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Filiz KOLBAKIR AYPAK
Diş Hekimi
fi lizkolbakir@hotmail.com

Sevgili Meslektaşlarım;

Yeni yılın ilk sayısına bir hikayeden  alıntıyla başlamak istiyorum,

Alman filozof  Arthur Schopenhauer  kirpilerin soğukta kaldığı bir 
anda karşılaştıkları ikilemi şöyle anlatmış;

“Soğuk bir kış sabahı çok sayıda oklu kirpi, donmamak için birbi-
rine bir hayli yaklaşmış, Az sonra, oklarının farkına varmışlar ve ay-
rılmışlar. Üşüyünce, birbirlerine tekrar yaklaşmışlar. Oklar rahatsız 
edince yine uzaklaşmışlar. Soğuktan donmakla, batan okların acısı 
arasında gidip gelerek yaşadıkları ikilemi, aralarındaki uzaklık, her 
iki acıya da tahammül edebilecekleri bir noktaya ulaşıncaya kadar 
sürmüş.  Bu noktada, çevrenin sıcaklığını hissetme arzusu kısmen 
karşılanır ama, buna karşılık okların acısı hissedilmez. Kendi iç sı-
caklığı çok yüksek olanlar ise, ne sıkıntı vermek, ne de sıkıntı çek-
mek için, topluluklardan uzak durmayı tercih ederler. 

Ne yazık ki biz dişhekimleri “soğuk bir kış sabahı, donmamak için 
birbirine yaklaşan oklu kirpiler” gibiyiz.

Topluluktan uzak durmayı tercih edenler; donmamak için bir hayli 
yaklaşanlar ; ısınamamalarının bir nedeninin de kendi okları oldu-
ğunu görmezden gelenler…

Bir arada olabilmeyi, hoşgörüyle birbirimize saygı duymayı ve ortak 
noktada buluşabilmeyi hedef edinmeliyiz.

Sevgili arkadaşlarım, bu sayımızda meslektaşımız Zeki Bektaş 
Bey’in zarif eşi Gülveren Bektaş Hanım sıcacık bir öyküyle 
bizimle, okumadan geçmeyin.

Sayfaları keyifl e çevirmeniz dileğiyle…

Yönetim Kurulu Adres:

SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
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Başkanın Kaleminden

Değerli Meslektaşlarım

KİMİN ELİ, KİMİN CEBİNDE 
BELLİ DEĞİL;

- Bankalar kuyumculukla
- Postaneler bankacılıkla
- Belediyeler fırıncılıkla
- Dişhekimliği fakülteleri  ticaretle
  uğraşır hale geldiler.

Devletten yeterli ekonomik katkı ala-
madıkları gerekçesi ile 19 Mayıs Üni-
versitesi Dişhekimliği Fakültesi şehir 
merkezinde öğretmen evinin yanında 
ağız diş sağlığı hizmeti vermek için 
poliklinik açıyor. Gerek rektör beyi 
ve gerekse dekan beyi konu ile ilgili 
ziyaret ettiğimizde bu gerekçeleri ileri 
sürdüler.

Öncelikle söz konusu birimin dişhe-
kimliği eğitimine yönelik  bir yüksek 
öğretim birimi değil ağız diş sağlığı 
hizmeti verilmesi amacıyla oluşturu-
lan bir poliklinik olduğu görülmek-
tedir. Oysa 2547 sayılı yükseköğretim 
kanunu kapsamında dişhekimliği fa-
kültelerinin böyle bir görev ve yetkisi 
bulunmadığı gibi üniversitelerin ağız 
diş sağlığı hizmeti vermek amacıyla 
poliklinik açıp işletmesi de olanaklı 
değildir.Nitekim yasa’nın 3/j maddesi 
uyarınca üniversiteler  ancak “eğitim 
ve öğretimin desteklenmesi amacıy-
la çeşitli alanların uygulama ihtiyacı 

ve bazı meslek dallarının hazırlık ve 
destek faaliyetleri için eğitim-öğretim 
uygulama ve araştırmaların sürdü-
rüldüğü bir yüksek öğretim kurumu 
olarak “uygulama ve araştırma merke-
zi” açabilir. Yasanın bu hükmü kap-
samında fakülte hastanesinde eğitim 
hizmeti zaten verilmektedir.

Dişhekimlerine karşı haksız rekabet 
yapılarak kamu kurum görüntüsü 
altında yasal olmayan bu işlem hak-
kında yasal yollara başvurularak diş-
hekimlerinin hakkı korunacaktır.

Değerli Meslektaşlarım

Sevilay Şen meslektaşımızın eliniz-
deki bültende yayınlanan röportajlar 
okunduğunda çok ilginç şeyler görü-
lecektir. Yeni dişhekimi arkadaşların 
genellikle mesleğine, meslektaşları-
na, odaya, pek duyarlı  olmadığı ve 
geleceği ile ilgili sorunlar  karşısında 
umutsuzluk,ilgisizlik,razı olma, tep-
kisizlik, yalnızlık gibi durumlar içe-
risinde olduğu hissediliyor. Halbuki 
her zamankinden daha fazla birlik-
teliğe, mesleki dayanışmaya, yardım-
laşmaya, birbirimize sahiplenmeye 
ihtiyacımız var.Bir çok arkadaşın oda 
çalışmalarından bihaber olduğunu, 
büyük emekle hazırlanan şu derginin 
dahi çok meslektaşımız tarafından 
ayağına kadar gelmişken okunama-
dığını düşünüyorum. On beş günde 
bir odada yapılan seminerlerde hep 
aynı yüzlerin olması da alışılmış bir 
durum haline geldi. Edindiğim bil-
gilerden bu durum sadece bizim oda 
bölgesine has değil Türkiye genelinde 
böyle artık silkelenip şu ölü toprağını 
üzerimizden atmalıyız.

Yönetim kurulu olarak elimizden 
geldiğince çabalıyoruz, eksiğimiz, 
noksanımız elbet vardır onun için siz-
lerin sesini duymak istiyoruz. 27-28 
Nisanda Yelken Kulüpte yapacağımız 
9. Bahar Sempozyumu hazırlıkları 

bitti, tüm arkadaşları burada görmek 
isteriz. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın, Yusuf Ziya Yılmaz’a destekle-
rinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Değerli Meslektaşlarım

Sağlık Bakanımız değişti eski baka-
nımız helallik isteyerek gitti. Helallik 
istediğine göre vicdanen rahat değil.
Umarım yeni bakanımız sağlık çalı-
şanlarına bilhassa dişhekimlerine ya-
pılan haksızlıkları görür.

YENİ SAĞLIK BAKANIMIZIN   
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 
SÖYLEDİĞİ:

“Bir polise, bir askere biri el kaldır-
dığında hepimiz ayaklanıyor muyuz? 
Peki ama hemşireye, hekime diğer sağ-
lık çalışanlarına el kaldırıldığında niye 
ayaklanmayacağız? Bunlar çok değerli 
insanlar. Ben kendi adıma da sağlık 
çalışanlarına karşı siyasetin kullanaca-
ğı dilin değişeceğini söylüyorum,söz 
veriyorum özenli bir dilim olacak, 75 
milyonun sağlık hizmetinden mem-
nun olması ne kadar önemli ise onun 
için çalışanda o kadar önemli olacağı 
açıktır” Çok dikkate değer!    

Değerli Meslektaşlar

Mesleğimize, geleceğimize, emeğimi-
ze ve toplumun sağlık hakkına sahip 
çıkacağız. Kamuya geçen odaya ka-
yıtlı meslektaşlarımızın bir kısmı, 
zorunluluk olmamasına rağmen üye-
liklerini devam ettirmeleri gurur ve 
onur verici bir olay. Bu arkadaşlara 
mesleğimiz adına teşekkür ediyorum. 
İlerde bu camiada takdirle anılacak-
lardır.  Hoşça kalın...

Abdullah İLKER
Samsun Diş Hekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com
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SEMİNERLER

Evet sevgili meşlektaşlarım başlıkta 
da belirttiğim gibi SAMSUN’un 

gururu olan üniversitemiz mali ola-
rak çok zor durumda. Artık devletten 
gerekli yardımı alamayan ,akademik 
personelin parasını dahi ödeyemeyen 
kendi kendine yetmesi gerektiği için 
ticarete soyunmak zorunda kalan üni-
versitemize sahip çıkalım. Artık basın-
da çıkacak ve bilboardlarda verecekleri 
reklamlara şaşmayalım. Mesela inşaat 
fakültemiz TOKİ ye rakip olabilir.
Kat karşılığı daire yapabilirler, nasıl 
olsa inşaat fakültesi öğrencileri çalı-
şacak, veteriner fakültesi ET BALIK 
KURUMUNA rakip olabilir, hayvan-
ları veteriner öğrencileri keser, eğitim 
fakülteside dershane açsın eğitimde 
okuyan öğrencilerde bedava öğretmen 
,üniversite krizden çıkar formül bu ka-
dar basit.Diş hekimliği fakültesi şehir 
içinde poliklinik açarak ilk kazmayı 
vurdu, allah yardımcıları olsun.İleriki 

günlerde ADSM ‘nin de buna karşı bir 
atağı olacaktır.
Sevgili meslektaşlarım, eski SGK Baş-
kanı FATİH ACAR açıklıyor;sgk’nın 
bu seneki açığı 25.5 milyar tl.
Prim geliri  93.5 milyar tl
Devlet katkısı  22.4 milyar tl
Katılım payı    2.4  milyar tl
Sağlık gideri  43.4 milyar tl
İlaç 14.9   milyar tl
Tedavi  27.7 milyar tl
 
Bu sistem uygulandığı sürece, per-
formans sistemi uygulandığı sürece, 
üniversiteler bu tür uygulamalara zor-
landığı sürece bu kara deliğin kapanma 
şansı yok. Maalesef görevleri nitelikli 
öğrenciler yetiştirmak olan, araştırma 
geliştirme, bilimsel çalışmalar yapmak 
olan, ileri safhadaki hastalıkların te-
davi yeri olan, işi uzman yetiştirmek 
olan , seni yetiştirip mesleğe atılmanı 
sağlayan üniversiten artık senin en bü-
yük rakiplerinden biri. Devletimizin 
kaynaklarını en iyi şekilde kullanması 
gereken ve bunun planlamasını en iyi 
şekilde yapması gereken yöneticileri-
miz 15000 özelde çalışan meşlektaşla-
rımızın milyar tl ler harcayarak yapmış 
oldukları yatırımları göz ardı ederek 
vatandaşın cebinden çıkan vergilerle 
ve kara delik gibi büyüyen sgk açığıyla 
beraber devlet kaynaklarını bu şekilde 
harcayarak kar yaptıklarını düşünmek-
teler. Değerli meslektaşlarım, bizler 
devletimizin sağlık hizmeti vermesin-

den asla rahatsız değiliz.Bilakis devlet 
kaynaklarının en iyi şekilde kullanı-
larak ve özel yatırımlarla beraber bu 
hizmetin verilmesinin daha uygun ola-
cağının kanaatindeyiz. Üniversite daha 
öncede müftülük binasının önünde yer 
kiralayarak poliklinik açmış ve daha 
sonra kapatmıştır. Bizlerin ödemiş ol-
dukları vergilerle primlerle fizibilitesi 
yapılmadan kapatılan bu polikliniğin 
akıbeti burada açılan diş polikliniğinin 
akıbetine benzerse  bunun vebalini ve 
bu yapılan yanlışın hesabını kimler ve-
recektir.
 
