gittim,
Uluslararası turnuvalarda Irak’ı temsil ettim.
eğitimimi orada sürdürdüm. Umea şehrinde
Kerkük karmasının kaptanlığını yıllarca yaptım.
Umea Spor Kulübü’nde İsveç Bölge ligi’nde
Çiftlerde Kerkük için yarıştığım milli eğitim
oynamaya başladım. Dört ülkenin (Irak, Tür80
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kiye, Danimarka ve İsveç) liglerinde masa tenisi
oynamış ender sporculardan biriyim sanırım.
Umea Şampiyonası’nda hem ferdi hem de
çiftlerde birinci oldum. Altı yıl İsveç’te kaldım,
hem mesleğimi hem de sporu devam ettirdim.
1995’te Kanada’da bir burs kazandım. 2 yıl 2 ay
da Kanada’da kaldıktan sonra anavatanım Türkiye’ye döndüm ve Antalya’ya yerleştim.

Çavuşoğlu son olarak İrlanda’da yapılan
Sağlık Oyunları’nda kazandığı
dördüncü altın madalyasıyla.

Antalya’da nerede devam ettiniz?
Antalya’nın ligde takımının olmadığını öğrendiğimde çok şaşırdım. Antrenör Yahya Gürcüm ve
isimsiz üç kişi Kürşat Çavuşoğlu, Akif Özsarı ve
Kader Dönmez Antalya için güç birliği yaparak
çalışmalara Medical Park Antalyaspor Kulübü’nde başladık. 2002’de 2. Lig’e, 2005’te de Süper
Lig’e çıktık. Süper lige çıkmamız aslında azmin,
inancın ve çok çalışmanın zaferiydi. 10 yıl Medical Park Antalyaspor’un hem oyuncu hem de
kaptanlığını yaptım.
Haziran 2015’de 13. Kuruluşlararası Açık
Masa Tenisi Turnuvası, Sinop’ta gerçekleştirildi.
46 takım ve 200 sporcunun katıldığı şampiyonada, Antalya Dişhekimleri Odası takımı (Kürşat
Çavuşoğlu, Kader Dönmez, Burhan Yazar ve
Ertürk Yazar) olarak Türkiye üçüncüsü olduk ve
Süper Lige yükseldik.

re çeşitli turnuvalarda bana destek olan birçok
kuruluş oldu. Bu yıl Limerick’te düzenlenen
şampiyonada da Sirona Dental sponsor oldu,
kendilerine teşekkür ediyorum.
Sporun gündelik hayatınıza kattıklarını nasıl
anlatırsınız?
Spor, stresi azaltır, psikolojik rahatlama sağlar,
dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda
bulunur. Spor yapan insan kendini zinde ve
sağlıklı hisseder, özgüveni ve üretkenliği artar.
Ayrıca bel fıtığı vb. fiziki rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur.
Hayat felsefeniz nedir?
Hiç bir başarı tesadüf değildir.

Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’na ne
zamandan beri katılıyorsunuz?
2012’de Antalya’da yapılan Dünya Tıp ve Sağlık
Oyunları’na ilk kez katıldım, hem tekler hem
de çiftlerde ülkeme iki altın madalya kazandırdım. 2013’te Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de
düzenlenen şampiyonada teklerde altın, çiftlerde gümüş madalya, 2014’te Avusturya’nın Wels
kentinde yapılan şampiyonada hem tekler hem
de çiftlerde iki altın madalya ve son olarak da
18-25 Temmuz 2015 tarihlerinde İrlanda’nın
Limerick kentinde düzenlenen şampiyonada
teklerde altın, çiftlerde ise gümüş madalya
kazandım.
Sizi destekleyen kurum ya da firmalar oldu
mu?
Antalya Dişhekimleri Odası da dahil olmak üze-

Antalya’da
Dişhekimleri
Odası’nda yapılan
kutlamadan.

Çocuğunu masa tenisine yönlendirmek
isteyen bir ailenin neleri bilmesini
isterdiniz?
Masa tenisi çok geç yaşlara kadar oynanabilen,
hem fiziksel olarak hem sosyal olarak hayatımıza kattıklarıyla çok önemli bir spor. Profesyonel
anlamda olmasa bile hobi olarak da seçilebilecek en güzel spor dallarından biri. Ama çocuğun ailesinin hatırı için değil gerçekten kendi
isteğiyle oynaması gerekiyor.
Dört kez dünya şampiyonu olmak büyük bir
başarı gerçekten. Neler hissediyorsunuz?
Altın madalya aldığım için çok mutlu ve gururluyum. O madalyaları ülkem için kazandım. Bu
gururu yaşamak için çok çalıştım. Kazandığım
madalyaları tutkuyla sevdiğim güzel ülkeme
armağan ediyorum. Ayrıca bu başarılarda
bana her zaman destek olan
aileme, arkadaşlarıma
ve antrenörlerime
(Yahya Gürcüm
ve Enver Abbas’a)
çok şey borçluyum.
Kendilerine teşekkür
ediyorum.
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Cosmedent

Pink Opaque
Lekeleri Maskeleyen Opaker

P

ink Opaque koyu renkli, göze hoş
görünmeyen renklenmiş ve lekeleri
olan dişlerdeki renkliliğin maskelenerek
doğal görünümlü restorasyonların yapılmasında kullanılan bir çeşit opakerdir.
Pink Opaque, tetrasiklin renkleşmeli,
kanal tedavili, metal post uygulanmış
veya koyu renk lekeleri olan dişler ile
metal-porselen köprü tamirinde veya
metal abutmanların geçici kuron altından görünmesini engellemekte kullanılan bir çözümdür.

Diğer opak ürünlerin fazlasıyla beyaz
kaldığı uygulamalarda doğal görünüm
yaratmada başarılı bulunmuştur. Mantığını teknisyenlerin metali örterken
kullandıkları pembe renkli opakerden
alan Pink Opaque, prepare edilip asit
bond uygulanmış yüzeye ince bir tabaka
halinde uygulanarak ışıkla polimerize
edilir. Diş, kompozit, porselen veya metal üzerine uygulanabilinir.
Smart Dental: 0.216.572 02 10