Değerli meslektaşlarım, yönetimdeki 
bir senemizi tamamlıyoruz. Maalesef 
yine mesleğimiz açısından iyi geçen bir 
yıl olmadı.Muayenehanelerimizin üze-
rindeki yük her ay yeni gelen genelge-
lerle arttı. Sağlık net2 yeni düzenleme 
yapılana kadar iptal, iş güvenliği yasası 
şu an gündemde.Nisan ayının sonun-
da yapacağımız geleneksel bahar sem-
pozyumu çalışmalarımız tamamlandı.
Yelken kulupte ve SAMSUNUM 1 
gemisiyle ,değerli hocalarımız ile sizle-
re güzel bir hafta sonu yaşatacağımıza 
inanıyoruz. Ağustos ayının sonundada 
FDI kongresine avantajlı kaydınızın 
şimdiden yaptırmanızı unutmayın di-
leklerimle...

Dt. Alper DİLEK
Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri
dtadilek@hotmail.com

Almanya’da gerçekleş-
tirilen Tıbbi Hipnoz 

Kongresi’nde ‘Dünya Diş He-
kimliği Ödülü’ne Diş Hekimi 
Ali Eşref Müezzinoğlu’na layık 
görüldü. Bu yıl 19.’su düzenle-
nen diş hekimliği ödülünde ilk 
defa bir Türk doktor ödül aldı.
International Society Hypno-
sis (ISH) Derneği tarafından 

16-21 Ekim tarihleri arasında 
Almanya’nın Bremen kentinde 
düzenlenen ‘19. Tıbbi Hipnoz 
Kongresi’nde Dünya 2012 Kay 
F. Thompson Klinik diş he-
kimliği ödülü töreni yapıldı. 
Törende ödüle Üsküdar Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Diş 
Hekimi Ali Eşref Müezzinoğlu 
layık görüldü. 

ÜNİVERSİTEMİZ ZOR DURUMDA!

Bahar Sempozyumu Değerli Bir İsmi Ağırlıyor!
Geleneksel Karadeniz Bahar Sempozyumu’nda Dünya Dişhekimliği ödülüne layık 
görülen Ali Eşref Müezzinoğlu’nu 2.kez ağırlamaya hazırlanıyoruz. 
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Doç.Dr. Eser Sakallıoğlu
Muayanehane Pratiğinde Periodontal Estetik Yaklaşımlar

Prof. Dr. Aydan Açıkgöz
Hangisi Patoloji, Hangisi Radyografik Yanılma Radyolojik Komplikasyonlar

17 Ocak 2013 Perşembe

Prof.Dr.Duygu Saraç
İmplant Üstü Protezler, Doğru Ölçü Nasıl Alınır?

24 Ocak 2013 Perşembe

Yrd.Doç.Dr.İlker Keskiner
 Dişeti Çekilmelerinde Tedavi Yöntemleri

Doç.Dr.Ertan Ertaş
Kompozit Restorasyonlarda Mükemmelliğe Giden Yol

07 Şubat 2013 Perşembe

Doç. Dr. Mete Özer
Muayenehane Pratiğinde Ortodontik Tedavi Sınırları

Doç.Dr.Aysun Avşar
Çocuklardaki Travmatik Diş Yaralanmaları 

21 Şubat 2013 Perşembe

Seminerleri Devam Ediyor!
Perşembe Akşamı

Yrd.Doç.Dr.Ayça Tuba Ulusoy Yamak
Muayanehane Pratiğinde Çocuklar İçin Koruyucu Dişhekimliği Uygulamaları
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SEMİNER

2 Şubat Cumartesi Saat 
16:00 da odamız konferans 

salonunda  dişhekimi meslek-
taşlarımıza yönelik, SAĞLIK 
NET - 2, DİŞHEKİMLERİNİN İKİ 
YERDE ÇALIŞMA ŞARTLARI, 
DİŞHEKİMİ YANINDA DİŞHEKİ-
Mİ ÇALIŞAMAMASI, DİŞHEKİ-
Mİ YANINDA DİŞ PROTEZ TEK-
NİSYENİNİN ÇALIŞAMAMASI, 
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKER-
LİĞİ YARDIMCI PERSONELi, 
SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANSI, 
TAEK (RÖNTGEN CİHAZLA-
RININ ÇALIŞMA İZNİ ŞART-
LARI), EĞİTİM SEMİNERLERİ, 
BAHAR SEMPOZYUMU ile İL-
GİLİ BİLGİLENDİRME, AĞIZ DİŞ 

SAĞLIĞINA İLİŞKİN VERİLER, 
YILLARA GÖRE  DİŞHEKİMLİĞİ 
FAKÜLTE SAYISI, FAKÜLTELE-
RİN ÖĞRENCİ KONTENJANLA-
RININ YILLARA GÖRE ARTIŞI, 
YILLARA GÖRE KAMU ADSM 
AÇILIŞ SAYISI, BÖLGEMİZDEKİ 
ADSM’LER SERBEST ÇALIŞAN 
DİŞHEKİMİ SAYISI, KAMU- 
SERBEST DİŞHEKİMİ ORANI, 
AB’DE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZ-
MET DURUMU, ÜLKEMİZDE 
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLE-
RİNİN   DURUMU konu başlık-
ları altında bilgilendirme su-
numları yapıldı.

Sunumlar yönetim kurulu üye-
leri tarafından gerçekleştirildi. 
Sunum öncesi oda başkanımız 
Abdullah İlker yaptığı basın 
açıklamasında “hem mesleği-
mize meslektaşlarımıza hem 
de sağlık hakkı ve genel sağ-
lığın ayrılmaz bir parçası ola-
rak gördüğümüz ağız ve diş 
sağlığı sorunlarının çözülmesi 

için kararlılıkla sürdürdüğü-
müz meslek politikaları zayıf-
latılmaya ve zaafa uğratmaya 
çalışılmaktadır. Biz tüm zor-
luklarına rağmen mesleğimize 
ve meslektaşlarımıza sahip çık-
maya toplumun sağlık hakkını 
savunmaya devam ederken öz-
gürlük ve demokrasi mücade-
lesinin de içinde olmaya devam 
edeceğiz,’’ diyerek medyayı da 
duyarlı olmaya davet etti.

Yapılan sunumların bir özetini 
yönetim kurulu üyesi arkada-
şımız dişhekimi Şafak Duman 
sizler için derledi.

Doğru bildiğimiz yanlışlar, 
yeni doğan gerçekler…

Odamız Konferans salonunda Dişhekimi meslektaşlarımıza yönelik bilgilendirme 
toplantısı yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
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Mesleği icra etmenin baş-
langıcında önümüze ge-

len seçenekler değerlendirildi-
ğinde bunlar :

1) Muayenehane  açmak

2) Devlete atanmak (alımlar çok 
az sayıda ve devamlı değil)

3) DUS’a(Diş hekimliği uzman-
lık sınavı) girmek üniversitelerde 
belirli bir süre bulunmak sonu 
açık olmakla birlikte

4) Herhangi bir sağlık kuru-
munda (özel hastane poliklinik 
vs) çalışmak

5) Mesleği icra etmemek 

Son yıllarda sağlıkta dönüşüm 
adı altında sağlık çalışanlarının 
emeği değersizleştirilip kendile-
rinin makine gibi davranmaları 
istenmektedir. Denilen her şeyi 

yapan hiç ses çıkarmayan maki-
neler gibi... Günde 55 -60 has-
ta bakan hekimler  hafta sonu 
çalışan kamu hastaneleri ve diş 
hekimliği fakülteleri akşam yedi 
ye kadar mesailer ile iyice traji-
komik durumlar ortaya çıkmış-
tır ve de çıkmaya devam etmek-
tedir.

Sağlık bakanlığı bir şekilde me-
tazori ve vurdum duymazlık 
içinde, nasıl istiyorsa o şekilde 
davranmaktadır. Bizlere hekim 
vasıflarını vermiş olmasına rağ-
men sanki bizler değersiz birer 
piyonmuşuz gibi davranmakta-
dır .

Şimdi de Sağlık Bakanlığı’nın 
tutumuna bakalım:

Ülkemizin son 5 yıllık süreçteki 
nüfus artışı % 6.87 düzeyinde 
iken, açılan diş hekimliği fakül-
telerine baktığımızda 2002 yı-

lında 19 olan fakülte sayısı 2012 
yılında 45’e ulaşmıştır. Halen 
eğitimde bulunan 33 fakültenin 
almış olduğu öğrenci sayısı yıl-
lık 2680 olup diğer 12 fakültede 
henüz eğitime başlanmamıştır. 
Yani bu tabloya göre aramıza 
2012 -2013 öğretim yılı sonun-
da en az 2500-3000 diş hekimi 
daha katılacaktır.    

Bu arada; 
Yapılan araştırmalarda:

5-9 yaş grubunda, süt ve dai-
mi dişlerde ortalama 5.2 sayı-
da çürük+dolgulu+çekilen diş 
(DMFT indeksi) bulunuyor.

0-14 yaş grubunda süt ve daimi 
dişlerde ortalama 3.67 sayıda 
çürük+dolgulu+çekilen (DMFT 
indeksi) diş bulunuyor. Ayrıca 
bu yaş grubunda ortalama 2.5 
sayıda dişte (kavitesiz) başlan-

Sevgili meslektaşlarım güzide bir hizmet kolu olan mesleğimiz son 
yıllarda uygulanan yanlış yöntemlerle sonu sıkıntılı görünen bir çıkmaz 
sokağa doğru gitmektedir.Her gün yeni bir uygulama yeni bir sıkıntı ile 
karşılaşmakta gün geçtikçe dayanma sınırımız sınanmaktadır.

Diş hekimliği Mesleğinin

Bugünü
Yarınıve
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Yıllara göre hekimlerin çalışma 
şekli dağılış oranları değerlendi-
rildiğinde yeni hekimlerin mu-
ayenehane açmak yerine devlet 
hastanelerinde hekimlik yapma 
eğiliminde  oldukları görülmek-
tedir.Ayrıca odaya kayıtlı hekim 
sayıları  aşağıdaki tabloda görül-
mektedir.