Orthophos SL 3D
3D Görüntüleme Cihazı

Y

eni Orthophos SL, başarılı Sirona 3D görüntüleme ailesinin en son üyesidir. İşlevsellik, kalite
ve tasarımyla öne çıkan Orthophos SL ile kliniğiniz
farklı tedavi durumlarına optimum hazırlıklıdır. 2D
açısından bakıldığında, çığır açan Direct Conversion
Sensor (DCS) ve Sharp Layer (SL) teknolojisi, panoramik görüntülemede çok yüksek beklentileri olan
dişhekimlerinin gereksinimlerini tamamen karşılar.
3D’de seçenek, sıradışı durumlar da dahil olmak
üzere tüm diş yapısını gösteren 11cmx10cm hacim
arasındadır veya genel dişhekimleri ve implantalog
için 8 cm x 8 cm, entodontistler için 5 cm x 5.5 cm
hacim arasındadır.
Sefalometrik kol, ortodontik analiz ve takip için
çok uyumlu, detaylı ve yüksek kontrastlı sefalometrik
görüntüler sağlar.
Altın standart olarak adlandırılan yeni Sıdexıs 4
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yazılımı ile birlikte Orthophos SL klinik iş akışı için
yenilikçi çözümler sunar.
Hacim büyüklüklerinden en iyi şekilde faydalanmak için E(asy) V(olume) I(ndicator) EVI ışık lokalizörü hastanın konumunu otomatik olarak rehber
ışıkları ile hacmin dikey olarak içinde gösterir.
Orthophos SL’in özellikleri arasında 30’dan fazla
renk seçeneği ile röntgen odasında hoş bir atmosfer
oluşturan ve klinik görünümüne uygun rahatlatıcı
ortam aydınlatması da (Ambient Light) bulunuyor.
Klinik içerisinde kullanılan dijital ekipmanların tedavi sırasında gerekli olacağı durumlar için sistemin
dijital ağ ile birleşmesi ve fonksiyonların entegrasyonu, birçok farklı şekillerde dental uygulamalar
için yararlı olacaktır. İş akışı, tedavi kontrolü için
daha basit ve kolay duruma gelir, güvenlik ve kalite
işlemin tekrarlanabilmesi sayesinde artış gösterir ve
tedaviniz için ek değer katar. Sirona 3D’lerin CEREC
klinik CAD/CAM sistemiyle tamamen uyumlu olması
sayesinde protetik planlamadan, klinikte üretilebilecek cerrahi rehberlere kadar hepsi bir ortak noktada
birleşerek tedavi öncesi ve sırasında hastanın güvenliğini ve rahatlamasını daha fazla sağlar.
SL teknolojisi sayesinde yüksek çözünürlüklü
panoramik görüntüler sadece keskin katmanda elde
edilmekle kalmayıp, ayrıca özel vakalarda interaktif
olarak görüntü içinde (lingual/ bukkal) ek görüntüleme olmaksızın tepki verir.
DCS teknolojisi ile en düşük dozda benzersiz
görüntü kalitesi: Orthophos SL’de bulunan doğrudan
dönüştürme sensörü röntgen ışınlarını doğrudan
elektrik sinyallerine dönüştürür. Böylece daha az
sinyal kaybı ve görüntü bilgilerinde gelişmiş bir
kazanım elde edilir. Bu da aşırı düşük dozda bile çok
yüksek çözünürlüklü görüntü sağlar.
Sirona Türkiye: 0.216.688 36 72
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Bien-Air

iChiropro
İmplantoloji Sistemi

Tango-Endo

Endodontik Döner Alet Sistemi

B

ien-Air, iPad ile kontrol edilen yeni implant sistemi iChiropro’yu geliştirdi. Sürekli güncellenen ve
App Store’dan ücretsiz olarak indirilen uygulamalarıyla
dişhekimlerine cerrahi ve implantoloji uygulamalarında
sonsuz ufuklar açıyor.
iChiropro multi-implant operasyonları yapabilme yeteneğine sahip olan bir sistemdir ve bu özelliği sayesinde
operayonu planlayarak, sekiz adet implantı eş zamanlı
olarak yerleştirmeye imkan tanır. Gerçekleştirilen tüm
işlemlere ait parametreleri raporlama özelliğiyle hastayı
kolaylıkla izleme imkanı sunar. iChiropro’da; Nobel Biocare, Straumann, Thommen Medical, Camlog, Dentsply
Implants, Bredent, Bti, BioHorizons, MİS, Neoss, Dio
Implant, Zimmer ve Bego’nun da dahil olduğu 20’den
fazla implant markası sisteme tanımlanmıştır ve ayrıca
tercihlerinize göre kendi kullanıcı ayarlarınızı kaydetmenize de olanak tanır.
Kendi implant barkod okuyucu sistemine sahip olan
iChiropro ile implant referansları, parti numarası, son
kullanma tarihi gibi bilgiler hata riski olmadan barkod
okuyucu tarafından son derece hızlı ve kolay bir şekilde
hasta dosyasına kaydedilir.
Çoklu kullanıcı ara yüzü ile birden fazla kullanıcı
yönetimine izin veren iChiropro, implantoloji ve cerrahi
operasyonlarda işlemleri kolaylaştırmak için; hız, tork,
rotasyon, irrigasyon akış hızı, ışık şiddeti gibi birçok
parametreyi ayarlamanıza ve kendi ayarlarınızı kaydetmenize izin verir.
iChiropro motor yapısı itibariyle çok düşük hız aralığında dahi (100 - 40.000 rpm) durmadan dönebilme
özelliğine sahip olup, 30-150 ml/dk. arasında ayarlanabilir irrigasyon akış hızı ile ilave soğutma yaparak çene
kemiğinde ısınma olmadan implant işlemlerinin güvenli
bir şekilde yapılmasını sağlar. Çok fonksiyonlu ve ergonomik ayak pedalı ile sağ/sol iki yöne birden dönebilme,
motor hızı ve irrigasyon hızı ayarını kontrol edebilme
özelliğine sahiptir.
iChiropro sistem paketinde; kontrol ünitesi, kömürsüz
ve kendinden soğutma sistemine sahip MX-i LED Mikromotor, dünyanın ilk dahili irrigasyon sistemine sahip
20:1 L angldruva, ayak pedalı, 10 adet steril irrigasyon
hortum seti ve klipsleri bulunmaktadır.
Selis Dental
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E

ndodontik döner alet sistemlerinin
kullanımı sırasında sıklıkla karşılaşılan eğe kırılması, kanal duvarlarının aşırı
incelmesi ve debrisin apekse itilmesi gibi temel
sorunlara çözüm üretmek amacı ile tasarlanan
Tango-Endo Endodontik Döner Alet Sistemi,
dişhekimlerinin kullanımına sunuldu.
Tango-Endo sistemi kendine has 45º sağa,
45º sola dönen, resiprok hareketli endodontik
angldruva içermektedir.
Tüm havalı ve elektrikli mikro motorlara
bağlanabilen bu angldruva sistemi sayesinde
pahalı döner alet motorları satın alma zorunluğu ortadan kalkmaktadır.
Bu özel anguldurvanın diğer sistemlere
oranla daha düşük dönüş açısı kanal eğeleri
üzerinde aşırı stres birikimini önlerken, aynı
zamanda bir eğenin üç defaya kadar kullanılmasına imkân vermektedir.
Tango-Endo sistemiyle çoğu vaka yalnız
iki eğe ile tamamlanabildiğinden olağan üstü
zaman tasarrufu sağlamakta, eğe kırılması
korkusu olmadan, basit ve tahmin edilebilir
bir süreçte kanal şekillendirilmesi işlemleri
tamamlanabilmektedir.
Özel olarak dizayn edilmiş Tango-Endo
kanal eğeleri tüm çalışma uzunluğu boyunca
kesintisiz patentli bir oluk dizaynına sahiptir.
Güçten ödün vermeden enstrümanın esnekliğini artıran bu tasarım sayesinde, apekse
daha az dirençle daha hızlı ve kolay ulaşılır.
Tasarımın özel oluk dizaynı debrisin apekse
itilmesini önler.
Ölçüm halkaları hızlı, kolay ve hassas bir
şekilde çalışma uzunluğu belirlenir.
Başlangıç seti; bir adet resiprok hareketli
endodontik anguldurva, üç adet şekillendirme,
üç adet bitim için altı adet eğe ve 60 adet tam
uyumlu gütaperkadan oluşmaktadır. Ayrıca
geniş kanallar için iki farklı çapta kanal eğeleri
de mevcuttur.
Paşa Dental

Tel: 0.212. 531 29 71
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DENTSPLY Türkiye’deki
dağıtım ağını genişletiyor

D

entsply, Türkiye’deki erişimini artırmak
için dağıtım ağını genişlettiğini duyurdu.
Dentsply Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü
Gerard Campbell, “Dentsply ürünlerine yönelik
giderek artan talebi daha iyi karşılayabilmek
üzere Türkiye’den yeni distribütörlerle doğrudan
çalışmaya başlıyoruz. Bu sayede, kapsamlı ürün
portföyümüz için, ülke çapındaki son kullanıcılarımıza daha iyi hizmet ve destek sağlayabileceğiz. Geniş global ürün platformumuz, dental
profesyonellerin koruyucu tedavilerden komple
diş restorasyonuna kadar hastalarının ömür
boyu tüm ağız diş sağlığı ihtiyaçları için hizmet
vermelerinde yardımcı olmaktadır.” dedi.
DENTSPLY Türkiye yetkili distribütör ağı
aşağıdaki şekilde sunuldu:
Adana Gökçe Dental, Ankara Lider Diş,
Merkez Diş Deposu, Antalya Antalya Diş
Deposu, İstanbul Çapa Dental, Diş Dünyası,
Güney Diş, Selis Dental, İzmir Topçu Dental,
Kayseri Orhon Diş Deposu, Konya Çizgi Diş
Deposu, Samsun Mah-ya Diş Deposu.