18000 üyesi olan TDB sanki 
yokmuş gibi davranılarak bizler 
zor durumda bırakılıyoruz.He-
kimler çıkartılan yasalar gereği 
oda üyeliklerini bırakmaktadır-
lar.Çıkartılan yasalarla odaların 
gücü azaltılmakta ve hekimlerin 

haklarının savunulması güçsüz-
leştirilmektedir. OYSAKİ MES-
LEK ÖRGÜTLERİ ÜYELERİNİN 
SORUNLARINI DÜŞÜNDÜĞÜ 
GİBİ HALKIN YARARINA OLA-
CAK UYGULAMALAR ÜRETİR. 

Oda ; son yıllarda sıkça duy-
duğumuz STK(sivil toplum 
kuruluşu) lafının mesleğimizle 
ilişkili olan kısmıdır.Buna rağ-
men hekimlerimiz dayanışma 
içinde olmak yerine odayla olan 

gıç çürüğü bulunmaktadır. Bu 
dişlere eğer koruyucu program 
uygulanmazsa bir sonraki yaş 
grubunda sağlam diş; çürüğe 
dönüşmüş olacaktır. Türkiye’de 
bu iki değerin ortalaması 6.17 
dir; Dünya Dişhekimleri Birliği 
(FDI) 12 yaş çocuklarında bu 
değerin 1.0 olmasını hedefle-
mektedir. 

Türkiye’de DMFT İndeksi ve 
FDI Hedefi

Yani arkadan gelen toplumda sı-
kıntılı ve diş hekimine ihtiyaçlı 
olarak gelmektedir.Fakat uygu-
lama gereği bakanlık bu sorun 
üzerine gidip azaltma yolunu 
seçmek yerine herkese bedava 

hizmet vererek kalite ve sağlık 
kaygısı olmadan topluma daha 
yararlı olacağını düşünmektedir. 

Tabloda 2003 den bu yana her 
yıl ne kadar sayıda diş hekimliği 
hizmeti verilen kurum açıldığı 
görülmüştür. 

Diş hekimi sayısının ve çalışma şekillerinin 
2006-2012 arasındaki değişimi

Yıl

2006

2007

2008

2009

2012

18 332

19 278

19 959

20 589

21 432

20.8

21.7

25.5

28.1

33.0

14 513

15 095

14 534

14 794

14 363

79.2

78.3

74.5

71.9

67.0

3 819

4 183

5 082

5 795

7 069

Toplam Diş 
Hekimi Sayısı

Sağlık 
Bakanlığında 
Çalışan Diş 
Hekimleri %

Serbest Çalışan ve 
Diğer Diş Hekimleri %
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ilişkilerini askıya almaktadır-
lar ki buda çok düşündürücü 
bir durumdur.Odamızın yaptı-
ğı yapmaya çalıştığı çalışmalara 
siz hekim arkadaşlarımızı davet 
ediyoruz . Ayrıca Avrupalılaşma 
yolunda çıkartılan yasalar gün ve 
gün zorluklar artmaktadır.En son 
gelen sağlık net 2 sistemi ve lisans 
yönetmelikleri sağlık net 2 diş he-
kimlerinin kendi alacakları prog-
ram vasıtası ile hasta bilgilerini 
sağlık bakanlığına yollamasıdır.
herhangi bir şekilde bize yönelik 
ücret vs yoktur.Yerine program 
bilgisayar net bağlantısı eleman 
vs ücretlerini de üstümüze yük-
lemektedir.Zaten sıkıntı içinde 
olan muayenehanelere bir yük 
daha getirilmiştir.
Lisans yönetmeliği bir yerde mu-

ayenehane açmadan önce bakan-
lığın çalışanlarının bulunduğu 
kurumlardan yüksek meblağlarla 
çalışma izninin alınmasıdır.yani 
şimdi ki muayenehane uygun-
luk belgesinin değiştirilmiş hali. ) 
şu anda aktif olan bizleri ve yeni 
başlayacak olanları fazlasıyla sı-
kıntıya sokacaktır. Zaten devlet 
eliyle haksızlığa uğrayan bizlere 
indirilen,indirilecek bir darbe 
daha.

Sonuç olarak ;

Yıllık 2000-2500 hekim aramı-
za katılırken devletin öngördüğü 
kesin kadro 220 uzmanlık için 
genel atama sayısı ise belirsizliği-
ni korumaktadır.Durum bu iken 
açılan diş hekimliği fakülte sayısı 
her gün artmakta mezun olacak 

hekim sayısı hızla artmaktadır.
Fakat iş alanında değişme yok 
iken hızlı bir daralma olmaktadır.
Umarım bakanlık yada yetkililer 
bizleri dikkate alır sorunumuza 
sorunlarımıza kısa zamanda bir 
çözüm üretirler. Saygılarımla

Dt. Şafak DUMAN

Sağlık Bakanlığı Denetim 
Hizmetleri Başkanlığının 

görevlerine ilişkin 16. Madde-
de; denetim görevlilerine gerçek 
kişilere ait olan ve özel hayatın 
gizliliği kapsamındaki bilgiler 
dahil bütün bilgilerin verilmesi-
ni mecbur kılan “gerçek ve” ile 
“gizli dahi olsa” ibareleri iptal 
edilmiştir.

Sağlık Meslekleri Kuruluna iliş-
kin 23. Maddede, Kurulun sağ-
lık mesleği mensuplarına mes-
lekten geçici men, meslekten 
sürekli men kararı verebilme-
sine ilişkin düzenlemeler iptal 
edilmiştir. Uzman ve Denetçi 
İstihdamına ilişkin 44. Mad-
denin 2,3 ve 4. Maddeleri iptal 

edilmiştir. Bilgi toplama, işleme 
ve paylaşma yetkisine ilişkin 
47. Maddedeki Sağlık Bakanlığı 
ve Bağlı kuruluşların her türlü 
sağlık verisini toplama, işleme, 
paylaşma, kamu ve özel ilgili 
bütün kişilerden bu bilgileri iste-
me yetkilerine ilişkin ilk üç fıkra 
iptal edilmiştir. Böylece Sağlık 
Bakanlığının Sağlık Net 2 adı 
ile sağlık hizmeti sırasında özel 
hayatın gizliliğine aykırı olarak 
bütün kişilerin sağlık bilgilerini 
almasının, istemesinin ve alma 
girişimlerinin Anayasaya aykırı-
lığı saptanmıştır.

İkamet mecburiyetine ilişkin 55. 
Maddedeki kamu ve özel bütün 
sağlık kuruluşlarında çalışmakta 

olan sağlık personeli için görev-
li olduğu kuruluşun bulunduğu 
yerleşim yeri sınırları içinde ika-
met etme mecburiyeti getirilme-
sine ilişkin yetki iptal edilmiştir.

3224 sayılı Türk Diş Hekimleri 
Birliği Kanunundaki Birliğin as-
gari ücret düzenleme yetkisinin 
rehber ücret olarak değiştirilme-
sine ilişkin madde iptal edilmiş-
tir.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanunun 1 inci maddesinde ge-
çen “tabipliğin kamu ve kişi ya-
rarına uygulanıp geliştirilmesini 
sağlamak” ibaresini yürürlükten 
kaldıran madde iptal edilmiştir.
Diğer maddelerle ilgili iptal ta-
lepleri reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nin bazı 
hükümlerini iptal etti.

dtsafakduman@hotmail.com
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Sağlığın bir ticaret olarak görül-
düğü ülkemiz de  sermaye  sa-

hiplerine  yeni bir olanak yaratan 
uygulama için start verildi..

SAĞLIK SERBEST 
BÖLGELERİ ?
Nasıl bir uygulama olacak çok me-
rakla bekliyoruz. Acaba  diş tedavi-
lerini de kapsayacak mı? Yoksa  sa-
dece tıbbi hizmetler mi sunulacak  
hepsi  bir soru işareti. Sayın Sağlık 

Bakanımız henüz yeni koltuğuna 
oturmuşken, bir çok sorun çö-
züm beklerken  bu dosya her ne 
hikmetse öncelikli  hale geldi. Bu 
konu ile ilgili daha önceleri ya-
pılan çalışmalar doğrultusunda  
kurulacak serbest bölgelerin  yer 
tespitine  başlandı. Aslında  bu 
konu ne biz türk hekimlerini ne  
nede  yerli  hastalarımıza hizmet  
açısından fayda sağlayacak gibi 
görünmüyor.

Kısaca nedir sağlık bölgeleri özet-
leyelim. Belirlenecek  birkaç böl-
ge de  sermayedarlar tarafından  
kurulacak hastanelerde çoğun-
lukla   yabancı hastalara hizmet 
verecek. Çoğunlukla diyorum 
çünki sadece yerli hasta konten-
janları % 15 olarak düşünülüyor. 
Ayrıca SGK tedavi giderlerini 
karşılamayacak  dolayısı ile sade-
ce yurt dışından gelen hastalara 
hizmet verecek bir de parası olan 
yerli hastalara.  Bu hastanelerde  
araştırmalar yapılabilecek olduğu 
gibi serbest bölgede  sağlıkla ilgi-

li teknokent  ve ar-ge çalışmaları 
ve  üretimler yapılabilecek. Has-
tanelerde çalışacak hekimlerin 
sadece % 50 si yerli hekim ola-
cak  yabancı hekimlerin Türkçe 
bilmesi şartı yok. Yurt dışından 
konsültan hekim getirilebilecek 
herhangi bir çalışma iznine gerek 
olmayacak. Vergi ve sigorta ola-
rak bir takım muafiyetlerde  söz 
konusu. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi 
Daire Başkanı Dursun Aydın, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Sağlık Serbest Bölgesi 
Yönetmeliği’nde son aşamaya ge-
lindiğini bildirdi.

Haydi hayırlısı diyelim ama  bu 
oluşum ancak  ülkeye gelir ge-
tirmeye yönelik sermayedarları 
sıkışan yurt içi sağlık yatırımları 
açısından önlerini açmaya yöne-
lik bir proje gibi görünüyor.

Dt. M. Sabri CEYLAN

SAĞLIK 
SERBEST 
BÖLGELERİ

msceylan65@mynet.com
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ZİYARETLER

Başkan Abdullah İLKER, Türk 
Dişhekimleri Birliği Merkez Yö-

netim Kurulu Üyesi Tuncay Seven, 
Genel Sekreter Alper Dilek ve Yöne-

tim Kurulu üyemiz Ali Ekrem Doğan 
ile birlikte Ordu ‘ya ziyaret gerçek-
leştirdik. Ordu’da oda temsilciliğini 
başarıyla yürüten değerli meslektaşla-
rımız Dt.Aysun Furtun ve Dt.Okan 
Kasapoğlu kendi istekleri ile görevle-
rinden ayrıldılar. Meslektaşlarımızla 
yaptığımız toplantıda temsilci olarak 
Dt. Hüsnü Çuhadar ve Dt.Yavuz 
Gözükan’ın seçilmesine karar verildi. 
Kendilerine yeni görevlerinde başa-
rılar dileriz. Ordu da ayrıca mesleki 
sorunlarımız ve hükümetimiz tara-
fından uygulamaya giren ve girecek 
olan değişiklikleri görüştük. 