www.uludagsempozyumu.com
Tel: 0.224.222 69 69/ 221 30 39 • Faks: 0.224.223 53 39 • e-posta: bdo@ttmail.com

Selis Dental
bayi ve teknik servislerine eğitim verdi
T
emmuz ayında Bien-Air
Dental SA firması ile imzalamış olduğu yeni distribütörlük
anlaşmasıyla Türkiye pazarında Bien-Air Dental firmasının
tek yetkili ithalatçısı ve teknik
servis merkezi olan Selis Dental,
bayilerine ve teknik servislerine
İstanbul’da teknik servis ve ürün
eğitimi verdi.
15-16 Eylül tarihlerinde Disşiad
Eğitim Salonu ve Selis Dental
showroom’unda, Başkan Yardımcısı François Davin ve Teknik
Servis Müdürü Frèdèric Nicolich
tarafından verilen eğitimlerde
Bien-Air firmasının tarihi, ürün
kalitesine ve teknolojiye verilen
önem, piyasaya çıkarılan yeni
ürünler hakkında detaylı bilgiler,
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garanti koşulları, teknik servis
hizmeti ile müşteri memnuniyeti
konuları katılımcılara aktarıldı.
Selis Dental firma sahibi Fırat
Yaşan ve Bien-Air Dental Başkan Yardımcısı François Davin
yaptıkları ortak açıklamada, Selis
Dental’in Bien-Air’in Türkiye’deki
tek yetkili teknik servisi olduğu ve

bütün teknik servis hizmetlerinin
Selis Dental’in İstanbul’daki genel
merkezinden koordine edileceğini
belirttiler. Uzun yıllardır Bien-Air
ürünleriyle çalışan dişhekimlerini
hiçbir zaman mağdur etmeyeceklerini ve garanti kapsamında
olsun olmasın her zaman gerekli
desteği vereceklerini belirttiler.

Ödüllü Bulmaca

10 kişiye
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1
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Kavo

PROPHYflex pulver
Profilaksi Tozu

3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13

Doğru yanıtı 8 Ocak 2016 akşamına kadar
sayfayı tarayarak (konu kısmına ‘bulmaca’ yazarak)
nisaniletisim@gmail.com adresine ya da
0.212.327 84 43 nolu faksa gönderen
okuyucularımız arasından yapacağımız çekilişle
10 okuyucumuz
Triadent ’ten Kavo PROPHYflex pulver
16 adet Profilaksi tozu kazanacak.
Hediyeleriniz kargoyla adresinize teslim edilecek.
SOLDAN SAĞA
1. Geçtiğimiz 10 Ekim’de barış mitingine yapılan bombalı saldırı sonucu
saldırganlar hariç 100 kişinin yaşamını
yitirdiği katliam • Fikret ..., geçtiğimiz
9 Ağustos’ta yitirdiğimiz ressam, gazeteci ve yazar 2. Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nin eski adı • Bencil • Vücutta görülen gevşeklik, tembellik 3. ...
Kendi isteğiyle bir görevden ayrılma •
Temize çıkmak, beraat etmek • Bir nota
4. Gösteriş, caka • Ayın ilk günlerinde
aldığı yay biçimi • Beyaz • Uzunluğu az
olan 5. Ziya Osman ... (1910-1957), Yedi

14
15
Ad-soyad: ............................................................................................ Telefon: ..............................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... İl:..............................................................................
TDB Sicil No: ................................................. e-posta: .......................................@.....................................................
Meşaleciler’den şair ve yazar • Üzerinde
konuşulan şey, bahis • Esnek • Litvanya’nın internet uzantısı 6. ‘Yaşayanlar
bir gün ölür’ elbette/ağaçlarla/balıklarla/kuşlarla ben ... (Hasan Hüseyin
Korkmazgil) • Genişliği yetersiz olan •
Veri 7. Japon müzikal draması • Geri
çevirme • Túpac ... (1545-1572), son
İnka hükümdarı • Lahza 8. Katot Işınlı
Tüp teknolojisine dayanan monitörlerin genel adı • Baş, kumandan, amir •
Son zamanlarda, yakınlarda 9. Özdeyiş
• Batı dillerinde ‘aziz’ sözcüğünün kısaltması 10. Belçika’da Limburg iline
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149.
Sayı

Sevim Bol -İzmir
Hüseyin Çamcı - Muğla
Derya Demirçiler - İstanbul
Nurhan Evgin - Bursa
Hakan Kaputlu - Antalya
Gülşen Kırkbeşoğlu - İstanbul
Güzide Baş Korkmaz - Ordu
Orhan Öcal - İstanbul
Erdal Özen - Kırklareli
İsmet Yasal - Tekirdağ

bağlı bir kent • Geçtiğimiz 16 Ekim’de
yitirdiğimiz, Bütün Kapılar Kapalıydı,
Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Arkadaş gibi
filmleriyle bilinen sinema yönetmeni
11. Türkiye’de eczacıların meslek örgütü (kısaltma) • Manisa Lalesi de denen
yabani bir çiçek • Avusturya’nın internet uzantısı • Hitit/Hurri mitolojisinde
vahşi hayvanlar tanrıçası 12. Pier Paolo
Pasolini’nin 1969 tarihli filmi • -den -e
kadar • Klasik Türk müziğinde çok kullanılan bir çalgı • Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir tür rakı 13. Hayat
kadını • Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin
yönetimiyle görevli vezir • ... Büyücüsü,
Victor Fleming’in 1939 tarihli filmi •
Maden aramayla görevli devlet kuruluşu (kısaltma) 14. Madagaskar’ın plaka
işareti • Türkiye’deki üniversitelerde
1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından
seçilerek bir kürsünün yönetimiyle
görevlendirilen kimselere verilen unvan • ... Désir, 2010’da dağılan Fransız
rock müzik topluluğu 15. Geçtiğimiz 7
Ekim’de yitirdiğimiz, Kirlenmiş Kağıtlar kitabıyla 2000 yılı Yunus Nadi şiir
ödülünü kazanmış şair ve yazar • Aynı
işi yapanların giydikleri bir örnek giysi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan bilim insanı • Telgraf alfabesi 2.
Dogma • Biçimsiz • Samsun’un bir
ilçesi 3. Yazıt • İspanya’nın ortasında
Kastilya-La Mancha özerk bölgesinin
merkezi olan şehir 4. Arif olana yakışacak bir biçimde • Bize türkülerimizi söyletmiyorlar ... / kartal kanatlı
kanaryam / inci dişli zenci kardeşim
/ türkülerimizi söyletmiyorlar bize
(Nazım Hikmet) 5. ... Cevad Ulunay
(1890-1968), gazeteci ve yazar • Bir
oyuncunun herhangi bir davranış
veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı oyun türü • Dünyanın
en büyük haber ajanslarından (kısaltma) 6. Etkileyicilik • Tersi, Alexander
... (1906-1973) Sovyet film yönetmeni
7. Kenya’nın internet uzantısı • ... Şi
Minh (1890-1969), Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi • Anadolu’nun otokton halklarından biri •
Tersi, stronsiyumun simgesi 8. Rage
... the Machine, ABD’li rock müzik
grubu • Her zaman görülen, olağan
9. Altı aylıkla bir yaş arasındaki kuzu
• Mabel ..., pop müzik şarkıcısı meslektaşımız 10. Pembe ile mor arası
bir renk • ... Brun, Norveçli söz yazarı, gitarist ve vokalist 11. Akıtma • ...
Terziyan (1909-1994), Yeşilçam’da
400’ün üzerinde filmde rol almış sinema oyuncusu 12. Akut Tübülar
Nekroz • Derinin gözeneklerinden sızan renksiz, tuzlu sıvı 13. -den başka,
gayrı • Dolaylı olarak anlatma • Van’da
bulunan üniversite (kısaltma) 14.
Matematikte doğruların birbirinden
gittikçe uzaklaşarak sonsuza doğru
uzanması • İspanya’da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden
örgüt • Şöhret, şan 15. İlave • Bulaşıcı
bir göz hastalığı • Francesco ... (19222015), İtalyan sinema yönetmeni 16.
Rahatlama belirten bir söz • Bir bağlaç
• Endonezya’nın plaka işareti • Cameron ..., ABD’li aktris 17. Denizin Kanı,
Kurşun Ata Ata Biter gibi eserleriyle
tanınan, geçtiğimiz 11 Ağustos’ta yitirdiğimiz yazar • Norveç’in internet
uzantısı 18. ... Montand (1921-1991),
Fransız aktör ve şarkıcı • Türkiye’de
bir haber ajansı (kısaltma) • Bir renk
19. Birleşik Arap Emirlikleri’nin internet uzantısı • Çetin ..., geçtiğimiz 22
Ekim’de yitirdiğimiz gazeteci, yazar •
Yeni bir mal veya hizmet meydana getirme 20. Tersi, otomatik para çekme
makinası • Güneş doğmadan önceki
alaca karanlık • Kıta.