Bu gelişmeler ile ilgili daha önce oda-
mız konferans salonunda Samsun’da-
ki meslektaşlarımıza sunduğumuz 
bilgileri paylaştık. Sağlık Net 2, Sağ-
lık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği, 

İş ve İşçi güvenliği hakkında bilgiler 
sunduk. Seçilen temsilcilerimizin 
Ordu ilindeki meslektaşlarımız ara-
sında birlik ve beraberliği daha da 
güçlendirmesi, meslektaşlarımızın 
oda çalışmalarına daha fazla katkıda 
bulunmaları temennisiyle Ordu’dan 
ayrıldık.

tim Kurulu üyemiz Ali Ekrem Doğan 
ile birlikte Ordu ‘ya ziyaret gerçek-
leştirdik. Ordu’da oda temsilciliğini 

22 Şubat 2013

İlkadım Belediye Başkanı Necattin 
Demirtaş odamızı ziyaret etmek 

istediğini bildirmiş ve bu doğrultu-
da kendisi odamıza gelmiştir. Bu zi-
yarette yönetim kurulu dışında eski 
dönemlerde belediye başkanı olan 
meslektaşımız Dt. Ahmet Okuyucu 
ve danışma kurulundan bazı meslek-
taşlarımız da odamızda bulunmuştur.
İlkadım Belediyesini yaptığı çalışma-

larla ilgili bilgi alınmış, nelerin ya-
pılmaya devam ettiğiyle ilgili görüş 
sahibi olunmuştur. Yapılan ziyaret 
çoğu muayenehanenin olduğu İlka-
dım Belediyesiyle olan ilişkilerin pe-
kişmesini sağlamıştır. İlkadım Beledi-
yesinin çalışmalarında bizde başarılar 
diliyor ve yapılan çalışmaların tüm 
Samsunlular için faydalı olmasını 
ümit ediyoruz.

İ
istediğini bildirmiş ve bu doğrultu-

5 Şubat 2013

İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Köksal 
‘a ziyaretimizi yeni görevi için iyi 

dileklerimizi  sunmak  ve meslek so-
runlarımızı paylaşmak amacıyla oda-
mız yönetim kurulundan arkadaşlar-
la yaptık.Yaptığımız ziyarette sağlık 
net 2 sistemi ile ilgili konu ağırlıktay-
dı.Yapılan çalışmalarda tam bir netlik 
olmadığı için bizde detaylı bir bilgi 
edinemedik.Sağlık Bakanlığı’nın web 
sayfası üzerinden verilen bilgilerden 
çok farklı bir bilginin ellerinde olma-
dığını öğrendik. Sağlık çalışanlarına 

karşı yapılan şiddet, sağlık çalışanla-
rının yoğun çalışma temposu yapılan 
muayenehane denetimleri üzerine 
konuştuk ve uzun zamandır yapıl-
mamış olan bu denetimlerin faydalı 
olduğu görüşünde birleştik. 

Yaptığımız bu ziyarete bize göstermiş 
olduğu ilgi için Sağlık Müdürümüz 
Dr.Yusuf Köksal’a teşekkür ediyor, 
çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar 
diliyoruz.

olduğu ilgi için Sağlık Müdürümüz 
Dr.Yusuf Köksal’a teşekkür ediyor, 
çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar 22 Ocak 2013

ZİYARETLER

ovgu1993@yahoo.com
Dt. Övgü TUNÇDEMİR
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Başkan Abdullah İlker, Türk Diş-
hekimleri Birliği Merkez Yö-

netim Kurulu Üyesi Tuncay Seven, 
Genel sekreterimiz Alper Dilek, Oda 
Saymanımız Ali Şener ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Şafak Duman, 
Övgü Tunçdemir ve Ali Ekrem Do-
ğanın katılımıyla 19 Mayıs Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Akan ile üniversitenin açacağı Ağız 
Diş Sağlığı Polikliniği ile ilgili görüş-
medeydik. Meslek örgütü olarak bu 
konudaki çekincelerimizi ve gerekçe-
lerini açıklamaya çalıştık.

Mevcut duruma göre Ağız Diş Sağ-
lığı Merkezlerinin serbest hekimliği 
olumsuz yönde yeterince etkilediğini 
ve üniversitenin açacağı polikliniğin 
mevcut sıkıntıları arttıracağı dile geti-
rildi. Daha önceden üniversitenin şe-
hir içinde poliklinik açma düşüncesi 
olduğunu ancak bundan vazgeçildiği 
hatırlatıldı. Teker teker muayeneha-
nelerin kapandığını ve serbest çalışan 
meslektaşlarımızın gelecekten ümit-
siz oldukları söylendi. Rektör bey 
buna karşılık ise üniversiteye devlet 
desteğinin yeterli olmadığını, kuru-
mun çalışanlarının ve diğer giderle-
rinin döner sermayeden karşılanmak 
zorunda olduğunu ve döner serma-

yeyi arttırmanın gerekliliğinden bah-
setti. Şehir içinde açılacak poliklini-
ğin bir gereklilik olduğunu savundu. 
Açılacak polikliniğin serbest hekim-
leri etkilemeyeceğini, özeli tercih 
edenlerin yine tercih etmeye devam 
edeceklerini dile getirdi. Özeldeki 
iş yükünün azalmasının sebebinin 
üniversite olmadığını daha çok her 
bölgeye açılan ve açılacak olan Ağız 
Diş Sağlığı Merkezlerinin olduğunu 
söyledi. İki yılda 74 muayenehane-
nin kapandığını bildiğini ancak üni-
versitenin poliklinik açmaması ile bu 
durumun değişmeyeceğini, muaye-
nehanelerin kapanmaya devam ede-
ceğini ifade etti. Polikliniği açmakta 
ki amaçlarının; asistanlarının pratik 
kazanması, geçmişte kurulması dü-
şünülmüş ancak gerçekleştirilememiş 
olması, fakülteye gelmek isteyipte ge-
lemeyen hastanın basit tedavilerinin 
yapılması olduğunu aktardı. Sonuç 
olarak; bu konuda yapabilecekleri 
bir şey olmadığını, sürecin olumlu 
gelişebilmesi için Sosyal Güvenlik 
Kurumunun özelden hizmet satın al-
ması gerektiğini, şehir içinde açılacak 
polikliniğin açılması için çalışmaların 
devam ettiğini belirtti.

Mevcut duruma göre Ağız Diş Sağ-

20 Şubat 2013

Dişhekimleri, odası yönetim ku-
rulu olarak 19 Mayıs Üniversi-

tesi  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı  
sn. Prof. Dr. Selim Arıcı‘ya ziyaret 
gerçekleştirdik. Bu ziyaretteki ama-
cımız, fakültenin şehir içinde açmayı 
planladığı ağız diş sağlığı polikliniği 
idi. Oda başkanımız Dt. Abdullah İl-
ker bu konu ile ilgili bazı görüşlerini  
dekan bey’e iletti. Yeni mezun hekim-
lerin sıkıntıları, açılan ve açılmakta 
olan ADSM’lerin serbest hekimliğe 
etkileri,açılacak polikliniğin üniversi-
telerin temel felsefesi olan araştırma 
geliştirmeye dönük mü yoksa döner 

sermayeye katkı amacıyla mı açıldı-
ğını sordu.Bu polikliniğin YÖK ya-
sasına uygunluğu konusunda tered-
dütlerinin olduğunu ve bu nedenden 
dolayı odamızın serbest hekimler adı-
na demokratik haklarını  kullanmak 
durumunda kalabileceğini ancak oda 
olarak fakülte ve hocalarımızla bu 
şekilde bir dialog içinde olmak iste-
mediklerini ifade etti. Dekan bey ise; 
başkanımızın görüşlerine katıldığını, 
hukuki süreçlere başvurulduğunda 
sonuçlarını kabul edeceklerini, bu 
süreç öncesi ve sonrasında oda ile iliş-
kilerin aynı şekilde devam edeceğini 

ifade etti. Amaçlarının serbest heki 
mlerin iş potansiyellerini etkilemek 
olmadığını, polikiliğin irtibat büro-
su gibi çalışacağını söyledi. Önceki 
dekan döneminde açılması düşünü-
len polikliniklerden vazgeçildiğini 
hatta Canik Belediye Başkanı’nın  
bölgesinde poliklinik açılmasını ta-
lep ettiğini, yerini de belirlediğini 
ancak kendilerinin kabul etmeyip 
açmadıklarını söyledi. Fakülte olarak 
tam teşekküllü bir poliklinik açmayı 
planlamadıklarını, basit müdahale-
lerin yapıldığı irtibat bürosu niteli-
ğinde olacağına değindi.Özeli tercih 
eden hasta gurubunun her zaman var 
olduğunu bunun fakültenin etkisiyle 
azalmayacağını dile getirdi. Sonuçta 
fakülte kendince haklı sebeplerinden 
dolayı özeli hiç düşünmeden bu po-
likliniği açacak gibi görünüyor.Endi-
şem bu poliklinik  ileride merkez ya 
da hastaneye dönüşür ise bizim işleri-
miz daha da  zorlaşacak. 

Dt. Ali Ekrem DOĞAN

20 Şubat 2013

aekdogan@hotmail.com
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Konak yüz yıllıkmış o vakit-
ler.Çok şık ve güzeldi.Ora-

da ev sahiplerimiz otururdu. Bi-
zim kaldığımız yer,eski yıllarda 
konağın
hizmetkarları için yapılmış son-
rada yaşantılardan hizmetkar 
faslı bitince kiraya verilmeye 
başlanmış, arka bahçede ağaç-
lar arasında, iki odalı şipşirin 
bir evdi.Ama bir sorunumuz 
vardı;caddeden evimize geçecek 
bir yolumuz yoktu.

Ev sahibimiz emlakcıydı.Kona-
ğın giriş katını kendisine büro 
yapmıştı üst katlardada ailecek 
oturuyorlardı.Caddeden büroya
girerdik. Kendi   aileside aynı 
şeyi yapardı.Büronun arka ka-
pısı hole açılıyordu. Holden yu-
karı çıkan merdivenle evsahip-
lerimiz evlerine, mahzene inen 
merdivenlede biz kendi evimize 

geçerdik.
 