Kongre

Kurs

Sempozyum

Fransa
Dişhekimleri Birliği
Kongresi

Uluslararası Arap
Dental Konferansı
AEEDC -DUBAI

Istanbul
Ağız - Diş Sağlığı
Cihaz ve Malz. Fuarı
IDEX 2016

İran Dişhekimleri Birliği
Bölgesel Kongresi
56. EXCIDA

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

2-4 Şubat 2016
Dubai
www.aeedc.com

14-17 Nisan 2016
CNR Expo - İstanbul
www.cnridex.com

17-20 Mayıs 2016
Tahran, İran
www.excida.ir

TDB
22. Uluslararası
Dişhekimliği
Kongresi

92. Avrupa Ortodonti
Derneği Kongresi
EOS 2016

38. Asya Pasifik
Dental Kongresi
APDC 2016

1.Uluslararası
İmplantoloji Kongresi
CoDent

19-21 Mayıs 2016
İzmir
www.tdbkongreleri.com

11-16 Haziran 2016
Stockholm - İsveç
www.eos2016.org

17-19 Haziran 2016
Hong Kong - Çin
www.apdc2016.org

3-5 Kasım 2016
Barselona - İspanya
www.congressmed.com

Vefat

Satılık

Kayseri Dişhekimleri Odası eski Başkanı
Halit Erkiletlioğlu’nun eşi
meslektaşımız Esin Erkiletlioğlu
11 Eylül 2015 tarihinde vefat etmiştir.
Ailesinin ve yakınlarının acısını paylaşır
başsağlığı dileriz.

Tel: 0.535.513 41 91
Ads: Meşrutiyet Cad. 17/5 Kızılay/Ankara

Geçmiş olsun

Geçmiş olsun

12 ve 13. Dönemler TDB merkez Yönetim
Kurulu üyesi meslektaşımız
Cengiz Tamtunalı bir kalp rahatsızlığı
geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun diyor,
acil şifalar diliyoruz.

Trabzon Dişhekimleri Odası Başkanı
meslektaşımız Önder Taşan
bir kalp rahatsızlığı geçirmiştir.
Kendisine geçmiş olsun diyor,
acil şifalar diliyoruz.

Komple muayenehane
aletlerim satılıktır.
Dişhekimi Yener Günday

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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