Ah!...O mahzen!..   Öyle büyük 
ve karanlıktıki.... Burası kona-
ğın üst katları gibi oda oda de-
ğildi.Kalın sütunlar vardı.Ve üç 
ayrı  duvarda kocaman demir 
kapılar. Bizim evimizin tarafına 
geçilen kapı,hep açık dururdu.
Diğer kapılar ise kalın paslı zin-
cir ve asma kilitlerle daima kapa-
lıydı.Evimize  geçilen taraf sanki 
bir mutfağa benziyordu.Kapıya 
yakı yerde kocaman kapkara 
bir ocak vardı.Ama tuğlaları yı-
kılmış belliki bacasının tepeside 
kırıktıki oradan güneş ışığı sı-
zardı.Benim hayal kurma köşem 
burası idi.Ocağın iki yanlarında 
kırık dolaplar, dolaplardan biri-
nin yanında da dev gibi lavaboya 
benzettiğim kapkara bir taş var-
dı. Ben henüz dokuz yaşımda ol-
duğum içinmi her şey bu kadar 

büyüktü yada sahidenmi eski-
den insanlar dev gibiydi bilemi-
yordum. Hayır hayır, güzümde 
büyütmemeliyim, hayal kurmak 
öyle güzelki  diyerek ocağın ba-
şına gider gülümsemeye çalışır-
dım. Kendime tuğlalardan otu-
racak yer bile yapmıştım, hayal 
kurmak için.Burayı kendime 
sevimli hale getirmeye çalışı-
yordum. Zira o mahzeni aşmak 
bana çok zor anlar yaşatıyordu.

Gündüz ayrı alem gece ayrı 
alemdi mahzenin iç görüntüsü. 
Cadde tarafta dar uzun gündüz 
ışığını belli belirsiz sızdıran ha-
valandırma delikleri vardı.Bu-
ralardan sızan gün ışığı herşeyi 
öyle tuhaf gösterirdiki.
 
Bana göre en korguncu ev sahip-
lerinin bir köşeye yığdıkları ton-
larca kömürleriydi.Nedense o yı-

Kızıltoprak Bağdat Caddesinde minicik bir 
evde oturan bir kız çocuğunun hikayesidir 

bu.1963 yılında geçer. O yıllarda henüz sıra 
sıra dizilmiş apartmanlar azdı.Bu minik ev 

cadde üzerinde üç katlı bir konağın
arka bahçasindeydi

Korkmaktan

Kork-muyo-
rum...
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ğıntıdan korkardım hep.Tavana 
kadar  olan kara bir yığıntı,üzeri 
tozlu,tavandan sarkan örümcek 
ağlarıyla kucaklaşmış bir cana-
vardı sanki.   Ayrıca kullanma-
dıkları bazı soba ve borularında 
oldukca ürkütücü bir görüntüsü 
vardı.Benim iki katı boyumda 
sobalar. Şimdi düşünüyorumda 
kimbilir ne antika eşyalardı.Ama 
benim öcülerimdi onlar.

Ya geceler!.... Gece o öcüleri 
daha bir öcü görürdüm.Çünkü 
orada herhangi bir aydınlatma 
yoktu.Sadece bizim bahçede ya-
nan lamba vardı.Mahzenden ge-
çerken kibrit yakarak geçerdik.
Hepimizin yanında bir kibrit 
kutusu olurdu. Eğer hava rüz-
garlıysa havalandırma delikle-
rinden ve kapıdan esen rüzgarla 
kibritimiz sönüverirdi.
 
Korkmamak için hayal kurar-
dım ordan geçerken. Düşünür-
düm acaba burda kimler nasıl 
yaşardı diye. O yıllarda yaşayan 
benim yaşımdaki   çocukların 
ruh hallerini merak ederdim 
hep. Anneleri onlara nasıl dav-
ranır.Babaları onları incitirmiy-
di ? yada şu köşede duran yarısı 
yıkılmış ocağın başında,konağın 
işlerini bitirdiklerinde kendi ai-
leleri çocuklarının var olduğunu 
fark ediyorlarmıydı acaba?

Ya konaktakiler...... onlar çocuk-
larını sohbet etmek için yanla-
rında ne kadar bulunduruyor-
lardı acaba?

Babamla ve annemle hiç sohbet 
edemediğimin acısını tekrar tek-
rar yüreğimde hisseder, mahze-
nin karanlık korkusunu çoktan 
unutu  verirdim.

Geceleri oradan kibrit elimde 
geçerken şunu düşünmeye çalı-
şırdım. Ben gündüz burayı gö-
rüyorum korkulacak bir şey yok.
Bizim gibi bir sürü insan yaşa-
mış.İşte bizde yaşıyoruz. diye.
 
Bu korkmaktan korkmama 
mücadelesini babamın gözüne 
girmek için yapardım. Akşam-
ları beni içkisi bittiğinde çarşıya 
gönderirdi. Ondan övgü alabil-
mek için hevesle giderdim.Bü-
tün hayallerimi kibrit kutusuyla 
beraber cebime koyarak.Yeterki 
beni fark etsin, taktir etsin. Bir 
akşam sinemaya gittik. Evimizin 
hemen yakınında caddenin kar-

şı tarafında yazlık. Kızıltoprak 
İkizler Sineması// vardı. Henüz 
film başlamamıştı gittiğimizde. 
Evden götürdüğümüz minder-
lerimizi tahta iskemleler üzerine 
koyduk. Zamanın moda olan 
müzik seslerine   satıcıların tah-
ta tepsilere koyup leblebi, çe-
kirdek, soğuk gazoz alırmısınız? 
diye karışan  bağırışlarını dinle-
yerek beklemeye başladık.
 
En sevdiğim andı bu beklemeler.
Helede artık filmin başlayacağı-
nı haber veren gong sesi kalbime 
bir kanat takarda onu uçururdu.
İşte bu bekleme faslında baba-
mın anneme: Eyvah!..sigaramı 
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evde unutmuşum... dediğini 
duydum. Ben hemen işte fırsat 
deyip şimdi babamın gözüne gi-
rebilirim düşüncesiyle.....

Ben evden alırım..dedim.   Em-
lak bürosunun anahtarını an-
nemden alarak fırladım. Gece 
büro kapalı olduğu için bir yedek 
anahtarda bizde olurdu. Önce 
büronun kapısını açtım,Bağdat 
Caddesinin ışıl ışıl yanan sokak 
lambalarıyla burası zaten hep ay-
dınlık olurdu.Elektrik yakmaya 
ihtiyaç duyulmazdı.Ama diğer 
kapıyı açıpta içeri girdiğimde 
karanlık aklımı başıma getirdi.
Zira kibrit almayı unutmuştum.

Derhal geri dönmeyi düşün-
düm...Ama babamın alaycı ba-
kışlarını hemen hatırladım.En 
nefret ettiğim bakışları....

Bak...beceremedin...diyeceği ba-
kışlardı bu bakışlar.
 
Babamın gözleri çok güzeldi.
Hatta kendi çok güzeldi.Yakı-
şıklı bir adamdı.Simsiyah dalgalı 
saçları,açık ela gözleri daima şık 
kıyafetleriyle hep dikkat çeker-
di.Belki birilerine güzel gözlerle 
çok bakıyordu.Ama bana ne-
dense hiç güzel baktığını hatır-
lamıyorum.Sıcacık  gülümseyen 
bir bakışla hiç karşılaşmadım.
Daima müstehzi bir tavır ser-
giler, olduki bir küçük yanlışı-
mı görürse iyice alaycı bir  tavır 
alırdı.İsterdimki ben bir hata 
yapmışsam annemi aracı yapa-
cağına kendi ikaz etse hatta ceza 
bile verseydi daha sonrada bir-
birimize sevecen güzel gözlerle 
bakabilseydik..ama göz göze ge-
lebilseydik ne olurdu.
Hayır!...başaracak,o alaycı ba-

kışlarla karşılaşmayacaktım...

Bunları düşünürken geri dön-
mekten hemen vaz geçtim. Bil-
diğim bütün duaları okumaya 
başladım. Keşke basamakların 
kaç tane  olduğunu daha önce 
saysaydım diye düşündüm.Ama 
güzel olanda bir şey vardı benim 
için.Kibrit alevindeki sallanan 
gölge oyunlarını görmüyordum 
şimdi.Birde havalandırma delik-
lerinden gelen rüzgarla kibriti-
min sönme korkusunu yaşamı-
yordum.
 
İşte merdivenin son basamağını 
ayağımla hissettim.Oh!.. ocağı-
da geçince bahçeye çıkıp hedefi-
me ulaşacaktım. Karşılığındada 
şu cümleyle karşılaşmak istiyor-
dum: 

Aferim sana....
Aslında birde beni öpse isterdim 
ama sanırım yapmazdı.Çün-
kü biz sadece dini bayramlarda 
öpüşürdük.Oda zaten senede iki 
kere var.
 
Dönüşte kömür yığını arkam-
da kaldığı için biraz dahamı 
rahatlamıştım ne? Gözümde 
karanlığa bayağı alışmıştı.Şimdi 
Merdivenleri çıkarken havalan-
dırma penceresinide görüyor-
dum. Belliki şu anda tranvay 
geçiyor çınçın sesini duymasam 
deprem oluyor sanırdım. Na-
sılda sarsılırdı her tranvay ge-
çişinde mahzen//.Bir an evvel 
buradan çıkabilmeliyim.// Ama 
yarın mutlaka bu merdivenlerin 
kaç tane olduğunu sayacaktım.

Kapı!!..kapı acaba açıkmı... ge-
lirken arkamdan kapayıp kapa-
madığımı unuttum. Ama ben 

korkmuyorumki.. Kapandıysa 
bile kuvvetle iterim açılır. Nasıl 
olsa ev sahiplerimiz de yukarı-
da....Bir çığlık atsam duyarlar-
mı acaba?....Yok katiyen bağır-
mam...

Niye bağırayyımki?..

sonra anlatırlar....

Çocuk korkmuş...diye
Hayır ben hiç korkmam!...
Kendimi bayağı bu düşüncelerle 
oyalayarak korku tünelini geç-
tim. Büroya ulaştım,kapıyı gü-
zelce kapadım. Cadde cıvıl cıvıl 
kalabalık işte bir tranvay daha 
geçiyor vede bir sürü otomobil-
ler. Onlarıda bekledim karşıya 
geçtim. Bu arada acelede ediyor-
dum film başlamadan sinemaya 
ulaşabileyim diye. Ki babakın 
eline sigarasını verdiğimde yü-
zünü görebileyim.Bana gülüm-
sediğini görmek istiyordum.Ya-
nağımı okşamasını istiyordum.

Aferim sana .....demesini istiyo-
rum....
Benim kızım ...kızım....becerikli 
akıllı...desin istiyorum..

Küçücük bedenim onun koca-
man kollarıyla sarmalansın isti-
yorum. Nefes nefese sinemaya 
girdiğimde o beni heyecandan 
kuş gibi uçuran gong sesinin 
ilki duyulmaya başlamıştı. Ama 
şu anda o sesle hiç ilgilenmiyor-
dum.Babamın yüzüne nasıl bak-
mışımki;
--- Ne var? ne oldu ? diye sordu .
----İyi çabuk geldin filmi kaçır-
madın dedi.  Ve sigarasını keyifle 
yaktı.      

KORKMAKTAN KORKMUYORUM

Dt. Salih Zeki BEKTAŞ’ın Eşi,
Gülveren BEKTAŞ
gulveren.bektas@gmail.com
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Dt. Salih Zeki BEKTAŞ’ın Eşi,
Gülveren BEKTAŞ
gulveren.bektas@gmail.com

1. Veri toplama 

Anayasa Mahkemesi, 663 sayılı 
KHK’nın 47. maddesinde önemli 

bir iptal kararı verdi. İlk üç fıkrası iptal 
edilen 47. madde, Sağlık Bakanlığına 
kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluş-
larından; sağlık hizmeti alanların kişisel 
bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete 
ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla top-
lamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkili; 
muhatap kurum ve kuruluşların da bu 
bilgileri vermeye mecbur olduğunu ve 
ayrıntıların yönetmelikte düzenlenece-
ğini hükme bağlamıştı. 

Anayasa Mahkemesi, 47. maddenin 
sağlık kuruluşlarında çalışanların bil-
dirilmesi ve ayrıntıların yönetmelikte 
düzenlenmesine ilişkin son iki fıkra 
dışındaki bütün hükümleri iptal etti. 
Bu iptal kararıyla, Sağlık Bakanlığının 
dişhekimliği muayenehaneleri ile diğer 
bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından 
hastaların kişisel verileri ile sağlık hiz-
met bilgilerini isteme yetkisinin böyle 
bir düzenlemeyle mümkün olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Yine bu kararla, Sağlık 
Bakanlığının 2013 yılı Nisan ayı ba-
şında uygulamaya geçeceğini belirttiği 
Sağlık Net2 veri toplama sisteminin 
uygulanamayacağı belirtilmiş olmak-
tadır.  

2. İkamet mecburiyeti 
663 sayılı KHK’nin “İkamet mecbu-
riyeti” başlıklı 55. maddesi “Bakanlık, 
kamu ve özel bütün sağlık kuruluşla-
rında çalışmakta olan sağlık personeli 
için görevli olduğu kuruluşun bu-
lunduğu yerleşim yeri sınırları içinde 
ikamet etme mecburiyeti getirebilir. 
Bu mecburiyetin usûl ve esasları Ba-
kanlıkça belirlenir.” şeklindedir.   Söz 
konusu düzenleme ile Sağlık Bakan-

lığına kamu ya da özel sağlık kurulu-
şunda çalışanlara görev yaptıkları sağlık 
kuruluşunun bulunduğu yerde ikamet 
etme zorunluluğunun getirilebilme-
sine olanak sağlamaktadır. Bakanlık 
da bu olanağı kullanarak, kamu ya da 
özel sağlık kuruluşlarında çalışan he-
kimlerin çalıştıkları sağlık kuruluşuna 
en fazla 30 dakika mesafede ikamet et-
melerini zorunlu tutan 2012/31 sayılı 
Genelge’yi yayınlamıştır. Anayasa’nın 
Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti başlıklı, 
herkesin, yerleşme ve seyahat hürriye-
tine sahip olduğu ve yerleşme özgürlü-
ğünün sınırlanabilmesinin ancak “suç 
işlenmesini önlemek, sosyal ve eko-
nomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve 
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve 
kamu mallarını korumak” sebeplerine 
dayanarak yasa ile yapılabileceğini be-
lirten 23. maddesine aykırı olduğunda 
kuşku bulunmayan 55. madde Anayasa 
Mahkemesi tarafından bütünüyle iptal 
edilmiştir. 

3. Sağlık Meslekleri Kurulu 
Anayasa Mahkemesi Kararının dikkat 
çekici hükümlerinden biri de Sağlık 
Meslekleri Kurulu ile ilgili hükmün 
tümüyle iptal edilmemiş olmasıdır. Pek 
çok hükmünde hukuka aykırılık olan 
Sağlık Meslekleri Kurulu düzenleme-
lerinden sadece bu Kurul’un meslekten 
geçici olarak ve sürekli men yaptırımı 
uygulama yetkileri ortadan kaldırılmış-
tır.   Meslek kuruluşlarının Anayasa’nın 
135. Maddesine dayanan meslek men-
supları üzerinde disiplin yaptırımı uy-
gulama yetkisi, KHK ile Sağlık Mes-
lekleri Kurumuna da verilerek paralel 
yetkili otoriteler oluşturulmuştu. Ana-
yasa Mahkemesi Kararıyla bu paralel 
yetki kısıtlanmış ise de tümüyle orta-
dan kaldırılmamıştır. Gelinen aşama-
da, Türk Dişhekimleri Birliği ve diğer 
meslek kuruluşlarının disiplin yaptırı-
mı uygulama hak ve yetkisi tam olarak 
devam etmektedir.  

4. Asgari ücret  
Türk Dişhekimleri Birliği’nin dişhe-
kimliği hizmetlerinin kamu dışında 
sunulmasıyla ilgili asgari ücretini be-
lirleme yetkisi 3224 sayılı Türk Dişhe-
kimleri Birliği Yasasında mevcuttu. 663 
sayılı KHK, aslında sadece bakanlıkla-
rın yeniden düzenlenmesi ve bu sebeple 
kamu görevlileriyle ilgili yasal düzenle-
melerin yapılabilmesi konusuyla sınırlı 
olarak verilen yetkiyle çıkartılmıştır. 
Ancak, bu konuyla hiç ilgisi olmayan 
dişhekimliği hizmetlerinin asgari ücre-
tinin belirlenmesiyle ilgili 3224 sayılı 
Yasa hükümleri de bu KHK ile yeniden 
düzenlenmiştir.  KHK ile yapılan dü-
zenleme ile dişhekimliği hizmetlerinin 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 
belirlenen ücretleri, asgari olmaktan 
çıkartılıp rehber ücrete dönüştürül-
müştür.  Anayasa Mahkemesi, muhte-
meldir ki, KHK çıkartma yetkisi veren 
yasada bu alanın düzenlenmesine iliş-
kin yetki verilmemiş olması sebebiyle 
söz konusu hükmü iptal etmiştir. An-
cak ne yazık ki, bu iptal kararı yaşamı 
geri çevirmeyecek; Anayasa Mahkemesi 
kararlarının geriye etkisizliği sebebiyle, 
Türk Dişhekimleri Birliği’nin belirledi-
ği ücretin asgari olması haline otomatik 
olarak gelmeyecektir. Yasama organı bu 
alana ilişkin olarak yeni bir düzenleme 
yaparak, Türk Dişhekimleri Birliği’nin 
dişhekimliği ücretlerini belirleme yet-
kisini yeniden tanımlayacaktır.   

BİZLERLE İLGİLİ ANAYASAMAHKEME-
Sİ SONUÇLARI NI VERMİŞ OLDUK.  İŞ 
YERİ GÜVENLİĞİ İLE İLĞİLİ İSE ;MUAYE-
NEHANELERİNDE ÇALIŞANLARI OLAN 
ARKADAŞLARIN  MUTLAKA RİSK ANALİZİ 
YAPTIRMALARI GEREKLİLĞİNİ HATIR-
LAMAK İSTERİM AKSİ TAKDİRDE  CEZAİ 
YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞABİLİRLER.

Dt. Tuncay SEVEN
TDB MYK Üyesi

Değerli Arkadaşlarım, sizlere anayasa mahkemesine başvuru-
muzun sonuçlanmış olması nedeni ile ilgili bazı bilgiler aktar-
mak istiyorum...

KHK 47.Madde İptali!

dttuncay@hotmail.com
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Öncelikle mini anket çalışma-
mıza katılan tüm hekim arka-

daşlarıma teşekkür ederim. Salıpa-
zarı, Amasya, Bafra, Ünye, Ordu ve 
Merkezden; mesleğe yeni başlamış ve 
meslekte 10 yılını aşmış meslektaşla-
rımızla görüştük. Çok değerli görüş-
lerini bizlerle paylaştılar. Görüşmele-
rim esnasında kendilerinden oldukça 
istifade ettim. Gördüm ki…. 

İnsanın 60-70 yıllık hayatında gele-
bileceği en yüksek mevkilerden bi-
ridir Bakanlık. Adalet duygusunun 
ve fiiliyatının en üst düzeyde olması 
gereken konumlardan biri; halkın bir 
kısmının iyiliğini düşünürken, diğer 
kısmının yok sayılmaması gereken 
bir merci; kalabalıkların gönlünü 
yapmak için sayısı daha az olan grup-
ları ezmemek bilincinde olmayı ge-
rektiren bir makam. Ben babamdan 
şunu öğrendim: “Hiç kimse başkası-
nın yaptığından dolayı ayıplanamaz, 
velev ki bu babası bile olsa.” Bugün 
bunu şu şekilde yorumlayabilir mi-
yim: “20-30 yıl önce çok çalışa(bile)
n ve kazana(bile)n hekim abla ve ağa-
beylerimizin varlığı, bugünki hekim-
lerimizi ve hekimliği “Siz geçmişte 
çoook kazandınız, artık öyle olmaya-
cak.” İfadesinin muhatabı yapabilir 
mi?”. Böyle bir bakış açısı adilane 
olabilir mi, sorun çözmede işe yarar 
mı? 

Hep birlikte bakalım serbest çalışan 
bir diş hekimi toplumda nasıl bir 
yer kaplıyor: Kendisi çalışıyor olma-
sı hasebiyle işsiz sayısını 1 eksiltiyor, 
yanında bir sekreter çalıştırıyor olma-
sıyla 1 daha eksiltiyor, bir muhasebe-
ci, çalıştığı laboratuarda porselenci, 
totalci, getir götür işleri için alınan 
birer eleman, geneli itibariyle kiracı 
olduğu için birilerine ek gelir, evine 
tuttuğu temizlikçi-bakıcı, iyi kazanır-

sa çocuklarına özel okul, gelir düze-
yine göre 1(veya bir de eşine olmak 
üzere 2) araba ve bu arabayı satacak 
galerici (ve dahi galericinin çaycısı), 
bu arabanın servisinde çalışan onca 
teknik eleman, alacağı ev kanalıyla 
bir sürü inşaat işçisi…. Bir diş heki-
minin toplumda kapladığı ve etki-
lediği alanın bir kısmı bunu hekim 
sayısıyla çarptığınızda, iktidarların iş 
bulamadığı kaç insana iş kaynağı olu-
yor...bana “çok romantiksin.” 

Diyebilirsiniz bu paradigma kendi 
işyerini çalıştıran tüm işverenler için 
de geçerlidir…bu durumda devlet 
politikaları (daha doğrusu hükümet 
politikaları) özelleştirme yaparken, 
“Özeli Korumayı” da önemsemeli…
ekonomik krizler, küçük esnaf de-
nebilecek düzeyde çalışan insanların 
kaybetmemiş olduğu insani değerler 
sayesinde teğet geçmiştir. Oradakiler 
bilmeliler ki, buradakiler olmazsa, 
orası diye bir yer de kalmayacak za-
manla. Global krizler, emniyet süba-
bı görevi gören küçük esnaf ortadan 
kalktığında teğet geç(e)meyecek. Bu 
çerçevede sayın bakanımıza hakkımı-
zı helal etsek, yukarıda saydıklarımız 

bize hakkını helal eder mi?; Helal et-
mezsek, bu dünyada bir araya gelip 
anlaşamadığımız biriyle öbür alemin 
sıkıntılı atmosferinde bir araya gelip 
daha da sıkıntıya girmeye değer mi 
bilemedim doğrusu… Biz aslında 
tersten yola çıktık. Hani “iğneyi ken-
dine, çuvaldızı karşındakine batır.” 
Sözümüz vardı ya, çuvaldızı batırdık, 
bir de iğneye bakalım: Hastaları teda-
vi etmenin en iyi yolunun çürük diş-
leri çekip, protez yapmak, çekip köp-
rü yapmak olduğunu düşündüğümüz 
zamanlara gidelim… teknisyen arka-
daşlarımızla kurduğumuz ilişkilere 
feda ettiğimiz etik değerlerimizi dü-
şünelim…değişen hasta profiline rağ-
men kendimizi iletişim konusunda 
yenileyemeyişimize bakalım…dünün 
“kanal  tedavisine ne gerek var, çekip 
köprü yapayım; hem daha garantili, 
hem de daha karlı” düşüncesi, yerini 
bugün “kanal tedavisiyle uğraşmaya 
ne gerek var, çekip yerine implant 
yapayım, hem daha kısa sürer, hem 
daha garantili, hem de daha karlı.” 
İfadesine bıraktı mı? (sadece içimden 
gelen öz eleştiriyi yazıyorum.) Olay-
ların buraya gelmesinde ülke ekono-
misi, global krizler, devlet(-hükümet) 
politikaları, ne kadar sorumluysa 
bizlerin mesleğimize olan tutum ve 
saygısı da o kadar sorumlu diye düşü-
nüyorum. Teknisyenler hasta bakıyor 
diye kızacağımız esnada, bir bakıyo-
ruz ki, maliyetini bile kurtarmayan 
fiyatlarla çalışan arkadaşlar “sürüm” 
sevdasına “sürünme” yolunda hızla 
ilerliyor…babam bana şunu da söy-
lemişti: “İşte esas olan işi yapanın 
kıymetidir, işin kıymeti ona tabidir; 
taş ustası da taş kırar, elmas ustası da 
taş kırar. Alacakları ücreti ise ustalık-
ları belirler…” Kendi işiyle meşgul 
olan teknisyen arkadaşlarımız lütfen 
alınmasınlar… Odamız bu gidişat 
konusunda toplantılara katılan az bir 
sayıdaki arkadaşımızla elinden geleni 

ANKET / SORU-CEVAP
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Dişhekimlerine Sorduk!
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Dr. Dişhekimi Fuat TOKALAK
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1- Eski Sağlık Bakanımız görevden ayrılmadan önce helalleşmek istediğini söyledi;
      ne düşünürsünüz? 
2- Siz yeni Sağlık Bakanı olsaydınız Diş hekimlerinin sorunlarını çözmeye nereden başlardınız?
3- Fakültenin şehir merkezinde kurmakta olduğu Diş Polikliniği hakkında ne düşünürsünüz?
4- Oda çalışmaları hakkında ne düşünürsünüz?
5- Odanın yaptığı eylemlerin etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz; Oda tarafından yapılan yeni   
      eylemlere katılır mısınız?
6- Sizce konuşulması elzem olan meslek sorunlarımız nelerdir?

ANKET SORULARIMIZ;

ALDIĞIMIZ CEVAPLAR:

yapmaya çalışıyor; ellerine yürekle-
rine sağlık, bugüne kadar da şikayet 
etmeden işlerini yapıp, bu işe mesai 
harcadılar.  Katıldığım 2-3 toplantıda 
gördüm ki, o bizim zaman ayırıp da 
gitmediğimiz(gidemediğimiz) eğitim-
lerin konuları, eğitimi verecek kişile-
rin tespiti bile saatler alıyor. Katıldı-
ğım ikinci toplantıdan sonra aklıma 
La Fonten’in bir masalı geldi: Hani 

(çok af buyurun) sırtına yük yükle-
nen eşeğin yardım talebini reddeden 
katırın, sonunda eşeğin taşıdığı yükle 
beraber, onun derisini de yüklenip 
taşımak zorunda olduğu masal…O 
zaman dedim ki “Artık hizmet alma 
dönemi, yerini hizmet etme dönemi-
ne bırakmalı.”STK’ları etkin kılan, 
katılımcılarının uyguladığı sinerjik 
etkidir diye düşünüyorum. Son ola-

rak “Damdan düşen arkadaşlar, sizin 
halinizden damdan düşenler anlar ve 
DHO damdan düşenlerin mekanı-
dır.” Diyerek bir sonraki sayıda gö-
rüşene dek muayenehaneleriniz işlek, 
geliriniz bereketli, gönlünüz müsterih 
olsun. Hoş kalın, hoşça kalın…

Dt.Betül Sümeyra AKÇA

Eski sağlık bakanın çalışmalarının iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ben sağlık bakanı olsaydım serbest diş 
hekimlerinin durumunu düzeltmekten işe başlardım; hastaların, adaletli dağıtılmasını sağlamaya çalışırdım.
Fakültenin poliklinik açtığından haberim yok. Oda çalışmalarını takip edemiyorum. Odanın düzenlediği ey-
lemlere katılımın azlığından dolayı ses getirmediğini düşünüyorum. En önemli mesleki sorunumuz öncelikle 
Hizmet Alımı…

Dt.Feyza KAYA

Eski sağlık bakanının helallik istemesi herkesin işten ayrılırken yapması gereken bir şeydir. Sağlık bakanı olsaydım bütçe 
ayarlaması yapıp, diğer sorunlara öyle bakardım. Hastanelerdeki israfı önlerdim. Serbest çalışan hekimlerden hizmet alımı-
nın önünü açardım. Mahalle bakkallarının, büyük marketlere ezdirtmezdim. Fakültenin şehir polikliniği açmasıyla serbest 
çalışan diş hekimlerinin boğazını sıkan ahtapota bir kol daha eklenmiş oldu. Oda çalışmalarında büyük emeği olan arkadaş-
ları hayranlıkla izliyor; yaptıklarına saygı duyuyorum. Karşılıksız, özveriyle çalışıyorlar. Hepimizin yükünü onlar taşıyorlar. 
Şimdiye kadar yapılan eylemlerden bir sonuç çıkmadı, başka yollar bulmak lazım. Hasta profilinin düne göre çok değişmiş 
olmasına rağmen, hekim arkadaşların birbirlerine karşı duyarsız olması önemli bir sorun. Çalışamadıkça daha çok yoruluyo-
ruz. Hasta sayısı herkese yetecek kadar fazla aslında ama adaletsiz dağılım; Devlet politikalarının serbest çalışan hekimlerin 
haklarını da göz önünde bulundurmaması önemli sorunlardır bence…

Eski sağlık bakanına hakkımı kesinlikle helal etmiyorum. Çalışmalarından memnun değil-
dim. Ben sağlık bakanı olsaydım özelden hizmet alımı konusunu öncelikle çözmeye çalışır-
dım. Fakültelerin ticarethane olarak çalışması yerine, akademik çalışmalar yapması için gerekli 
düzenlemeleri yapardım ve son olarak da Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin çalışma prensiplerini 
düzenlerdim. Dişhekimliği fakültesinin poliklinik açması para kazanma hırsıyla yapmış gibi 
görünüyor. Bence hizmet ön planda olmalı. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Serbest çalışan Diş 
Hekimleri’ne yeterince zarar veriyordu. Odanın iyi niyetli çalışmalar yaptığını düşünüyorum. 

Ancak siyasal yetersizliği elini kolunu bağlıyor. Haklarımızı arayamıyoruz. Mezuniyet sonrası eğitim programlarını önemli ve 
güzel buluyorum. Odanın yaptığı eylemlerin sesimizin duyurulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. En önemli meslek sorunumuz toplumun, Dişhekimlerinden yeterince faydalanamıyor olması. Bu 
nedenle hem vatandaş kaybediyor, hem de hekimler kaybediyor. 

sevilay.sen@hotmail.com
Dt. Sevilay ŞEN
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Dt .Duygu YÜKSEL

Eski sağlık bakanına hakkımı helal etmem biraz zor. ADSM’lerini Serbest Diş Hekimlerini yok sayacak kadar öne çıkardı. Ayrıca NET-2 
gerekliliği tartışılır ve önemli bir sorun diye düşünüyorum. Ben sağlık bakanı olsaydım hizmet alımı konusundan başlardım. Bazı şehir-
lerde sevk olduğunu biliyorum; genele yayılmalı. ADSM’lerindeki kalabalık böylece rahatlatılabilir. Fakültenin poliklinik açması şu an 
artı bir sorun gibi görünüyor. İyi de olabilir, bilemiyorum. Odanın çalışmalarının gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Odanın yaptığı 
eylemlerde sadece Oda’nın yetersiz kaldığını düşünüyorum; Toplumsal bir etki oluşturacak nitelikte eylemler olmalı. En önemli mesleki 
sorunumuzun hekimler arası birlikteliğin zayıf olması, bireysel davranışların öne çıkarılması bizlere çok zarar veriyor. 

Dt. Uğur KILIÇ

Eski Senaryo aynı olduğu ve değişeceğini düşünmediğim için kimseye hakkımı helal etmi-
yorum. Ekonomik sorun, o kadar derindeki, bir ekonomik devrim gerektiğini düşünüyo-
rum. Zira bizim gibi birinci sınıf olmadığı halde, birinci sınıfmış gibi davranan ekonomik 
yapılarla sorun çözülmez. Ağız Diş Sağlığı Merkezine oranla hasta sağlığı açısından daha iyi 
olabileceğini düşünüyorum. Odamızın, gerçek anlamda bir STK (Sivil Toplum Kuruluşu) 
olduğunu düşünmüyorum. Eylemlerin amacına ulaşabildiğini düşünmüyorum. En büyük 

mesleki sorunumuzun hekim sayısıyla, hizmet etme fırsatı arasında doğru orantılı bir durum oluşmaması diye düşünü-
yorum. Şuanki sistem “Cahilin, Eğitimliyi Kırdığı” bir sistem. Yeni mezun diş hekimlerinin, devletin sunduğu şartlarda 
kendini yetiştirme şansı yok, kabiliyet ve kapasitelerini tam anlamıyla kullanamıyorlar.

Dt. Ramazan BAŞ
Eski sağlık bakanına hakkımı helal edip etmeme konusunda bu soruya cevap vermeme hak-
kımı kullanayım. Ben sağlık bakanı olsaydım öncelikle Özelden Hizmet Alımı konusuyla 
ilgilenirdim. Fakültenin poliklinik açması olmasaydı iyiydi; gereksiz olduğunu düşünüyo-
rum.  Oda çalışmalarına katılamıyorum. Odanın yaptığı eylemlere katılabilirim. En büyük 
sorunumuz dişhekimlerinin statülerinin netleştirilmemesi.

Dt.Ahmet IŞILDAK

Sağlık Bakanına hakkımı kesinlikle helal etmiyorum. Ben sağlık bakanı olsaydım hastala-
rımızın sevk hakkını kullanmasını sağlamaktan işe başlardım. Fakültenin poliklinik açarak 
ticareti büyüttüğünü düşünüyorum. Oda çalışmalarını internetten takip edebiliyorum, 
oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Odanın düzenlediği eylemlerin yaptırım gücü ol-
duğunu düşünmüyorum. En önemli mesleki sorunumuz yeni muayenehane açacak arka-
daşlarımız için iş alanı sağlanmak.

Dt.Gülçin TOKMAK

Sağlık bakanına helallik konusunda vebal altına girmek istemem. Ben sağlık bakanı olsaydım ilk iş olarak özelden hizmet 
alımı konusundan başlardım. Fakültenin şehir polikliniğine gelince yeterince ADSM var; gereksiz olduğunu düşünüyorum. 
Odanın eylemlerinin Sesimizi duyurmakta önemli olduğunu, Ancak eylemlerin yetersiz ve etkinliğinin düşük olduğunu 
düşünüyorum. Serbest diş hekimlerinin yolunun açılmaması, Genç meslektaşlarımızın işsiz kalması, NET-2 gibi gereksiz 
bir uygulamanın gündeme gelmesi bence en önemli sorunlardır.

Dt.Kübra DEMİRKOL ÖZEL

Eski sağlık bakanına hakkımı helal etmiyorum. Yeni sağlık bakanı olsaydım öncelikle yeterli sayıda, hatta fazla bile, fakülte 
olduğunu düşünüyorum; yeni fakülteler açılmasını engellerdim. Fakültenin şehir polikliniği hakkında hiçbir şey bilmiyo-
rum. Oda etkinliklerine uzakta olduğum için katılamıyorum. Düzenlenen eylemlerin hiçbir etkisi olduğunu düşünmüyo-
rum.  Mesleki sorunlarımızdan bence en önemlisi hekim arkadaşlarımızla diyaloglarımızın zayıf olması, farklı etkinliklerle 
bir araya getirilebilirler.
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Bu nedenle belirtilen kurallar-
dan hiçbiri mevcut düzenle-

melerdeki reklâm yasağına ilişkin 
kuralları bertaraf eder biçimde 
yorumlanamaz.

1. Dişhekimleri; elektronik or-
tam da dâhil olmak üzere her tür 
araç ile yapacakları bütün yayın-
larında sağlık mevzuatında yer 
alan, özellikle reklâm yasağına 
ilişkin tüm kurallara uyarak genel 
olarak mesleği tanıtma, koruyucu 
ve tedavi edici ağız diş sağlığı ko-
nularında toplumu bilgilendirme 
hakkına sahiptir. 

2. Yapılacak her türlü bilgilendir-
me, kendini meslektaşlarından 
öne çıkartma, hasta kazanma ya 
da yönlendirme amacı ile olma-
malıdır.

3. İnternet üzerinden hekimlik 
yapılmamalı, dişhekimi hastası-
nı muayene etmeden, teşhis veya 
tedavi hizmeti vermemelidir. Site 
içerisinde standart olarak kulla-
nılan karakterlerle yazılacak ve 
her sayfanın altında yer alacak 
şekilde “Site içeriğinde bulunan 
bilgiler bilgilendirmek içindir, bu 
bilgilendirme kesinlikle hekimin 
hastasını tıbbi amaçla muayene 
etmesi veya tanı koyması yerine 
geçmez” ifadesi yer almalıdır.
4. Reklâm unsuru bulunduran 
yazı, resim fotoğraf ve benzerle-

ri yayınlanmamalıdır. Hastaların 
tedavi öncesi ve sonrası fotoğraf-
larına yer verilmemelidir. 

5. Hasta talebini arttırma amaç-
lı olarak tedavi seçeneklerinden 
birinin diğerinden daha üstün 
olduğu yönünde yanıltıcı ve yön-
lendirici sunumlar yapılmamalı-
dır.

  6. Dişhekimliği ile ilgili uygu-
lamaların iyiliği, kötülüğü ifade 
edilmemeli, ağrısız acısız tedavi 
uygulama gibi vaatlerde bulunul-
mamalıdır.

7. Dişhekimi katıldığı meslek 
sonrası eğitimleri, yerli ve yaban-
cı uzmanlık kuruluşlarına üye-
liğini, danışmanlık görevlerini, 
sertifikalarını sitesinde ilan etme-
melidir. 

8. Yayınlarda muayenehane ya da 
sağlık kuruluşlarının büyüklüğü, 
merkeziliği, sessizliği, temizliği; 
çalışanlar bakımından da en iyi, 
konusunda uzman, güler yüzlü, 
ilgili ve benzeri ifadeler kullanıl-
mamalıdır. 

9. Sağlık kuruluşlarının sunduk-
ları hizmet, uyguladıkları tanı ve 
tedavi yöntemleri ya da kullan-
dıkları her türlü cihaz ve benzeri 
araçlar ile ilgili olarak reklam ve 

tanıtım yapılamaz. 

10. Meslek kuruluşları ile diğer 
mesleki sitelere yönlendirici link-
lere/bağlantılara yer verilebilir. 
Kendisine internette sayfa hazır-
layan/hazırlatan dişhekimi, site 
adresi olarak bir bilim ve uzman-
lık dalının adını kullanmama-
lıdır. Örn:www.ceneortopedisi.
com, www.ortodonti.com, www.
turkiyenineniyidishekimi.com, 
www.protez.com gibi. Ancak 
isim, alanla kombine edilebilir. 
Örn: www.ceneortopedisi-kamal.
com.

11. Web sayfasında, dişhekimi-
nin aldığı ödüller, üye olduğu 
siyasi parti, cemaat, dernek veya 
grup adı belirtilmemelidir. Yayın-
larda ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal 
ve ideolojik ayrımda bulunulma-
malıdır.

12. Ülke dışında bulunan sunucu 
makineyle ve / veya yabancı dille 
yapılan sunumlarda da mevcut 
kurallar ve yukarıda belirtilen 
kurallara uygun davranılmalıdır.

13. Tedavi ücretleri ile ilgili ola-
rak hasta talebini yaratmaya art-
tırmaya yönelik ifadeler kullanı-
lamaz. Tedavi ücret bilgileri ile 
ilgili olarak Türk Dişhekimleri 
Birliği web sayfasındaki ilgili 
bölüme link/bağlantı verilebilir.

Dişhekimliği alanında yapılacak her türlü yayının, reklâm yasağına ilişkin kural 
ve ilkelere uygun olması gereklidir. Aşağıda belirtilen etik kurallar bu çerçevenin 
tanımlanmasında dişhekimlerine yardımcı olmak amacıyla belirlenmiştir. 

DİŞHEKİMLERİNİN HER TÜRLÜ 
İLETİŞİM ORTAMINDA YAYIN 
YAPMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ
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14. Dişhekimi, web sitesinde:

a) Dişhekim(ler)inin adı, soyadı 
ve unvanı ile çalıştığı kurum veya 
özel sağlık kuruluşunun ismi, 
b) Bağlı bulunduğu Oda sicil nu-
marası, 
c) Türk Dişhekimleri Birliği sicil 
numarası, 
d) Mezuniyet tarihi,
e) Özel sağlık hizmeti veren kuru-
luşun adresi, 
f ) Telefon ve faks numaraları,
g) Çalışma gün ve saatleri,
h) Mezun olduğu / oldukları üni-
versitenin adı, 
i ) E-Posta adresi / adresleri ve 
buna ait mail formu,
j) Uzmanlık dalı ve akademik un-
vanı, gibi bilgilerine yer verebilir.

ARAMA MOTORLARINA KAYIT

1. Dişhekimleri veya dişhekimli-
ği alanında faaliyet gösteren özel 
sağlık kurum ve kuruluşları ta-

rafından hazırlanan web siteleri 
genel arama motorlarına kayıt 
ettirilebilir. Ancak bu kayıtlar 
esnasında sitede yer alan diğer 
hekimlerden farklılık gösterecek 
şekilde (farklı punto, çerçeve ve 
diğerleri) yayınlanması reklâm 
olarak kabul edilmelidir. 

2. İş sağlama amacına yönelik 
ve meslektaşlarıyla rekabete yol 
açacak şekilde özel amaçlı arama 
motorlarına, rehberlerine, liste-

lerine, veri tabanlarına ve ben-
zerlerine kayıt yaptırılmamalı. 
İnternet kullanıcılarının kendi 
sitesine yönlendirilmesini sağ-
lamak için internet kısa yolları 
kullanılmamalıdır. (TDB Mer-
kez Yönetim Kurulu’nun 13-14 
Temmuz 2011 Tarihli Toplantı-
sında Kabul Edilmiştir.)

dt_alisener@hotmail.com

Dt. Ali ŞENER
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DUYURULAR
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DT. YASİN VAROL   DT. BİLAL GÜNDÜZ

DT. GÖKÇEN ATAİBİŞ   DT. ÇAĞRI YAVUZ

DT. AYTEKİN ÇELİK   DT. ALİ DURMUŞ

DT. ELÇİN KARA    DT. FEVZİ TERZİ

DT. MEHTAP ÇELENLİ   DT. AYDA KAPICI ÖZ

YRD. DOÇ. DR.M.CİHAN BEREKET DT. MURAT BAYRAK

DT.SABRİ BAYAZİT    DT. MELİKE KUMCU

DT. ALİ ÖZALP    DT. LEMAN YEŞİLKAYA

DT. SEYİT AHMET KILIÇ   DT. ÖZGÜR SELİMOĞLU

DT. ÖZGÜR PEKER   DT.ALİ ÖMÜR ESKİÇAKIT
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Siyah/Beyaz Günler

Duyurular
Odamızdan Kaydı Silinenler

Özel Sağlık Kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane, 
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden : 290,00 TL

Sadece Kamu Kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan 
dişhekimlerinden : 145,00 TL

31 MART 2013 TARİHİNE KADAR ÖDENECEK ÜYE AİDATLARI

Dt. Fadime Sarı’nın babası

Dt. Ayfer Öztürk’ün annesi

Dt.Sevilay Şen’in babaannesi

Dt.Hayati Öztürk’ün eşi vefat etmiştir.
 

Merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
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